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Resumo 

 

Esta comunicação parte de resultados onde se mostra que a relação com a escolaridade dos activos pobres 
se caracteriza, em grande parte, por um persistente afastamento da escola, mau grado mais de 30 anos de 
investimento estatal neste sector.  
Mobilizam-se dados de uma investigação em curso sobre os beneficiários do RSI que trabalham para 
analisar a relação dos activos pobres com o sistema de ensino e com a formação profissional (em sentido 
lato). Desta forma, procura-se perceber como é que, a nível macro, se construiu o processo de 
desqualificação na relação destes indivíduos com as diversas formas de aquisição de competências 
escolares e profissionais. 
Complementarmente, mobilizaremos dados estatísticos regionais, nacionais e europeus para situar 
comparativamente o problema da desqualificação na Região Autónoma dos Açores. 
Confrontámos os nossos resultados com a questão da desqualificação, reflectindo sobre causas e efeitos 
no desenvolvimento regional de forma a levantar pistas sobre os resultados das políticas educativas, vistas 
a partir dos percursos dos indivíduos, como forma de perspectivar novas respostas das políticas públicas. 
 

Palavras-chave: Qualificações, Pobreza, Políticas Públicas 
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Introdução 

 

Considerando que o tema que motiva este texto é “Novas Perspectivas da 

Política Social”, trago-vos uma perspectiva que assenta nos resultados das políticas 

sociais passadas inscritos nas trajectórias de vida dos indivíduos que com elas 

contactaram e que por elas foram influenciados e, até, formatados. Parto, pois, do 

princípio que não é possível falar de novas políticas sociais sem o fundamento 

constituído pelos resultados das anteriores, de alguma forma um movimento de 

avaliação. Neste sentido, este trabalho é um contributo para a análise crítica das 

políticas sociais em vigor vista através dos seus efeitos nos indivíduos, isto é, dos seus 

resultados e impactos na sociedade portuguesa. Este é o princípio a partir do qual nos 

posicionamos em ordem a discutir as prioridades políticas para o futuro nas políticas 

sociais, designadamente na interface entre sistema educativo e mercado de trabalho. 

 No presente texto damos particular destaque à Região Autónoma dos Açores, no 

pressuposto de que esta região emula os processos sociais que se desenvolvem no país 

como um todo, embora com duas cambiantes importantes: em primeiro lugar, os Açores 

tendem a vincar a tendência nacional em quase todas as variáveis e, em segundo, a 

pequenez do território e dos efectivos demográficos, por relação aos valores do país, 

tornam os processos sociais mais evidentes e transparentes, contribuindo fortemente 

para desocultar processos e mecanismos mais difíceis de identificar e analisar em 

contexto de maior dimensão demográfica. Ambas as cambiantes apontam, pois, no 

mesmo sentido, é mais fácil estudar os processos sociais portugueses nos Açores, 

constituindo-se este arquipélago como um verdadeiro laboratório social da realidade 

portuguesa. 

 Portugal destaca-se, no contexto da União Europeia, como um país com taxas de 

escolaridade muito baixas (OCDE, 2007). Se compararmos os Açores com a média 

nacional, verificamos que estes apresentam taxas de escolaridade muito reduzidas no 

contexto nacional (INE, 2009), o que significa que as taxas açorianas são 

particularmente baixas no quadro europeu. 

 As questões que se colocam são como é que chegamos aqui, como se 

caracterizam os indivíduos com esta escolaridade baixa, como é que se relacionam 

actualmente com o sistema de formação profissional e, sobretudo, que consequências 

tirar desse relacionamento para as novas políticas de educação. 
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1. Os Açores no contexto nacional, as baixas qualificações são ainda mais evidentes 
 

 Vejamos, pois, como se situam os Açores em relação às médias nacionais. 

 

Gráfico 1: Escolaridade da população activa 
 

 
Fonte: Inquérito ao emprego, Maio de 2009 

 

 O Gráfico 1, elaborado com base no Inquérito ao emprego mostra-nos que, regra 

geral, os activos açorianos têm menores escolaridades que os activos da população 

portuguesa em geral. 

 Existem 40600 açorianos activos cuja escolaridade é igual ou inferior ao 4º ano 

o que corresponde, sensivelmente, a um terço do total (33,89%). Além disso, 70100 

activos (58,51%), ou seja, mais de metade, têm o 6º ano ou menos. É sobre estes activos 

que veremos o impacto das políticas educativas em ordem a corrigir fracassos e a 

suscitar o debate para as novas políticas. Estes valores espelham uma realidade onde a 

maioria da população tem menos escolaridade do que o actual ensino obrigatório, muito 

abaixo da bitola do ensino secundário proposta por Machado e Costa (1998:25) e que é 

a bitola da União Europeia. Alguma coisa está mal nas políticas educativas portuguesas 

para se obter este tipo de resultados. 

Para melhor compreendermos como se tem construído a relação destes activos 

com a esfera da escolaridade e da formação profissional recorremos aos dados de um 

projecto designado Trabalho e Identidade: valores e práticas entre os beneficiários do 
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RSI. A questão que motiva este projecto respeita à necessidade de se compreender a 

forma como os beneficiários do Rendimento Social de Inserção se relacionam com o 

trabalho.  

A lógica, aqui, é a mesma: procurar compreender processos sociais usando como 

referente uma população que emula o que se passa a nível mais geral mas que, ao 

mesmo tempo, acentua a tendência nacional (e regional) e permite desocultar e 

compreender processos sociais que participam na construção das desigualdades, quer no 

trabalho quer na escola. 

 

2. O caso dos activos trabalhadores beneficiários do RSI 
 

 No estudo em causa, dois terços dos beneficiários que trabalham são homens 

(67.3%), numa amostra de 845 trabalhadores, já que boa parte das beneficiárias em 

idade activa são domésticas (Diogo, 2003 e 2007). 

 No que respeita à escolaridade obtida por esta população, a maioria, quase 

metade, têm um ano do primeiro ciclo do ensino básico (44.8%), enquanto quase todos 

(90.6%) têm o sexto ano ou menos como escolaridade formal.  

 

Gráfico 2: Diferença entre a escolaridade da população activa dos Açores 
 e dos beneficiários que trabalham, por grupo de idades  

 

 
Fontes: Inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 e Inquérito ao Emprego, Maio de 2009 
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 Neste gráfico podemos comparar a escolaridade obtida pela população activa 

dos Açores e a obtida pelos beneficiários do RSI que trabalham por grupos de idade. 

Acima da linha do zero, temos os casos de sobrerepresentação da população activa e 

abaixo temos os casos de sobrerepresentação da população beneficiária do RSI que 

trabalha. 

 Assim, como leitura geral, podemos observar que, com a relativa excepção dos 

mais de 65 anos que não têm escolaridade, a população beneficiária do RSI está 

sobrerepresentada, em relação à população activa dos Açores nas categorias de 

escolaridade mais baixas e para quase todos os grupos de idade. 

 A dúvida que se coloca é como é que se chegou a este ponto? Como se 

caracteriza a evolução do relacionamento desta população com o sistema escolar e de 

formação profissional? E que consequências se podem retirar para a produção de novas 

políticas sociais? 

 

3. O relacionamento dos beneficiários do RSI que trabalham com o sistema escolar 
 

 Vejamos, pois, como se construiu este relacionamento dos beneficiários do RSI 

dos Açores que trabalham com a escolaridade. 

 

Gráfico 3: Comparação entre a escolaridade do entrevistado e a escolaridade do seu pai  
 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 
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 O que se pode observar são dois fenómenos concomitantes e contraditórios, por 

um lado, as qualificações dos entrevistados aumentaram inegavelmente em relação aos 

seus pais, por outro lado, o primeiro ciclo manteve-se como a categoria de escolaridade 

mais frequente nas duas gerações. Destaque-se, complementarmente, que o terceiro 

ciclo e o secundário e superior denotam valores muito baixos em ambos os casos. Não 

é, pois, visível um grande crescimento da escolaridade entre estas duas categorias 

sociais, mau grado 50 anos de crescente investimento na escolaridade, desde a 

reinstituição dos 4 anos como ensino obrigatório em 1956 para os rapazes e em 1960 

para as raparigas (Grácio, 1986: 30) até à actualidade. 

 

Gráfico 4: Motivos do abandono da escola dos Beneficiários do RSI que trabalham 
 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 

 

 As motivações para o abandono dos estudos foram, sobretudo, de carácter 

instrumental, pois não só o principal motivo é, de longe, a necessidade familiar de 

completar o orçamento doméstico como a vontade própria de ganhar dinheiro acresce às 

razões instrumentais. Contudo, o segundo motivo mais importante está associado ao 

desgosto pela escola, isto é à incapacidade desta se tornar atractiva para 20%, um 

quinto, do total.  
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 Uma primeira ideia a ter em conta respeita a possíveis diferenças decorrentes da 

idade e do género. Os estudos feitos em Portugal e no estrangeiro têm mostrado que 

estas duas variáveis fazem modificar de modo significativo a escolaridade dos 

indivíduos, privilegiando os mais novos e as mulheres1. Vejamos como se comporta a 

nossa população a este propósito. 

 

Gráfico 5: Motivos do abandono da escola dos Beneficiários do RSI que trabalham, por sexo 
 

 
Fonte: inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 
 

 Se o principal motivo que levou estes indivíduos a deixarem de estudar se 

polariza à volta das motivações dos pais, existem algumas nuances por sexo já que são 

mais os homens que o evocam que as mulheres. São sobretudo as mulheres que 

deixaram a escola por outros motivos, em geral, relacionados com a conjugalidade e 

com a família a não incentivar o prosseguimento dos estudos ou mesmo a retirar a 

jovem da escola para ficar em casa. Pode-se colocar a hipótese que a tendência foi a dos 

homens abandonaram os estudos para irem trabalhar e as mulheres para ficarem em casa 

a prestarem cuidados, quer na família de enquadramento, quer na de procriação.  

 

 

                                                 
1 Sobre as vantagens das gerações mais novas cf. a própria evolução do ensino em Portugal e o aumento 
paulatino da escolaridade obrigatória, sobre a vantagem das mulheres veja-se, por exemplo, Duru-Bellat 
(2005:19) ou, para o caso português, Barreto (1996:46) e Alves (1998:113). Especificamente sobre os 
Açores, veja-se A. Diogo (2008:228) onde esta autora mostra que as raparigas têm, regra geral, melhor 
desempenho escolar que os rapazes da sua própria condição social, algo que se minimiza nos 
desempenhos mais elevados e que se maximiza nos desempenhos mais fracos, associados às condições 
sociais mais modestas. 
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Gráfico 6: Motivos do abandono dos estudos  
dos beneficiários do RSI que trabalham, por grupos de idade 

 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 

 

 A idade é um factor que introduz algum peso discriminador, com efeito, os mais 

novos abandonam a escola mais por desgosto e os mais velhos mais por decisão 

parental, contudo, isso não impede que a decisão parental seja maioritária mesmo entre 

os mais novos. 

 O abandono da escola por necessidade de contribuição para o orçamento familiar 

é uma motivação que associamos às gerações mais velhas, ao Portugal dos anos 60 e 70. 

Contudo, ao nível do estudo que temos vindo a apresentar, verificou-se com frequência 

para os indivíduos que têm idades entre os 20 e os 35 anos. O que é que isto nos diz 

sobre o processo de modernização do país, concretamente desta região? Abordaremos 

este aspecto na conclusão. 

 No entanto, a saída do sistema de ensino não significa necessariamente o fim dos 

contactos com o sistema escolar e de formação profissional. Para pessoas com a 

escolaridade como a dos nossos entrevistados a entrada no mundo do trabalho obriga a 

que se problematize o processo de aprendizagem das profissões desempenhadas já que, 

claramente estes processos não beneficiaram da passagem pelo sistema escolar. 

 Assim, vejamos como é que estes indivíduos se relacionam com a formação 

profissional: 
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Gráfico 7: Participação dos Beneficiários do RSI que trabalham  
em acções de formação profissional ao longo da vida 

 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 

 

 A maioria, 81%, declarou que nunca se envolveu num curso de formação 

profissional, sendo que dos poucos que o fizeram, fizeram-no, em primeiro lugar, por 

sua iniciativa. A iniciativa institucional, quer na escola e na empresa quer no RSI, não é 

muito significativa, em conjunto representam apenas 10.6% do total dos respondentes.  

 A formação profissional não se apresenta, pois, como uma forma destes 

indivíduos compensarem escolaridades baixas e de, assim, se superar uma baixa 

qualificação. O RSI não se constitui como um recurso alternativo para dar corpo às 

evidentes necessidades de formação profissional que se detectam numa população tão 

pouco escolarizada. Pelo que não é através de uma política social específica para a 

população em situação de pobreza que os seus evidentes handicaps em relação aos 

títulos escolares encontram solução. 

 Uma questão que foi colocada aos que fizeram formação profissional respeita ao 

impacto que o último curso que frequentaram teve na sua inserção profissional (152 

indivíduos, correspondendo a 18.2% do total), assim, verificámos que: 

 Muito claramente a maioria dos entrevistados não aprendeu a profissão que 

desempenha actualmente através da escola ou do sistema de formação profissional. A 

questão que se coloca é como e onde é que eles a aprenderam. 
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Gráfico 8: Como os Beneficiários do RSI que trabalham  
aprenderam a profissão actual 

 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 

 

 Em primeiro lugar, constata-se que o processo de aprendizagem da profissão 

desempenhada não teve qualquer enquadramento institucional para a maioria, quer 

falemos do sistema formal, representado pela escola e pela formação profissional, quer 

pelo sistema informal representado pela instituição mestre-aprendiz. A formação 

profissional e a escola só foram instrumento de aprendizagem de uma profissão para 

4.7% no conjunto. A instituição de mestre-aprendiz, muito vulgar no passado para 

determinadas profissões, ainda assim representa 5.9%, um pouco mais do que a escola e 

a formação profissional juntas. 

 Em boa medida é através da autoaprendizagem, que os entrevistados declaram 

que se realizou a aprendizagem da profissão que desempenhavam no momento da 

entrevista, as duas categorias que remetem para esta situação (Aprendeu sozinho através 

da prática e Vendo os outros a fazer) reúnem 57.4% do total, mais de metade, portanto. 

 De notar que a família acaba por funcionar como um importante recurso para a 

aprendizagem da profissão, pois os indicadores que constituem este índice (Ensinado 

pelo pai e Ensinado pela mãe) representam 25.6%, um quarto do total. Estes dados 

indiciam a existência de importantes mecanismos de transmissão intergeracional de 

saberes, o que coloca um problema, atendendo às profissões desqualificadas e mal pagas 

que os qualificam para serem beneficiários do RSI e, logo, pobres. Estamos, pois, 

perante a transmissão intergeracional de uma baixa posição social que as políticas 

sociais não têm contribuído para inflectir. 
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Gráfico 9: Como os Beneficiários do RSI que trabalham  
aprenderam a profissão actual, por sexo 

 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários do RSI que trabalham, 2009 

 

 Na variável em apreço é possível descortinar, de modo claro, um efeito do sexo 

sobre as aprendizagens, especialmente na transmissão familiar de saberes, os homens 

aprendem mais com o pai e as mulheres mais com a mãe. Estamos, sem dúvida, perante 

um indicador de uma sociedade fortemente marcada por um modelo familiar assente na 

especialização funcional dos papéis familiares, resta ver se isso se mantém nos vários 

grupos de idade presentes na amostra. 

 Ao contrário do que seria de esperar a idade não permite discriminar nenhum 

padrão de comportamento global. Há duas categorias, no entanto, que se destacam, as 

que correspondem a processos de auto-aprendizagem aumentam o seu peso há medida 

que se passa dos mais velhos para os mais novos.  

Apesar do ensino pela mãe não apresentar nenhum padrão discernível, pensamos 

detectar aqui o impacto da externalização das actividades produtivas do seio das 

famílias. Os mais velhos, mais ligados à agricultura, viram ainda as suas aprendizagens 

feitas com os pais em ambiente doméstico, enquanto os mais novos, mais associados à 

construção civil e ao trabalho indiferenciado do secundário e do terciário, não contaram 

com esse suporte familiar. 

 Cremos encontrar nestes dados um indicador de modernização da sociedade 

açoriana com a progressiva perca de importância das actividades económicas 

tradicionais e dos modelos de organização familiar centrados na divisão do trabalho 
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familiar de que, aliás, a persistência de um elevado número de mulheres em idade activa 

como domésticas é um indicador de sinal contrário (Diogo, 2007b). 

 

Conclusão 
 

 Uma questão se coloca, pode o desenvolvimento ser compatível com a 

existência de um tão grande número de activos altamente desqualificados no mercado 

de trabalho, sobretudo sem perspectivas de transformação dessa situação a curto prazo? 

A relação entre desenvolvimento e educação é bastante polémica e alvo de 

extensos debates, sobre ela queremos apenas equacionar os termos em que se desenrola. 

Assim, Easterly, referindo-se a um dos componentes do desenvolvimento, a 

prosperidade económica, considera que não há relação directa entre educação e 

crescimento económico. Trata-se de uma conclusão que o próprio autor reconhece como 

controversa (Easterly, 2002:78), considerando que o que está em causa na falta de 

associação entre educação e crescimento económico é, muitas vezes, o facto do 

investimento estatal na educação resultar em sistemas educativos pouco eficientes, isto 

é, onde o dinheiro é gasto mas sem que isso resulte em bons procedimentos educativos 

(2002:82/84). Aliás, esta é uma questão que vale a pena equacionar no que respeita a 

Portugal.  

 Em contrapartida, mais recentemente, a OCDE, através do Education at a 

Glance de 2007, afirma que existe uma relação entre desenvolvimento e educação. Em 

concreto, procura mostrar que os acréscimos na educação escolar levam ao crescimento 

económico (OCDE, 2007:10/11)2. Argumentos do mesmo tipo são apresentados por 

Glaeser (2009a e 2009b), numa perspectiva comparativa entre países de vários 

continentes. 

 No entretanto, a escolaridade desempenha um outro papel importante no 

desenvolvimento. Quando se fala em desenvolvimento existe a tendência para reduzi-lo 

a um dos seus componentes: a das condições materiais de existência vista através da 

prosperidade económica do país e dos indivíduos. Contudo, o desenvolvimento também 

passa pela vida intelectual (e uso este termo à falta de melhor), isto é, pelas condições 

fornecidas aos indivíduos para se poderem melhorar a si próprios do ponto de vista 

intelectual, para se tornarem mais felizes e melhores cidadãos. 

                                                 
2 Para uma visão crítica da relação directa entre escolaridade e inserção no mercado de trabalho veja-se 
Palos (2002: 268 e outras). 
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 A educação desempenha um papel muito importante para a promoção do 

desenvolvimento nesta segunda componente. Indivíduos mais educados têm mais 

ferramentas culturais e cognitivas para compreenderem o mundo, encontrarem um lugar 

nele e serem mais felizes.  

 Em última análise, a educação escolar permite aos indivíduos serem melhor 

cidadãos, mais interessados pela res publica, isto é, pela sua sociedade e pela vida 

política (componente essencial no desenvolvimento intelectual e das condições 

materiais de existência). Não foi por acaso, aliás, que no primeiro terço do século XX 

alguns deputados da assembleia nacional salazarista contestaram com veemência a 

necessidade de se ensinar o povo a ler (Mónica, 1978), um povo educado, exercendo a 

cidadania, contestaria certamente a ditadura e os privilégios que esta comportava para 

alguns à custa da maioria. 

 Se estamos a falar de desenvolvimento, tenhamos em atenção que a escolaridade 

é um dos seus grandes pilares, não apenas porque proporciona qualificações aos 

indivíduos que estão na base do desenvolvimento económico como representam o 

fundamento da aquisição da verdadeira cidadania. A escola é estratégica para o 

desenvolvimento, portanto, porque afecta as duas componentes do desenvolvimento. 

 Neste sentido, a educação é desenvolvimento e as actuais qualificações escolares 

dos activos açorianos, e dos portugueses em geral, são um obstáculo de monta ao 

desenvolvimento da Região e do País. As actuais políticas educativas falharam, não 

apenas porque boa parte da população apresenta escolaridades muito baixas, como 

porque não têm conseguido compensar a desvantagem relativa do país, ao longo da vida 

activa dos indivíduos. Este falhanço é potenciado pela configuração do mercado de 

trabalho, através da procura sustentada ao longo do tempo de activos desqualificados3, e 

pela organização familiar, especialmente junto das categoriais sociais mais despossuídas 

(Diogo, 2007). As novas políticas educativas têm que ter estas questões em 

consideração para terem sucesso. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Sobre a questão da adequação entre oferta e procura no mercado de trabalho dos Açores de um ponto de 
vista sociológico veja-se Diogo (2007b e 2008) a propósito das mulheres. 
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Resumo 

 

Compreender a nítida e a permanente tensão presente no processo de construção e des-construção de 

identidade entre os professores do Ensino Fundamental, é o objetivo primeiro deste artigo, especialmente 

ao perceber as exigências crescentes por educação escolar dentro das políticas neoliberais. Também 

mostra a antitética deterioração social observada no ofício do educador, a quem se quer atribuir relevância 

econômica, social, moral, política e outras esferas antropológicas, onde o docente pouco ou nada se 

reconhece. Sendo assim, professoras e professores são vistos apenas como apêndices de interesses do 

Estado, atrelados às demandas de mão-de-obra qualificada num mercado cada vez mais globalizado e 

exigente. O profissional da Educação torna-se mero executor de políticas públicas que não apresentam 

nenhuma relação com a formação de cidadãos com, a construção de seres humanos. O Estado brasileiro 

não está, de forma alguma, imune às solicitações do capital global e, destarte, as políticas educacionais 

acabam reduzidas à esfera econômica. 

 

Palavras-chave: Educação, Professor, Identidade Docente  

 

Abstract  

 

To understand the clear, the permanent tension in the process of construction and dis-construction of 

Elementary School teacher's identity is the first purpose of this article, specifically when we note the 

increasing demand for schooling education worldwide, nowadays. It also shows the antithetic social 

deterioration of teacher's profession for whom people says to own economic, social, moral, political and 

others anthropological fields where, indeed, teachers cannot recognize them selves. Maybe a little bit or 

nothing more, they can do this.  
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1. Introdução  

 

A divulgada valorização do magistério, tão necessária pelo fundamental papel da 

categoria profissional docente na formação humana de todos os cidadãos, constitui-se da 

contradição de ter de valorizar o que já tem em si, incomensurável valor, e do histórico 

descaso do poder público para com a educação e para com os educadores. 

No consenso de todos, é importante educar, no entanto não são dadas aos 

docentes as condições de uma formação competente e crítica, nem as condições 

materiais dignas para o exercício de sua profissão. Pode-se constatar o que se diz, 

observando o tratamento que é dado historicamente à categoria do magistério público 

federal, estadual e municipal. Além de salários aviltantes e estagnados, há a 

desconsideração para com o digno exercício do seu significativo ofício. O Estado 

brasileiro, inserido na ordem neoliberal, considera as reivindicações do magistério feitas 

por meio dos sindicatos de professores como uma indisciplina à ordem vigente. "A 

destruição mais visível é do conjunto de direitos sociais e subjetivos duramente 

conquistados pela classe trabalhadora e a instauração de uma insuportável e 

desintegradora provisoriedade e insegurança" (Frigotto, 2001: 35). 

O professor vivência, atualmente, a fragmentação da sua identidade. Tanto 

materialmente, pela perda expressiva de seu status quo, quanto no tocante à sua 

imagem. Tal situação é um reflexo das contradições globais que, por seu turno, 

desdobram-se em contradições gradativamente menores e em cascata. O Estado 

brasileiro se denomina liberal-democrático no discurso, mas é autoritário na prática, 

uma vez que considera as reivindicações substantivas como sediciosas. Essa visão 

contamina o meio social a quem serve o professor. Os atores sociais vêem o educador 

como servidor público polivalente, pois ele deve dar conta de várias tarefas, além do 

ensino. Deve exercer os papéis de professor, psicólogo, assistente social e até mediador 

entre a família e o poder judiciário. Percebe-se assim uma despersonalização do 

professor – o que não acontece em outras atividades profissionais. Professoras e 

professores são vistos apenas como apêndices de interesses do Estado, atrelados às 

demandas de mão-de-obra qualificada num mercado cada vez mais globalizado e 

exigente. O profissional da Educação torna-se mero executor de políticas públicas que 

não apresentam nenhuma relação com a formação de cidadãos com, a construção de 

seres humanos. O Estado brasileiro não está, de forma alguma, imune às solicitações do 
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capital global e, destarte, as políticas educacionais acabam reduzidas à esfera 

econômica. 

Os profissionais da educação constituem uma importante força potencial. A 

chamada valorização do magistério, tratada na nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em seu título VI, fala de questões substantivas de princípios. Assim, 

lê-se que a formação dos profissionais da educação terá como fundamento "a associação 

entre teoria e prática inclusive capacitação em serviço". Especificamente, no Artigo 67 

que propõe: 

 

[...] os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos professores enquanto 

profissionais, com estatutos e planos de carreira definidos, salientando que o ingresso no 

magistério dever ser exclusivamente por concurso público de provas e títulos, devendo 

ser assegurado por professores, aperfeiçoamento profissional, inclusive em serviço, piso 

salarial profissional e incentivo à titulação e produtividade (Brasil, 1996: 67). 

 

As graduações específicas para Educação nos níveis superiores, têm sido 

tratadas e regulamentadas de forma ampla e ambígua porque o espectro de opções de 

formação também é assim. E, sob pretexto de qualificar com mais rapidez, fragiliza-se o 

próprio processo de formação continuada do professor, o qual vem produzindo 

resultado completamente oposto ao desejado, ou seja, desqualifica e violenta o 

profissional, que, em hipótese alguma, recebe o esperado. Os cursos emergenciais de 

capacitação exigem novas inversões de capital para re-facção das chamadas 

qualificações, oneram os cofres públicos e nem sempre atingem plenamente seus 

objetivos. Forma-se um círculo vicioso como do carcereiro que não fornece a 

alimentação adequada ao detento. Em conseqüência, este não consegue realizar suas 

tarefas a tempo e a modo, também adequados, recrudescendo a fiscalização do 

carcereiro. O comportamento gerencial da penitenciária só admite mudanças quando 

percebe a inanidade quase absoluta do detento. O processo de formação continuada do 

professor e os cursos emergenciais de capacitação ainda não são alimentos alentados 

para o docente, por isso ele se sente desvalorizado e desumanizado. 

 

[...] O procedimento mais comum tem sido de mobilizar um grupo de especialistas 

responsável por prescrever as políticas públicas as reformas curriculares, seus modos de 

implementação e de gestão dos recursos. Os principais interessados não são em geral, 

convocados a dizer o que pensam e desejam, restando-lhes atender ou resistir às 
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convocações, para ouvir ou fazer que ouvem o que os especialistas têm a dizer e a 

sugerir sobre o seu trabalho (Lima, 2005: 21). 

 

Com essa preocupação, o presente artigo apresenta algumas reflexões teóricas 

acerca dos sujeitos da ação de educar, que, diante da pluralidade da prática significativa, 

inovadora, silenciosa e transgressora, inventam-se no seu cotidiano e buscam conhecer-

se mais, como Freire (1981) nos diz: “mais uma vez os homens, desafiados pela 

dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos, como problema. Descobrem que, 

pouco sabem de si, de seu posto no cosmo e se inquietam por saber mais”. 

 

2. Discussão  

 

2.1 O perfil profissional do professor e as concepções da sociedade a respeito da 
profissão 
 

Pode-se dizer que nunca foi tão difícil ser professor, como nos dias de hoje. A 

docência no Ensino Fundamental nas últimas décadas mostra-nos, empiricamente um 

processo crítico de valorização/desvalorização, além da progressiva perda de identidade 

manifestada pelos docentes. 

Diante do complexo debate acerca das bases conceituais que definem o que vem 

a ser identidade, Berger e Luckmann (1985) lembram que: 

 

A identidade é evidentemente um elemento chave na realidade subjetiva, e tal como 

toda realidade subjetiva, acha-se em relação dialética com a sociedade. A identidade é 

formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, modificada na 

formação e conservação da identidade são determinados pela estrutura social (Berger e 

Luckmann, 1985: 228). 

 

No que se refere à competência técnico-didática e científica, o professor produz 

e ou reproduz, em sala de aula, pedagogias alienígenas totalmente estranhas ao seu 

próprio imaginário, entretanto dessas pedagogias não se pode escapar, porque sua 

adoção começa nas esferas políticas superiores. Via de regra, são pedagogias neoliberais 

que se apoiam na modernidade e ciência, vistas muitas vezes como verdades absolutas e 

incontestáveis. Para Alves e Garcia (2000), a educação sempre esteve ligada a um 

projeto e fica difícil para o professor definir seu papel numa instituição escolar onde sua 



GESTÃO DO ENSINO E AS NOVAS TRAJECTÓRIAS EDUCATIVAS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Página 23 de 64 

autoridade não é construída pela certeza de métodos e técnicas e onde seu papel de 

agente político é desconsiderado. 

A configuração do sistema de ensino sofreu mudanças radicais, e obrigou o 

professo a agir em meio à grades, currículos, à carga horária, a repetências e 

reprovações – problemas crônicos da escola. 

Esteves (1985) chama de mal-estar docente, o conjunto de reações dos 

professores, como grupo profissional que se desajusta, frente às mudanças sociais. 

Chama a atenção para fatores relevantes que incidem sobre a praxis do professor, 

provocando emoções negativas sobre a motivação e desempenho na função. As 

exigências constantes da profissão, no contexto apresentado levam à chamada Síndrome 

de Burnout, definida por Codo (2002) como sendo a dor de um profissional encalacrado 

entre o que pode fazer e o que efetivamente consegue fazer; entre o que deve fazer e o 

que efetivamente pode, entre o céu de possibilidades e o inferno dos limites estruturais; 

entre a vitória e a frustração. Nesse jogo contraditório, entre o nirvana profissional de 

possibilidades e o inferno das impossibilidades da realização dos seus propósitos, é 

definido o perfil do educador. 

Considerado ainda um trabalho tipicamente feminino, o ofício de professor do 

Ensino Fundamental vem passando por uma crescente proletarização (principalmente a 

partir da década de 70), que tem favorecido a evasão dos profissionais melhor 

preparados e, ao mesmo tempo, tem ampliado a habilitação de professores mais 

desfavorecidos que buscam uma ascensão social através da docência. Ramalho e 

Carvalho (1994) observam que o trabalho do professor é concebido como uma atividade 

profissional inferior às demais, levando-se em conta o tratamento social, legal, 

institucional e econômico que lhe é conferido. Em decorrência disso, é muito comum 

considerar a profissão do professor como um trabalho avulso e ocasional ou uma 

vocação. 

 

[...] A tendência de considerar o professor como um vocacionado para essa profissão se 

deve à influência do universo simbólico que legitima as instituições. Graças ao universo 

simbólico "as pessoas fazem as coisas não porque dão resultado, mas porque são certas" 

(Berger e Luckmann, 1985: 153). 

 

Assistimos, durante décadas, a uma tentativa de afirmação profissional dos 

professores, que buscam seu reconhecimento como categoria, com suas especificidades 
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históricas, sociais e políticas. Buscam firmar sua identidade como trabalhadores em 

educação. O comportamento do docente reflete, antes de tudo, um delicado e emergente 

compromisso entre seus valores, interesses e ideologias e a pressão das estruturas 

hierarquicamente superiores, forjando uma tensão contraditória marcada pela fácil 

cultura do ensino que, na compreensão de Gomes (2001), proporciona significado e 

abrigo aos docentes nas incertezas e conflitantes condições de trabalho. 

É importante ressaltar que o Estado, apesar de na letra e discurso oficiais 

conferir importância à educação básica do brasileiro, em suas conseqüentes ações, tem 

desvalorizado social e economicamente os profissionais da educação, favorecendo um 

imaginário social em que os professores deixam de serem vistos como sujeitos centrais 

nas matrizes mais perenes da teoria pedagógica. Tal percepção leva-nos 

inexoravelmente a reavivar as conclusões de Marx, Freud, Althusser, a Escola de 

Frankfurt e Michel Foucault. O primeiro aponta-nos para a necessária separação entre 

operário e obra no sistema capitalista, para que, não se reconhecendo naquilo que 

produz, o fruto do labor proletário possa ser facilmente transformado no fetiche 

mercadoria. O educador já se forma como um alienado porque não tem acesso ou 

participação na produção de bens simbólicos. Não é ele quem decide o que ensinar. 

Alienado da sua criação, nela não se reconhece, transformando-se num obreiro 

rabugento do salvacionismo pedagógico do Estado burguês. Marx prioriza a dimensão 

econômica, mas não deixa de apontar para as alienações provocadas pela divisão social 

do trabalho. O patrão não compra apenas a mão-de-obra, mas também o tempo, o gozo, 

a criatividade, e outras dimensões do humano. Freud acaba por deduzir que essa 

situação de neurose induzida deserotiza o trabalho. Basta citar alguns pontos do 

taylorismo para concordar com o médico vienense. Nas fábricas, os esforços inúteis são 

eliminados para não influir na produtividade; além disso, há prêmios por produção, 

conforto e elogios, sem que falte uma pressão por alcançar metas decididas à revelia do 

operário. Tudo sob a supervisão mecanicista de um gerente. Durante a jornada de 

trabalho, o corpo do operário não lhe pertence. Freud conclui então que "sexo e 

civilização são incompatíveis". Segundo Matos (2005) os pensadores de Frankfurt, 

frutos do pós-Guerra, conseguem tecer uma crônica do capitalismo, dizendo que quanto 

mais desenvolvido o capitalismo, maior a competição. Quanto maior a competição, 

maior a necessidade de controle disciplinar social taylorista, cujo apogeu é o fascismo e 

a barbárie. Harnecker (1986) ao citar Althusser, observa que as estratégias do Estado em 

conluio com a burguesia, dirá que igrejas, partidos políticos, sindicatos e também a 
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escola, acabam sendo aparelhos ideológicos de Estado, cuja finalidade é reproduzir 

massivamente a estrutura social. Conduz à reificação, isto é, a cristalização de 

estruturas, à construção social de uma sociedade mágica. Finalmente, Foucault antevê 

uma nova Era Capitalista, onde uma sociedade disciplinar fascista/gerencial cederia 

lugar a uma sociedade de controle. Esta última, utilizando não mais meios policialescos, 

mas mecanismos sutis, difusos, imperceptíveis onde o corpo humano seria uma 

realidade política. Talvez não se possa acreditar na inocência do Estado quando este 

propõe metas inatingíveis aos docentes e quando os faz crer que são eles mesmos – e 

não o Estado –, os responsáveis pela degradação do Ensino Fundamental. Projetos 

pedagógicos, currículos, acelerações de aprendizagem, progressões parciais, levam o 

corpo – esta unidade biopolítica – à exaustão e a introjeção do fracasso. Em 

conseqüência, o professor quase nunca percebe a tênue linha que separa 

responsabilidades pessoais de responsabilidades do poder público. Nessa confusão, 

ajuda a construir social, psicológica e politicamente uma realidade que pode ser 

fantasmagórica. “Domina-se melhor quando as algemas são invisíveis”. (Foucault, 

1979: 183). 

É necessário trazer tal debate ao centro do movimento de renovação educativa e 

contribuir para a desconstrução de um imaginário social que secundariza o educador e 

impregna as políticas de educação, de currículos e até de formação e uma suposta 

valorização do magistério fundamental. O professor foi transformado em mero autista 

de saberes fechados e desqualificados, todavia eles não estão conscientes das marcas 

deixadas em sua auto-imagem docente. Conforme Arroyo (2004: 17) “Formamos 

profissionais não apenas competentes nesses conteúdos fechados, mas imbuídos de uma 

auto-imagem reduzida e fechada da função social da escola”. 

 

3. Considerações Finais  

 

As reflexões aqui expostas tiveram o objetivo de buscar a compreensão do 

fenômeno que é a construção social induzida da identidade docente, mas também a idéia 

de mudança, na perspectiva de considerá-la expressão de alguma forma nas exigências 

do contexto atual, nas reformas e prescrições que colocam o professor do Ensino 

Fundamental, no embate cotidiano da função, frente ao dilema e desafios que 

demandam novas trajetórias. 
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Para o universo dos educadores, está claro que a autoridade docente, para não ser 

secundarizada ou proletarizada pela sociedade capitalista, deve revestir-se de 

profissionalismo. Faz-se necessário elevar a competência dos mestres, investir recursos 

em suas qualificações, em sua valorização, nas condições de trabalho para que possam 

dar conta da tarefa elementar e fundamental da escola. Escola que foi reduzida a ensino 

e mestres a ensinantes. Os fatos nos apontam a importância do diálogo sobre o ofício de 

mestre e a discussão a cerca da identidade e da construção social de um profissional que 

carrega uma longa memória e só assim recuperar a tarefa que Freire aponta como 

própria da ação educativa: recuperar a humanidade que lhes foi roubada. Eis um 

agradável desafio! 
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Resumo 

 

Pretende-se uma análise das manifestações e ocupações do Movimento estudantil Brasileiro, em diversas 

reitorias e espaços universitários no ano de 2007. A resistência criada pelos estudantes remete-se, tanto à 

formação de um novo movimento estudantil, como de uma nova perspectiva da sua acção política. Para 

tal, a análise centra-se em três pontos que considero essenciais para essa nova dimensão: a resistência às 

políticas neoliberais do ensino superior brasileiro e latino-americano, juntamente aos “ataques” à 

autonomia universitária; a ocupação, como estratégia política para a negociação; e, a criminalização, 

consequência a que se sujeita o movimento, ao não encontrar interlocutores para suas reivindicações e ao 

questionar a legitimidade do espaço universitário. O foco da resistência do movimento estudantil está nas 

práticas contrárias aos “Decretos” assinados pelo Governador do Estado de São Paulo em 2007, que 

colocariam em jogo a Autonomia Universitária. A resposta, por parte da comunidade estudantil se deu em 

termos de greves nas três universidades estaduais – USP, UNESP, UNICAMP -, juntamente, com a greve 

dos trabalhadores e professores, apoiada por seus respectivos sindicatos. 
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Introdução 

   

As manifestações e mobilizações de jovens e estudantes têm sido assunto 

notável nos últimos anos, nomeadamente nos manifestos recentes em diversas partes do 

globo: a manifestação grega, de 2008, tem inspirado diversas visões do problema, 

relacionando-as de forma histórica, política, económica, cultural e social. Em âmbito 

europeu, os últimos anos apresentaram significativas manifestações de jovens 

estudantes, como na Espanha em 2007 e 2008 e Itália em 2008. Para François Dubet, 

um dos soixante-huitards remanescentes, remetendo-se a referencia polemizada e muito 

presente da aproximação dessas manifestações com as de Maio de 1968, das quais 

observa que a diferença que impede o sentido dessas comparação deriva de situações 

sócio económicas distintas: 

 

O Maio de 68 foi uma juventude que estava numa situação económica extremam ente 

favorável. Os jovens de hoje não entram na sociedade. (...) A situação é inversa. (…) O 

Maio de 68 representa a crença, o optimismo, a crítica da sociedade. Aqui, encontramos 

sobretudo o pessimismo, o desemprego e a dificuldade em integrar a sociedade. (Dubet, 

2009) 

 

Esse afastamento entre os dois momentos coloca em questão a situação social e 

económica referente à inserção social em contraposição com a de exclusão, o 

optimismo e o pessimismo, o emprego e o desemprego. Em suma, a medida em que há 

essas novas acções e manifestação de jovens, a comparação com o Maio de 68 está 

sempre presente, tanto como forma referente de entendimento dos factos actuais, como 

na perspectiva de compreender as diferenças geracionais, participativas e suas 

manifestações. Em especial, para Elísio Estanque (2007), a “cultura de greve”, presente 

no período supracitado é um dos elementos mais consistentes que nos permite uma 

aproximação das manifestações do presente com as do passado, sobretudo, se 

pensarmos nos manifestos ocorridos no Brasil, em especial em 2007, dos quais houve 

inúmeras ocupações de reitorias e espaços universitários em universidades públicas 

(estaduais e federais), com destaque para o caso da Universidade de São Paulo. Na 

USP, a ocupação de 51 dias de sua Reitoria por parte dos estudantes, retrata um 

momento de greves e manifestações tiveram a atenção voltada a questão da autonomia 

universitária, a criação da Secretaria Superior do Ensino, por parte do Governador de 

São Paulo, José Serra. Por todo o Brasil, no ano de 2007 e a nível das universidades 
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federais o quadro foi semelhante: greves de estudantes/funcionários/professores contra 

a aprovação de planos de reestruturação do ensino superior. As novas alterações 

propõem um modelo de ensino voltado ao mercado de trabalho, acarretando problemas 

no âmbito do tripé universitário de pesquisa – ensino – extensão, garantido e enunciado 

no Artigo 207 da Constituição Federal Brasileira de 1988.  

Essas mudanças de directrizes apontadas para o ensino superior estadual e 

federal no Brasil, também se conjugam com o modelo recentemente proposto pela 

União Europeia, o “Processo de Bolonha”. A mudança do ensino superior recente tem 

alterado desde a instituição de propinas, a reorganização do sistema europeu em dois 

ciclos (Graduação e Pós-Graduação), um sistema de créditos que permite maior 

mobilidade estudantil, maior aproximação da universidade com o mercado de trabalho. 

Essa mudança na característica do ensino europeu tem como base os planos e 

directrizes colocadas por instituições internacionais – ONU, OCDE – para se 

estabelecer alterações no ensino superior, obedecendo certos critérios de 

desenvolvimento na Europa. Igualmente, para a América Latina, a construção de 

medidas e alternativas elaboradas por essas instituições, para o ensino superior, tem o 

objectivo de propor um modelo de ensino diferente do existente, com maior integração 

com o mercado de trabalho e abertura das universidades para capitação de recursos 

externos ao Estado. As alterações propostas nos últimos anos para o ensino superior 

brasileiro nos indicam que a construção desse caminho está a ser descrita nas políticas 

de reestruturação do ensino superior: a expansão das instituições privadas de ensino e a 

persistência desse modelo, com a criação do PROUNI – Programa Universidade Para 

Todos – que visou a expansão do ensino através de critérios de inclusão 

socioeconómica, atribuindo cotas aos estudantes nas instituições privadas de ensino, 

não alterando radicalmente e inclusão no ensino público; depois, através do REUNI – 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – que promove 

mudanças singulares, nomeadamente, sobre a ampliação da oferta de vagas e do acesso, 

“pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais, respeitadas as características particulares de cada instituição e 

estimulada a diversidade do sistema de ensino superior”4. No que toca as duas 

propostas referenciadas acima, no contexto europeu e no contexto latino – americano, 

as comparações parecem ser inevitáveis: ambos os projectos reorganizam o respectivo 

                                                 
4 Plano de Desenvolvimento da Educação, § 1º do art. 1º do Decreto nº 6.096, 24 de Abril de 2007. 
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sistema de ensino superior, na tentativa de melhorar alguns dos problemas actuais, 

principalmente referentes à administração e aproximação com o mercado de trabalho. 

Entretanto, daqui começam os problemas que essas modificações podem acarretar, não 

havendo posições consensuais entre governantes e as respectivas comunidades 

universitárias. Se para os primeiros é bem certo que essas medidas teriam efeitos 

positivos na universidade, para os outros esses efeitos seriam prejudiciais para a 

universidade.  

Mergulharemos então no caso a ser analisado aqui, das mobilizações estudantis 

em 2007, o caso das universidades estaduais de São Paulo, como um dos recentes casos 

paradigmáticos das divergências entre as políticas governamentais e as aspirações e 

posicionamentos dos estudantis.  

 

Autonomia e Reforma Universitária 

 

Durante 51 dias (de 3 de Maio a 22 de Junho de 2007), a reitoria da 

Universidade de São Paulo esteve ocupada por estudantes contrários a criação dos 

Decretos nº 51.460, 51.461, 51.471, 51.636, 51.660, apresentados pelo governador do 

Estado de São Paulo, José Serra, no inicio de seu governo em 2007. Em leitura aos 

textos dos Decretos, podemos fazer alguns apontamentos. O Decreto nº 51.460, de 1º 

de Janeiro de 2007, cria a Secretaria de Ensino Superior, cujo Conselho de Reitores das 

Universidades de São Paulo – CRUESP - estaria subordinado. Em seguida, o Decreto 

nº 51.461, de 1º de Janeiro de 2007, organizaria e atribuiria funções à nova Secretaria, 

com a proposição de políticas e directrizes em todos os níveis do Ensino Superior; 

coordenação, implementação e formação de Recursos Humanos, além da promoção e 

realização de estudos para o Ensino Superior, com foco principal nas actividades de 

pesquisa, sob administração de tal Secretaria. O Decreto seguinte, nº 51.471, de 2º de 

Janeiro de 2007, impediria as Autarquias de Regime Especial, como as Universidades 

em efectuar contratações de pessoal, passando essa função à Secretaria. O Decreto nº 

51.636, de 9 de Março de 2007, dita normas para a administração das verbas das 

Universidades, subordinando a obtenção das verbas e gasto ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM). Finalmente, o Decreto 

nº 51.660, de 14 de Março de 2007, muda as formas de negociação salarial para os 

funcionários das Universidades, no sentido que, possivelmente seria o estado a tratar as 

questões salariais e não mais o CRUESP. 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA. 
 

Página 32 de 64 

Da mesma forma, a leitura desses decretos por parte da comunidade académica 

confirmou a polémica que incidia sobre os Decretos. Inicialmente o debate dos 

“Decretos” permitiu os perceber como intervenção directa na autonomia das 

universidades, esvaziamento dos poderes dos reitores e atribuição de poder ao 

Secretário de Ensino Superior (Pécora & Foot-Hardman, 2007). Também, se defendeu 

os “decretos”, pois assegurariam a autonomia universitária, por ser um benefício para 

as universidades e estes somente estabeleciam maior “transparência” do uso público de 

recursos (Pinotti, 2007). O posicionamento acerca do fim ou não da autonomia 

universitária com os “decretos” não definia exactamente sobre qual autonomia se 

estaria a falar: se uma autonomia administrativa e da garantia de recursos; uma 

autonomia de ensino-pesquisa-extensão e as atribuições que a universidade oferece a 

sociedade; ou mesmo da autonomia na questão institucional, a autonomia como 

referência no seu papel e acção social (Cohn, 2007). O debate centrou-se, sobretudo, na 

autonomia administrativa e de recursos, na medida em que esse seria o norte central que 

poderia estar em jogo.  

Entretanto, a compreensão dos “decretos” para a comunidade universitária – 

funcionários, estudantes (principalmente) e alguns professores – trariam alterações 

precisas em pontos vitais da universidade: a assistência estudantil, a infra-estrutura 

universitária; as relações trabalhistas dos funcionários, a relação de pesquisa-ensino-

extensão. Veremos então as principais interpretações elaboradas pela comunidade 

universitária, nomeadamente por parte de estudantes e trabalhadores, sectores que mais 

se mobilizaram para impedir a aplicação desses Decretos a considerar que essas 

alterações seriam prejudiciais, não só para ambos os grupos, mas para a universidade 

em geral. Segundo os estudantes da USP, na primeira carta lançada por eles em 3 de 

Maio de 2007 (Blog da Ocupação da USP, 2007), advindo as mobilizações futuras e as 

discussões anteriores, entende que os “decretos” resultariam em um ataque a autonomia 

do tripé ensino-pesquisa-extensão. Assim, haveria o risco de influência, por parte da 

nova Secretaria, na democratização da universidade, principalmente nos órgãos 

representativos e eleições directas para a Reitoria. Também alertam para problemas de 

infra-estrutura universitária básica, desde a contratação de professores, às condições de 

precariedade das moradias estudantis e de prédios de faculdades e institutos. É 

importante frisar que, anteriormente a Maio de 2007, quando houve o início mais 

efectivo das mobilizações traduzidas nas ocupações, já havia mobilizações estudantis 

em decorrência dos “decretos” e em solidariedade com os sindicatos e trabalhadores, 
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pelo apoio a questões salariais. Podemos observar isso de acordo com algumas 

paralisações, entre Março e Maio, sobretudo, por parte dos sectores de sindicatos de 

trabalhadores das universidades. Para os estudantes, a questão dos “decretos” 

envolveria um conjunto de aspectos políticos, culturais e democráticos, assentados 

sobretudo nos problemas infra-estruturais do quotidiano universitário. Em suas pautas 

de revindicações podemos compreender os principais aspectos referidos: 

democratização da universidade em seus órgãos representativos e eleições directas para 

Reitor; audiência pública para a discussão do conteúdo dos “decretos”; contratação de 

funcionários e professores, além da liberação automática das vagas dos professores 

aposentados; manutenção de prédios de institutos, em especial da FFCLH e construção 

de moradias estudantis e melhorias das condições de alojamento; garantia de não 

punição aos estudantes ocupantes da Reitoria, já que fizeram isso devido a falta de um 

representante oficial à Assembleia Geral de dias anteriores, em que seria entregue a 

Pauta de Reivindicações; liberdade de manifestação política e cultural e retirada da 

polícia do campus; posicionamento público da reitoria contra a prisão de estudantes 

(Idem).  

Essa pauta de reivindicações dos estudantes da USP, além de relacionar 

problemas locais de infra-estrutura universitária e bandeiras históricas do movimento 

estudantil brasileiro e paulista, como o aumento da verba universitária garantida através 

da Lei de Directrizes e Bases, deixa no ar alguns questionamentos sobre a condição 

actual dos estudantes na universidade e o futuro das instituições universitárias: para 

onde caminha a universidade no século XXI? Quais os interesses reais dos planos de 

reformas universitárias actuais? E os Estudantes? Para onde caminham suas acções 

colectivas? Como a resistência no interior da universidade pode contribuir para as 

lutas globais contra a globalização? 

O projecto da Reforma Universitária brasileira é central para pensarmos 

passado, presente e futuro das instituições universitárias brasileiras, na medida em que 

desde o período da Ditadura Militar, há a possibilidade de alteração dos padrões da 

universidade, conseguidos paulatinamente ao longo dos anos. Nas décadas de 1960 e 

1970 já havia indicativos de problemas estruturais graves nas universidades, que 

poderiam ser agravados nas próximas décadas (Ribeiro, 1978), e que, além disso, essa 

estrutura de ensino esteve a favorecer a formação de elites culturais e privilegiados do 

saber (Fernandes, 1975). Hoje, após a consolidação dessa estrutura problemática, o 

projecto de Reforma Universitária vêm a seguir os desígnios da educação desejados 
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pelo FMI e por outras instituições capitalistas internacionais, determinando os rumos 

que devem ser seguidos pela universidade, afectando os o tripé ensino-pesquisa-

extensão. Dessa forma, o projecto actual para a universidade brasileira, encabeçado 

pelos governos estaduais e federais, que vem a acontecer de modo incremental, se apoia 

em três pontos: o acesso ao ensino superior diversificado e estratificado, com novas 

profissões e novas instituições e, cujo financiamento pode ser público, privado ou misto, 

dependendo dos interesses do governo; a pesquisa universitária que deve contribuir 

para inovações produtivas e formação e avaliação de políticas públicas, 

operacionalizando o Estado e o desenvolvimento do país; e, finalmente, eficiência na 

utilização de recursos, principalmente, aumentando os controles de produtividade 

científica e diversificando os financiadores da pesquisa, por meio de metas e 

indicadores de avaliação (Carlotto e Ortellado, 2007). Como bem apontam os autores, 

essa reforma enfrenta uma resistência desordenada pela esquerda académica, entretanto, 

é um dos principais alvos para a articulação e crítica do movimento estudantil brasileiro, 

que vêm, ao longo dos últimos anos, debatendo intensamente a Reforma Universitária, 

criando espaços de debate e discussão, reorganizando as entidades estudantis e 

fortalecendo a luta em torno das melhorias do ensino público5. 

 

Resistência, Ocupação e Criminalização 

 

A actual acção e organização do movimento estudantil tem como via principal o 

questionamento desse modelo de universidade [a ser] implementado e oferecer uma 

resistência a esse modelo, pensando em novas alternativas para a universidade 

brasileira.  

Mercantilização e pesquisa operacional definem-se como os principais 

pressupostos presentes nas propostas de reformas universitárias no Brasil – das 

discussões do PROUNI, em 2004, e do REUNI, em 2008 – e que são transversalmente  

                                                 
5 Durante o período que estive na Graduação em Ciências Sociais na UNICAMP (2003 – 2007) observei 
que as discussões sobre a Reforma Universitária foi um dos principais nortes de mobilizações estudantis e 
reconfigurações no campo político-institucional das entidades estudantis. Conforme se dá a vitória de 
Luiz Inácio “Lula” da Silva nas eleições presidenciais de 2002, a UNE, até então a única entidade 
estudantil, se manteve próxima do governo, implicando em  diversas rupturas políticas de estudantes e 
militantes – também influenciados pela mesma postura da CUT perante o governo. Em 2004 houve o 1º 
Encontro Contra a Reforma Universitária na UFRJ, no mês de Maio. Nesse encontro, foi discutido 
principalmente a nova articulação estudantil, a CONLUTE – a luz do debate no campo sindical da criação 
de uma nova central sindical, a CONLUTAS - na tentativa de mobilização nacional contra as possíveis 
mudanças no ensino superior público do Brasil, com ampla crítica a implementação de cursos â distância 
e a precarização de cursos e campis universitários. 
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Apoiados em torno de uma parceria público - privada, de forma que se romperia essa 

fronteira e transformar-se-ia, a educação em mercadoria: no PROUNI, através da 

cooperação com instituições de ensino privadas e o oferecimento de vagas nestas, 

necessitando de um alto investimento que poderia servir para a ampliação das IFES 

(Leher, 2004); e no REUNI, a expansão de vagas e diplomados, da mesma forma, 

necessitaria de financiamento da iniciativa privada para se efectivar, no sentido que o 

Estado, não garantiria a totalidade da verba necessária para as universidades (Idem). 

Essas directrizes presentes nos projectos e processos em curso de reforma universitária 

no Brasil correspondem os desígnios do Banco Mundial em estabelecer as directrizes do 

sistema educacional da América Latina, com o apoio do sector privado e direccionando-

se para o mercado.   

A necessidade de captação de novos recursos financeiros para a educação é 

apoiada na necessidade de captações de recursos do sector privado, melhorando, assim 

os critérios de eficiência e eficácia para o alcance de melhores metas de 

desenvolvimento do ensino, sobretudo, nos países subdesenvolvidos. Em âmbito geral, 

o processo neoliberal para a educação implica uma luta entre o público e o privado, cuja 

lógica de privatização do ensino estaria centrada na “maximização de utilidades”, no 

sentido de uma educação destinada à melhoria da produtividade das empresas 

(Casanova, 1999). Nitidamente, assiste-se a um projecto de desestruturação crescente da 

universidade, não restrita ao local, outrossim, de proporções globais, apoiada, 

sobretudo, na lógica de abertura da universidade à recepção de verbas privadas, 

transnacionalização do mercado de serviços universitários, passagem de um 

conhecimento universitário a um conhecimento pluriuniversitário com parcerias entre a 

universidade e empresas, sob a forma de um conhecimento mercantil e, por fim, o 

impacto das novas tecnologias de informação e comunicação, com o desenvolvimento 

do ensino à distância (Santos & Filho, 2008).   

 Esse modelo de globalização hegemónica e neoliberal para a educação superior, 

defronta-se, portanto, com a acção de resistência gerada no interior das universidades, 

sobretudo, por estudantes, mas contando com a participação de professores e 

funcionários, que buscam, num campo contra-hegemónico da globalização educacional, 

organizar uma acção colectiva, resistindo contra esse projecto. É nesse sentido que a 

participação do movimento estudantil na actualidade constrói uma “nova história 

universal de práticas autónomas e democráticas”, representando as experiências para a 

construção de alternativas ao modelo neoliberal de ensino (Casanova, 1999: 16). Nessa 
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oposição criada pelo movimento estudantil fundamenta-se a ruptura com o 

individualismo e o conformismo, elaborando acções colectivas da comunidade 

universitária na luta por educação e por políticas sociais e sectores públicos; defesa do 

público perante a ofensiva privatizadora que suprime os direitos sociais por uma lógica 

de mercado; por uma política de reestruturação do sistema universitário e políticas de 

resistência às privatizações, e contra o totalitarismo neoliberal; por uma luta pelos 

direitos universais da educação superior pública, combinada com formas de 

democratização da universidade, pluralismo ideológico, religioso, respeitando a 

liberdade de cátedra e investigação, diferindo-se assim, dos movimentos estudantis 

anteriores, pois opõe-se à universidade populista e o clientelismo (Idem). 

Falamos então da resistência estudantil, carácter de profundo impacto na 

universidade desde sua criação até os dias actuais, tencionando as instituições 

educacionais e a política, catalisando as reformas educacionais locais (Boren, 2001). 

Nesse caso, são questionados os problemas mais imediatos da vida universitária, como 

falta de professores, infra-estrutura e em geral, democracia na universidade. Surgindo 

no interior das universidades, potencialmente extrapola seus limites e coloca em xeque 

o actual projecto neoliberal de ensino para as universidades brasileiras e latino 

americanas. Dessa forma, segue em apresentar um projecto de universidade que defenda 

a bandeira do “ensino público de qualidade” e que levante a questão fundamental da 

função social da universidade hoje (Leher, 2007). 

Juntamente a problemática da resistência, está intrínseca a prática de luta do 

movimento. As ocupações de reitorias e espaços académicos pelos estudantes 

questionam o sentido do espaço público e as eventuais políticas de privatização desse 

espaço, tornando-o instrumento de luta política. Essas práticas, sempre referenciadas no 

contexto estudantil, principalmente nos casos da Sorbonne e Nanterre em 1968 na 

França, são hoje um ponto importante para compreendermos as práticas políticas dos 

estudantes e tecer uma aproximação dessas práticas com a de outros movimentos sociais 

como o MST, MTST brasileiros, a Comuna de Oaxaca e as greves universitárias da 

UNAM no México, a Revolta dos Pinguins no Chile – ambos na América Latina - entre 

outros movimentos sociais europeus, como os movimentos universitários de 2006, 2007 

e 2008, na Espanha, Itália, Grécia e França, além do Movimento Okupa da Catalunha – 

Espanha. Assim, as práticas de ocupação dos estudantes universitários podem ser 

inserida em um conjunto de ocupações de movimentos sociais que se utilizam dos 

espaços públicos e privados como instrumentos de luta política, resignificando a cultura 
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política dominante (Alvarez, Dagnino & Escobar, 2003). O novo significado dessas 

práticas segue a tendência da luta como um questionamento de saberes e valorização de 

outras formas de experiências, num campo ontológico e epistemológico de lutas vastas, 

operando severas críticas com os saberes dominantes e os valores humanos definidos 

(Santos, 2005), no sentido de compreender poderes simbólicos dissimulados e 

transfigurados na estrutura social (Bourdieu, 2004) 

Num terceiro momento é preciso compreender como que essa prática da 

ocupação ou mesmo uma das actividades de uma cultura de greve (Estanque, 2007 no 

Blog da ocupação da USP), não mais entendido meramente como um instrumento de 

luta das classes trabalhadoras, mas como uma expressão da cultura política dos 

movimentos é tratada pelo Estado e pelos governantes através da criminalização dos 

participantes e do próprio movimento. Assim, já que a ocupação se deu de forma ilegal, 

os estudantes enfrentam diversos problemas com o Estado: a entrada da polícia em 

campus universitários (como o caso da UNESP – Faculdade de Ciências e Letras de 

Araraquara, durante o período das ocupações, em que o conflito com a polícia foi 

inevitável e de difícil compreensão para os estudantes, acarretando a prisão temporária 

dos ocupantes) e os processos de sindicância que alguns estudantes identificados nas 

ocupações estavam a responder nas respectivas universidades, correndo o risco de serem 

jubilados. Nesse sentido, o discurso da democracia na universidade em contraposição 

com a repressão dos estudantes parece desenhar um caminho mais vasto das lutas 

sociais, mas a intervenção violenta do Estado nas instituições desestabiliza o 

movimento, mostrando nitidamente as diferenças entre a democracia pretendida pelo 

movimento e a democracia das instâncias de governo e poder.  

 

Discutindo a Ocupação: egociação e Estratégia Política 

 

O início da Ocupação da Reitoria, em 03.05.2007, marcou uma motivação ainda 

maior para a campanha de greve, construindo um movimento com apoio de vários 

sectores estudantis organizados em diversas universidades por todo o Brasil. A 

capacidade organizativa do movimento cresceu a medida em que os debates foram 

sendo feitos na universidade, contando com inúmeras assembleias, paralisações de aulas 

e intervenção dos estudantes em salas de aula, actividades culturais e formação de 

colectivos de debate e acção política. Esse primeiro momento praticamente desenhou o 

que seria visto adiante: a utilização do espaço de ocupação da Reitoria da USP como 
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“epicentro da greve” permitindo tanto a mobilização constante dos estudantes, como 

reunião de grupos políticos ou de independentes, ou mesmo a saída para a mobilização 

da comunidade universitária e organização das actividades de greve – a nível local, na 

USP e a nível Estadual -; tal facto possibilitou a organização das bases do movimento. 

Mediante esse panorama, uma questão se mantém: por que a ocupação? Quais os 

intuitos dessa acção? Como, através desse acto, se poderia mobilizar toda a comunidade 

académica em torno da resistência aos Decretos Estaduais e discutir mais amplamente 

as condições actuais das Universidades Públicas no Brasil? Quais seriam as 

possibilidades reais dos estudantes em conseguir vencer a imposição legal dos 

Decretos? Essas questões devem ser pensadas no resgate do significado da ocupação 

para os estudantes e para o movimento universitário, de forma a conseguir perceber a 

diferenciação dessas lutas, não no sentido de “novas” lutas, mas no sentido de redefinir 

suas lutas políticas em termos actuais. Em carta aberta à sociedade, os estudantes 

afirmam: 

 

Ocupamos a reitoria em protesto contra seu silêncio e omissão, para sermos escutados e 

abrirmos o debate com a sociedade. Fomos acusados de "vândalos" e "violentos" por 

termos danificado uma porta. Violentos não seriam os governos que impedem a maioria 

da população de ter acesso à Universidade Pública, que é elitista e racista por 

responsabilidade dos mesmos que hoje nos criminalizam? Violentos não seriam os que 

têm punido juridicamente manifestações políticas, como esta ocupação? Violentos não 

seriam os que destroem a educação pública e reprimem os que querem defendê-la? 

Violenta não seria a polícia que reprime, dia a dia, a população pobre, negra, os 

trabalhadores e os movimentos sociais? (Blog da Ocupação da USP, 2007) 

 

A palavra do movimento identifica a necessidade de uma acção política 

organizada em torno da defesa da Universidade Pública, mediante aos ataques dos 

governos Estaduais, Federais e das directrizes de instituições internacionais para o 

ensino superior no Brasil e na América Latina. A resposta dos estudantes, vista pelo 

Estado, como um acto de violência, nada mais representa do que uma resistência a 

própria violência exercida pelo Estado, no sentido da privação dos direitos de acesso ao 

ensino, privação do direito de se manifestar politicamente e do exercício do direito de 

cidadania. A reacção do Estado é a criminalização dos movimentos sociais e do 

movimento estudantil, na medida em que os movimentos acabam por, através de suas 

acções, infringir o Estado “Democrático” de Direito. A ocupação não apenas se 
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caracterizaria por um ato de questionamento desses limites abstractos, mas também do 

questionamento do uso concreto do espaço das universidades públicas, no sentido da 

expropriação desses espaços. Como observado: 

 

A ocupação nas reitorias e universidades é um ato simbólico por meio do qual tem lugar 

a reapropriação pelo público daqueles espaços que teoricamente são ou deveriam ser 

públicos. Como tal, a ocupação é uma resignificação de território na qual a sede da 

autoridade universitária, da tradição acadêmica e da burocracia universitária passa a ser 

a sede de sua contestação, transgressão e questionamento. [...] A ocupação é, também, 

um ato por meio do qual os estudantes interpelam as autoridades universitárias e 

governamentais, colocando em evidência uma agenda política que de outro modo 

permaneceria na penumbra. (Idem) 

 

A possibilidade de retomada do espaço universitário por parte dos estudantes e 

da comunidade universitária vem a seguir uma linha de politização desse espaço, no 

sentido de sua utilização para a construção de uma luta praticamente diária e constante 

dos estudantes em termos de redefinição, tanto do sentido atribuído àquele espaço, 

como em sua lógica dominante, assumindo a posição de “contestação, transgressão e 

questionamento” desse espaço. Nesse sentido, a atitude estudantil não passa 

desapercebida, já que se confrontam a legalidade da “desobediência civil” e a 

ilegalidade política e do descaso à educação:  

 

Ocupação da Reitoria da USP e de qualquer outra Reitoria Ocupada no atual momento é 

um ato de Desobediência Civil, de resistência à uma tirania que avança. É uma luta 

política em nome da sociedade: da Educação Pública gratuita de qualidade. Condenar 

aqueles que lutam pela educação é condenar a própria educação. É este o projeto do 

poder? Então que fique claro: a Ocupação é legítima. É civil e historicamente legítima. 

(Idem) 

 

Isso significaria que a ocupação apresentaria tanto um carácter simbólico como 

político, questionador da situação actual da universidade, dos problemas da efectivação 

democrática da “educação pública gratuita e de qualidade”. A desobediência civil e 

acção directa dos estudantes têm um princípio claro, nomeadamente, a defesa da 

educação e a resposta a crise que se perpetua na instituição. Entretanto, conforme se 

questionou o acto, principalmente por parte dos media, perdeu-se de vista aquilo que 

seria o intuito inicial – defendido e sempre relembrado pelo movimento quando 
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confrontado –, a defesa do ensino público e de melhores condições para a universidade. 

Contrariamente a isso, a ocupação foi sempre criticada no sentido de ridicularização dos 

estudantes, ou mesmo, de entender o acto da ocupação como algo violento ou sem 

sentido. Os estudantes rebatem essas críticas defendendo-se dos posicionamentos 

contrários à ocupação e justificando-a como um acto legítimo: 

 

Os críticos da ocupação enquanto estratégia argumentam que ela fere não apenas o 

princípio da legalidade, como também a civilidade e o diálogo e que, portanto, trata-se 

apenas de uma ação violenta, autoritária e criminosa. [...].Os críticos da ocupação da 

reitoria, em especial aqueles que partilham do mesmo propósito (a defesa da autonomia 

universitária), podem questionar se a ocupação está conquistando, por meio da sua 

estratégia, legitimidade junto à comunidade acadêmica e à sociedade civil. Esse é um 

dilema que todos que escolhem este tipo de estratégia de luta têm que enfrentar e que os 

ocupantes estão enfrentando. Mas desqualificar a desobediência civil e a ação direta em 

nome da legalidade e da civilidade das instituições é desaprender o que a história 

ensinou. [...] Independente de como a ocupação da reitoria termine, ela já conseguiu seu 

propósito principal: fomentar a discussão sobre a autonomia universitária numa 

comunidade acadêmica que permaneceu apática por meses às agressões do governo 

estadual e que só acordou com o rompimento da ordem. (Idem) 

 

A finalidade da ocupação remete-se também à ruptura da apatia instalada, 

resultado de aceitação e falta de questionamento constante das intenções sub-reptícias 

dos governos à universidade. Não obstante, a procura dos estudantes em tentar quebrar 

o silêncio e a incapacidade de manifestar sua opinião política gerou inúmeras 

manifestações de apoio de outros estudantes, centros académicos, DCEs, professores, 

políticos, por todo o Brasil e a nível internacional, através de moções de apoio recebidas 

diariamente pelos estudantes no interior da ocupação. Através da troca de experiências 

dos estudantes dos campus da USP, UNESP e UNICAMP, informando, através dos 

respectivos Blog das greves e ocupações, o andamento das mobilizações e das greves, 

as pautas de reivindicação, a denúncia da imprensa e o debate acerca dos Decretos. 

Evidentemente, o espaço da ocupação da reitoria da USP não era um facto isolado da 

universidade, mas congregava nela, o centro de mobilizações estudantis do período, 

possibilitando a discussão a nível nacional – sem ser levado a cabo por uma organização 

estudantil mais formal, como a UNE – sobre os projectos de reforma e a autonomia 

universitária.  
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A ocupação, enquanto um instrumento político que garantiria uma contrapartida 

dos estudantes para a negociação, além de imprimir ao movimento um carácter de 

organização não-institucionalidade e sua resistência pacífica, permitiu as autoridades 

reverter sua desvantagem política, no sentido de negociar com os estudantes mediante o 

abandono da ocupação. A garantia do movimento, em termos da manutenção de sua 

luta, residiria no contraponto que a ocupação ofereceria: “ocupar para negociar”, 

enquanto para as autoridades, a ordem seria “desocupar para negociar”. Como os 

estudantes não acataram essa ordem, mantendo a ocupação, as autoridades, através da 

Reintegração da Posse da Reitoria, resolveram confrontar o acto estudantil através do 

uso do aparato policial. Esse recurso ao uso das forças policiais se desenhou em uma 

crescente criminalização do movimento, em que o seu instrumento de negociação foi 

convertido em um instrumento para criminalização:  

   

Queremos dizer ainda, que repudiamos o uso da força policial do Estado para desocupar 

o prédio da reitoria. A ocupação representa uma ação política legítima para forçar o 

governo Serra a atender as reivindicações do movimento. Além de mostrar para a 

população paulistana e de todo país a política de destruição das universidades públicas 

deste governador. Se tal desocupação for feita, acreditamos ser necessário unificar os 

estudantes que estão em luta no país para dar apoio concreto aos companheiros da USP, 

do mesmo modo deveremos buscar apoio dos movimentos sociais e sindicatos. Se não 

dermos resposta a uma ação como esta, caso ela ocorra, a repressão policial poderá se 

intensificar no próximo período. (Idem) 

 

A possibilidade de uma intervenção policial na USP (assim como já havia 

acontecido no CRUSP nos anos 1960 e na PUC nos anos 70), também levou a 

mobilização dos estudantes e da comunidade académica para se posicionar 

contrariamente à essa possibilidade. Como visto, já desde o inicio, nas primeiras pautas 

de reivindicações, os estudantes repudiaram essa possibilidade, afirmando que a 

ocupação foi um acto pacífico e não poderia ser resolvido de outra forma sem ser 

através de uma ampla negociação com a Reitora Suely Vilela e com o Governador José 

Serra. Diferentemente do que postulou a média, o movimento só poderia ser 

compreendido em seu todo, relevando as suas reivindicações e entendendo o acto de 

ocupação como uma consequência da falta de abertura de canais democráticos de 

negociação, contrariando a falta de democracia estabelecida na universidade – desde 

suas instâncias internas de participação, ao papel da universidade na sociedade e sua 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA. 
 

Página 42 de 64 

importância na produção do conhecimento e formação profissional, cultural e política. 

Como explicitado pelo próprio movimento:  

 

Buscamos quebrar a apatia política que tem permitido aos governantes agir sem 

consulta à população, escondidos nos muitos palácios, a governar por decretos. 

Queremos o direito e a responsabilidade da atividade política, popular e direta, livre e 

cotidiana. A legitimidade de nossa causa, somada a nossa determinação em defendê-la, 

inspirou o movimento estudantil em todo o país a sair às ruas para transformar a triste 

realidade brasileira, através da cultura e da educação. […] Não mais nos calaremos. 

Lutamos para democratizar o acesso e melhorar a qualidade do ensino público, em todos 

os seus níveis. […] Mas nesse “diálogo” não somos ouvidos nem por governo nem por 

reitora. Tentam nos criminalizar. Continuamos sob ameaça de repressão policial… 

(Idem) 

 

A desocupação da reitoria em 23 de Junho – dada principalmente pela ameaça de 

invasão policial e crescente enfraquecimento do movimento devido aos efeitos 

desmobilizantes do Decreto Declaratório e da possibilidade de negociação por parte dos 

funcionários com o CRUESP – implicou na continuidade das actividades de 

mobilização estudantil e de luta por melhor qualidade no ensino superior, observando as 

limitações de manutenção do movimento em termos organizativos e contingências. A 

invasão da polícia militar no campus da FCL-Ar da UNESP permitiu que a 

criminalização do movimento fosse tomada como patente, na medida em que essa 

ameaça persistia a todo o movimento, passando a ser uma constante preocupação do 

movimento. Também, as perspectivas de ganhos em termos de abertura democrática 

para participação da comunidade académica revelam a importância adquirida pelo 

movimento em termos de ganhos práticos. Como apresentado pelos estudantes: 

 

Desocupar para Ocupar. Com a saída do prédio da reitoria, os estudantes dão 

continuidade às suas atividades. Afinal, há muito trabalho pela frente.  Precisamos de 51 

dias de Ocupação para que fôssemos ouvidos e entrássemos nessa nova etapa. O que 

virá agora? O combate à criminalização do movimento é latente e, além disso, temos 

que acompanhar o cumprimento do acordo feito com a reitora, garantir a funcionalidade 

e eficácia da comissão proposta para discutir os demais pontos reivindicados durante a 

Ocupação (ainda não atendidos) e trabalhar na construção do 5º Congresso da USP com 

a pauta Estatuinte. E tudo isso é só o começo. (Idem) 
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Finalizada, a ocupação da Reitoria da USP, em 2007, representou um marco de 

lutas para o movimento estudantil actual, já que, através dele se conseguiram articular 

uma identidade colectiva com uma respectiva acção de um sujeito político. Sua 

constituição plural e criativa permitiu a utilização de um instrumento recorrente, a 

ocupação de espaços universitários, para pensar, questionar, transgredir e desafiar os 

limites da universidade, da política e da democracia legalmente instituída, promovendo 

a resignificação do quotidiano universitário, em termos de práticas opositoras, 

alternativas a ordem dominante. Pensar o significado que a ocupação da USP passa por 

observar perspectivas em aberto deixadas para o futuro, na construção do movimento 

estudantil actual, locais e globais, articuladas com a história do movimento, do ponto de 

vista do prosseguimento das lutas dos estudantes e participação cultural e política.  

 

Conclusão 

 

O movimento estudantil, juntamente, com os trabalhadores e os professores das 

universidades públicas (e porque não dizer, movimento universitário?), 

contemporaneamente e no cenário brasileiro, apresenta-se numa acção colectiva de 

criatividade, cuja resistência é seu principal ponto de apoio. Ainda que unificados por 

questões já conhecidas e bandeiras que se tornaram históricas do movimento, o seu 

presente permite uma contextualização dos problemas existentes na universidade e que, 

dificilmente caminham para uma solução a curto prazo. O movimento consegue 

responder positivamente, com vitórias do ponto de vista da mobilização estudantil, 

ainda que isso não indique modificações que afectem a estrutura do ensino superior. 

Não menos importante, é perceber que, juntamente, emergem acções culturais de 

mobilizações, as “culturas de greve”, que preenchem o dia-a-dia da greve, através de 

filmes, debates, teatros e um quotidiano preenchido por assembleias, aulas públicas 

entre outros. O sentido de mobilização permanente permanece, criando novas 

experiências dos grevistas, em torno de uma cultura política mais democrática.  

Ainda que não haja uma radicalização do movimento, mas sim uma repressão 

sobre o movimento, o fortalecimento deste consiste num processo paulatino de 

construção de culturas política e de greve, marcadas pela politização, irreverência e 

capacidade de acção autónoma, independentes de uma organização nacional. São 

respostas locais dadas a problemas que ultrapassam a esfera dos governos Estaduais e 
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Federais, mas que se confrontam directamente com os projectos hegemónicos em curso, 

ditados por instituições financeiras e internacionais. 

Consequentemente, a incapacidade de negociação dos governantes, juntamente 

com os “ataques” mais constantes ao ensino, acabam por potenciar a construção de um 

movimento de defesa do ensino público, presencial, de qualidade e gratuito, maiores 

verbas para universidade, aumentos salariais e contratações de professores e 

funcionários. Ainda que os princípios de acção dos movimentos possam ser julgados 

como partindo de “meia dúzia”, não representando a opinião total dos estudantes das 

universidades, assiste-se a emergência de discussão e fortalecimento de um projecto 

diferenciado de universidade. O projecto procura a construção de uma universidade 

mais democrática, que caminhe no sentido da preservação de uma infra-estrutura que 

garanta o reconhecimento como “centros de excelência”. Para além disso, verifica-se a 

tentativa de incorporação de sectores de classes mais desfavorecidas, oferecendo 

maiores oportunidades de ensino e formação, contrapondo-se a um ensino elitista, 

liberal e com formações pouco sólidas.  

 

 

Bibliografia 

 

ALVAREZ, Sonia; DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arthuro (2003). Cultura e 

Política nos Movimentos Sociais Latino-Americanos: Lovas Leituras. Belo 

Horizonte: Editora UFMG. 

BLOG DA OCUPAÇÃO DA USP (2007). Brasil: USP (actualizado a 14/09/2007) 

[Disponível em 03/08/2009] <URL: http://ocupacaoUSP.noblogs.br/>. 

BOURDIEU, Pierre (2004). O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

BOREN, Mark Edelman (2001). Student Resistance: A History of Unruly Subject. 

London: Routlegde. 

CARLOTO, Maria; ORTELLADO, Pablo (2007). “A Esquerda Tem Uma Política Para 

o Ensino Superior e Para a Ciência?” In: Margem Esquerda: Ensaios Marxistas, 

Nº. 10, São Paulo: Boitempo Editorial. 

CASANOVA, Pablo (1999). La Universidad Lecesaria en el Siglo XXI. México: Era. 

COHN, Gabriel (2007). “As Três faces da Controvérsia”. In: O Estado de São Paulo, 

21/05/07. 



GESTÃO DO ENSINO E AS NOVAS TRAJECTÓRIAS EDUCATIVAS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Página 45 de 64 

DUBET, François (2007). “Entrámos num ciclo em que as revoltas dos jovens vão 

crescer”. In Público, 03 de Janeiro de 2009. 

ESTANQUE, Elísio (2007). “Culturas de greve, em Portugal e no Brasil”, In Boa 

Sociedade, Portugal: (actualizado a 14/01/2010) [Disponível em 03/08/2009] 

<URL: http://boasociedade.blogspot.com/2007/05/culturas-de-greve-portugal-

brasil.html/>. 

FERNANDES, Florestan (1975). Universidade Brasileira: Reforma ou Revolução. São 

Paulo: Editora Alfa- Omega. 

LEHER, Roberto (2004). “Para Silenciar os Campi”. In: Educação & Sociedade, Vol 

25, Nº. 88. pp.867-891. 

____________ (2007). “Rebeliões Estudantis Refundam a Luta pelo Público”. In: 

Margem Esquerda: Ensaios Marxistas, Nº. 10, São Paulo: Boitempo Editorial. 

PÉCORA, Alcir e FOOT-HARDMAN, Francisco (2007). “Serra e o Fim da Autonomia 

Universitária”. In: Folha de São Paulo, 24/01/2007. 

PINOTTI, José Aristodemo (2007). “Quem quer transparência na USP”. In: O Estado 

de São Paulo, 22/05/07. 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (2007), Decreto nº 6.096, § 1º, 

de 24 de Abril de 2007. 

RIBEIRO, Darcy (1978). A Universidade Lecessária. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 

SANTOS, Boaventura de Sousa & Filho, Naomar (2008). A Universidade no Século 

XXI: Para uma Universidade Lova. Coimbra: Almedina. 

____________ (2005). O Fórum Social Mundial: Manual de Uso. São Paulo: Cortez 

Editora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA. 
 

Página 46 de 64 

BELO HORIZOTE, CIDADE EDUCADORA 
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Resumo 

 

Este texto apresenta algumas considerações a respeito da construção de políticas públicas voltadas para a 

formação de uma cidade educadora. Dilemas, desafios, potenciais e possibilidades revelam o exercício 

dessa construção e o necessário investimento na promoção e na garantia dos direitos sociais. Destacam-se 

três programas, desenvolvidos em Belo Horizonte, cuja marca é a transformação dos espaços urbanos, 

possibilitando que cidade e educação se encontrem num mesmo território – a sensibilidade para os 

processos da formação humana e cidadã. 

 

Palavras-chave: espaços urbanos, educação transformadora, políticas públicas 
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Marco Pólo descreve uma ponte, pedra por pedra. 

– Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Kan. 

– A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – responde 

Marco, – mas pela curva do arco que estas formam. 

Kublai Kan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: 

– Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. 

Pólo Responde: 

– Sem pedras o arco não existe. 

(Ítalo Calvino, As cidades invisíveis) 

 

 

Belo Horizonte, uma cidade educadora  

 

Em 2004, Belo Horizonte passou a integrar a AICE (Associação Internacional de 

Cidades educadoras), explicitando, assim, uma política cujo propósito é transformar a 

cidade numa grande sala de aula. Uma política que se propõe a pensar qual é o lugar da 

cidade, como ela pode influenciar na vida das pessoas, principalmente daquelas mais 

vulneráveis, que dependem do espaço público para o lazer, a cultura, o esporte, a 

educação, a saúde, para desenvolver valores éticos e estéticos, se formarem como 

pessoas completas em todas as suas potencialidades. 

Sabemos que, na maioria das vezes, o espaço urbano é perverso, pois replica o 

modelo de exclusão social: os moradores das vilas e favelas são excluídos dos 

benefícios que uma cidade pode oferecer, vivem sem saneamento, água tratada, não têm 

acesso a teatros, cinemas, museus, hospitais, boas escolas; enfim, vivem a cruel 

experiência de pertencerem a uma fronteira que os marginaliza e os submete ao 

abandono social. 

Belo Horizonte busca superar conflitos, desigualdades e disfunções, descobre 

seu potencial educador e investe na superação de um modelo fragmentado, descolado 

das pessoas e das suas reais necessidades. A cidade investe na justiça social e vem 

materializando diferentes projetos educativos, estabelecendo a importância da 

participação de todos nas decisões e na formulação de acordos e pactos que se 

desdobram numa cidade melhor para se viver. 

É importante investir para reaprender a cidade, os moradores são chamados a 

construir uma cidade educadora, onde todos os espaços sejam formadores: do museu à 

oficina de costura da avó, numa comunidade; do mais moderno grupo de teatro ao mais 
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antigo grupo de congado6. Também é importante entender que a cidade é dinâmica, que 

passado e presente tecem a cidade futura e que a responsabilidade dessa construção 

envolve a todos. 

Apresento aqui três programas que mostram o esforço e o investimento dos 

governos e dos habitantes em fazer de Belo Horizonte uma cidade educadora: 

Orçamento Participativo, Escola Integrada e Vila Viva. 

 

1. Orçamento Participativo 

 

Há 16 anos, Belo Horizonte implantou o Orçamento Participativo. Trata-se de 

um programa que pretende compartilhar com todos os moradores a decisão de como e 

em que investir para a melhoria da cidade. Mulheres e homens de todas as regiões 

discutem, articulam e mobilizam suas comunidades e transformam suas reivindicações 

em prioridades a serem executadas pelo governo. A participação popular qualifica as 

decisões e produz um ambiente democrático. Ao se organizarem, as comunidades 

ampliam as possibilidades de melhorar as condições de seus bairros, conquistam obras 

de infra-estrutura, saneamento e serviços, mas, sobretudo, se empoderam do exercício 

da cidadania. 

Esse é um tempo de muitos desafios e aprendizados para Belo Horizonte. As 

assembleias são realizadas aos finais de semana e, quando não acabam as discussões, 

estas entram para as noites da semana. A gestão compartilhada envolve governo, 

servidores e sociedade e o grande desafio é respeitar o tempo dos diferentes segmentos, 

na produção de acordos e decisões. As prioridades são votadas e aquelas vencedoras são 

executadas com o acompanhamento e a fiscalização da COMFORÇA (Comissão 

Regional de Acompanhamento e Fiscalização do Orçamento Participativo)7. Ao final de 

cada obra, a comunidade se sente verdadeiramente dona do patrimônio público. 

A regularidade do Orçamento Participativo em Belo Horizonte sedimenta uma 

concepção de planejamento e políticas públicas marcadas pelo diálogo, possibilitando 

ainda a ampliação e inovação do programa, com a criação do Orçamento Participativo 

Digital, em 2006. Além do OP Regional, as pessoas podem votar, através da internet, 

nas obras a serem realizadas em toda a cidade. 

                                                 
6 O Congado é uma manifestação cultural e religiosa de influência africana celebrada em algumas regiões 
do Brasil. 
7 Comissão responsável pelo monitoramento do processo de execução das obras. 
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O OP Digital nasceu com uma expressiva participação: as 9 obras mais votadas 

foram escolhidas por 172.938 eleitores que somaram 503 mil votos. Além disso, o site 

recebeu a visita de internautas de 23 países. Foram colocadas 36 obras em votação no 

OP Digital, sendo 4 em cada regional, no período de 1º de novembro a 12 de dezembro 

de 2006. Em 2008, ao completar 15 anos de Orçamento Participativo, a cidade recebeu 

sua milésima obra, de maneira que em toda a cidade de Belo Horizonte seus moradores 

usufruem de uma obra ou serviço conquistado pelo Orçamento Participativo. 

 

2. Escola Integrada 

 

Em 2006, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte implantou o 

Programa Escola Integrada, colocando em pauta a concepção de educação em tempo 

integral. Concepção essa voltada para a integralidade dos processos e das pessoas, numa 

visão de educação conciliadora, convergente. Escola e comunidade educam, governo e 

povo são responsáveis pela educação das pessoas. Essa concepção investe na formação 

de redes, na busca de parcerias, na construção de uma educação que contemple as várias 

dimensões da formação humana.  

A ampliação do tempo escolar de 4h30 para 9h diárias acontece por meio da 

utilização de espaços físicos externos à escola. A cidade passou a ser ocupada pela ação 

educativa, sendo que lugares antes ociosos ou mal aproveitados passaram a receber 

crianças e jovens no contra turno do horário escolar, para atividades diversas. 

Ao realizar um diagnóstico das comunidades, possibilidades e problemas são 

considerados. Ao ocupar esses espaços, o programa investe na reabilitação urbana: 

praças, becos, ruas, clubes, salões vão passando por uma transformação, melhorando a 

estética e criando novos espaços educadores, que não seja somente a escola. 

As comunidades são despertadas para seus potenciais educativos e uma nova 

dinâmica se estabelece no cenário, caminhos são marcados pela pluralidade cultural, 

pela arte inscrita nos muros e pela diversidade de saberes. O conhecimento dos espaços 

e a dinâmica de ocupação fazem parte da construção e da promoção de novos caminhos 

para transformar áreas desordenadas e de risco em espaços sociais mais adequados. A 

Secretaria Municipal de educação trabalha em parceria com a URBEL (Companhia 

Urbanizadora de Belo Horizonte), e esse trabalho conjunto não somente proporciona um 

novo ordenamento para as comunidades, mas também possibilita aos estudantes um 

conhecimento aprofundado das suas comunidades. 
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O programa estabelece uma rede de parcerias, formada por diferentes esferas 

governamentais, instituições de ensino superior, lideranças comunitárias e ONGs. Em 

2009, foi lançado o Prêmio Parceiros da Escola Integrada. Hoje o programa atende a 25 

mil estudantes do ensino fundamental e pretende ampliar, nos próximos 3 anos, para 65 

mil estudantes atendidos. 

 

3. Vila Viva 

 

[...] a cartografia não compreende apenas a elaboração de mapas e não se restringe às 

marcações visíveis do espaço físico, como na geografia. [...] imprime ao conceito de 

território uma dimensão existencial, ao mesmo tempo que objetiva sua existência, 

reconhece as marcas que os espaços concretos fazem na vida dos sujeitos. Portanto, um 

território é um conjunto de lugares, nos quais as pessoas existem, atuam, convivem com 

outro. 

 (Maria Júlia Gouveia, “A cidade vista por cartografia”) 

 

Os princípios e fundamentos deste programa são estruturais: o que se deseja é a 

erradicação de áreas de risco, a reestruturação do sistema viário, a urbanização de becos, 

a construção de unidades habitacionais e obras de saneamento. Isso está sendo feito 

considerando-se essencialmente seus moradores, pois é necessário entrar nessas 

comunidades com o cuidado de quem escuta, dialoga, faz acordos, constrói 

possibilidades. 

Os bairros que receberam o Programa Vila Viva foram: Aglomerado da Serra, 

Aglomerado Morro das Pedras, Conjunto Taquaril, Vila Califórnia, Vila São José, Vila 

Pedreira Prado Lopes. Foi realizado um estudo aprofundado desses aglomerados, com a 

participação direta das comunidades: todo o processo foi discutido, ora em pequenos 

grupos, ora em assembleias, às vezes com as lideranças e associações comunitárias. O 

projeto é construído em três etapas: levantamento de dados, elaboração de um 

diagnóstico integrado dos principais problemas da área em estudo e, por último, 

definição das prioridades locais e das ações necessárias para atendê-las. 

O escopo foi ampliado com a implantação de parques e equipamentos para a 

prática de esportes e lazer. Após o término da urbanização, a área é legalizada e são 

emitidas as escrituras dos lotes para os ocupantes. Ainda é feito um trabalho de 

educação ambiental e sanitária e, por fim, a criação de alternativas de geração de renda, 

sendo que o próprio programa emprega os moradores das comunidades. Na Serra, por 
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exemplo, 80% dos trabalhadores residem no Aglomerado. O Vila Viva atinge 125 mil 

moradores, o que representa 25% da população de vilas e favelas da cidade de Belo 

Horizonte. 

Esses três programas representam, de forma emblemática, o modelo de gestão 

pública, o investimento político e a dinâmica de transformação das estruturas sociais, a 

fim de possibilitar que a cidade de Belo Horizonte seja espaço de aprendizagem, de 

convívio com a diversidade, do respeito às diferenças e, sobretudo, um local que garanta 

o desenvolvimento integral dos seus cidadãos. 
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Resumo 
 
 
Com base na experiência vivida durante o Projecto “Velhos Guetos, Novas Centralidades” em Rabo de 

Peixe (2006-2008) pretende-se apontar algumas das áreas de intervenção que se revelaram potenciadoras 

de mudança, combate à exclusão e estruturantes do desenvolvimento social, nomeadamente ao nível da 

escolarização (crianças e adultos), da formação das grávidas adolescentes e da organização da oferta 

formativa.  

Identificando essas experiências, não se pretende registar resultados quantificáveis, mas contribuir para 

um novo modelo de acção no terreno que valorize o trabalho em rede, a parceria, a abordagem 

complementar entre as várias instituições, públicas e privadas. Reconhecendo a mais valia desse modelo, 

importa também avaliar em que medida esse modus operanti se aplica, sobretudo, quando está em causa a 

realização de “projectos”. 

A experiência vivida em Rabo de Peixe confirma a importância das estratégias que autonomizam os 

beneficiários de projectos ou de medidas sociais, como forma de combate à pobreza e exclusão social. As 

medidas assistencialistas que reduzem ou dispensam a iniciativa pessoal e colectiva, são potenciadoras de 

mais pobreza e reforçam a construção  

 
Palavras-chave: Intervenção social, comunidade, cidadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 A exercer funções de Deputada Regional, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 
desde 2004. 
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Introdução  
 
 

O combate à pobreza e exclusão social faz parte da utopia que é construir uma 

“comunidade de cidadãos”, para utilizar a designação de Schnapper9.  

Os pobres são cidadãos não reconhecidos.  

Lutar contra a pobreza significa reconhecer a cidadania nos e dos mais pobres. 

Integrar os excluídos e minimizar as carências não depende apenas da alteração 

da condição de “não-integrado”, mas da alteração profunda das instituições e do modo 

como os cidadãos, que se consideram integrados, se relacionam com esses “outros” que 

não integram ou não se integram no “nós comunitário” a que por direito pertencem. 

Lutar contra a exclusão exige que reflictamos sobre as razões que explicam que alguns 

membros não reconheçam e não sejam reconhecidos na sua condição de cidadãos, 

iguais perante o direito. 

Habituamo-nos a olhar a pobreza como uma condição complexa de carências 

que se manifestam em diferentes domínios (habitação, educação, saúde, emprego, 

justiça), pondo o enfoque nos mais carenciados, nos que dependem do sistema de 

segurança social. Na realidade, a resolução desta ruptura relacional exige que se coloque 

o enfoque, exactamente aí, na relação que esses cidadãos estabelecem com as 

instituições e o modo como os intervenientes neste processo se apropriam dessa relação 

para se identificar. 

Combater as desigualdades sociais e promover a igualdade de oportunidades é 

construir uma “comunidade de cidadãos”, dimensão relacional que coloca todos os 

indivíduos em igualdade perante a lei, perante os direitos, sem com isso deixarem de 

pertencer às suas comunidades de origem e de partilharem referencias próprias que aí os 

identifica. 

É certamente uma utopia, mas que se concretiza em acções práticas e concretas 

das instituições. 

Escolhemos abordar nesta intervenção dois aspectos importantes na construção 

desta utopia, a cidadania. Por um lado, o respeito pela dignidade e pela comunidade de 

referência e, por outro, a importância da “escola”, enquanto espaço formação, 

escolarização, como instrumentos básicos de integração e comunicação.  

                                                 
9 «La communauté de citoyens, utopie créatrice», par D.Schnapper, Le Monde, 11 Novembre 2004 
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Escolhemos estes dois aspectos que serviram de traves mestras na realização do projecto 

“Velhos Guetos, Novas Centralidades” que decorreu em Rabo de Peixe, entre 2005 e 

2008. Um projecto que envolveu cerca de 23 Milhões, co-financiados em 85% pelos 

Fundos EFTA e em 15% pelo Estado Português, tendo associado investimento do 

Governo Regional dos Açores. 

A comunidade de Rabo de Peixe foi escolhida, por ser uma comunidade onde 

uma parte significativa dos seus residentes, ser constituída por famílias numerosas, 

pouco escolarizadas, que viviam em condições habitacionais degradadas, dependentes 

do rendimento da actividade piscatória, com uma elevada taxa de mulheres inactivas.  

 

1. Combater a pobreza e a exclusão social  

 

No discurso político, a pobreza e a exclusão social são a expressão da falência 

do modelo de desenvolvimento em curso, que urge alterar, porque limitam as condições 

de sobrevivência dos que possuem rendimentos abaixo de um limiar considerado 

mínimo, e mesmo dos que, possuindo esse mínimo, vivem à margem da condição de 

cidadão.  

Designamos este desafio como um combate, uma luta, o que não deixando de ser 

uma realidade, do ponto de vista do discurso, coloca o problema e as pessoas que o 

personificam, fora de um contexto integrado, normativo, coeso; como se a pobreza e a 

exclusão estivessem do outro lado de uma fronteira, real ou imaginária.  

O recurso ao termo “combate”, em relação à pobreza ou à exclusão social, não 

pode significar recurso à força ou ao domínio, mas antes altruísmo, capacidade de 

reduzir o sofrimento dos outros e interesse genuíno no seu bem-estar, abandonando o 

egoísmo, sinónimos na realidade de um outro termo, raramente utilizado em ciências 

sociais, mas que importa colocar numa reflexão desta natureza – o amor. Na realidade, 

quando procuramos a origem deste termo, encontrarmos uma familiaridade com o termo 

combate, no sentido em que através do amor, se aproximam seres ou coisas de natureza 

diferente. 

 

As duas faces do combate à pobreza 

 

Dificilmente se pode combater a pobreza ou a exclusão social se, as medidas de 

intervenção não implicarem uma reavaliação do modo como se aceita o pobre, o 



GESTÃO DO ENSINO E AS NOVAS TRAJECTÓRIAS EDUCATIVAS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Página 55 de 64 

excluído; e dificilmente se terá sucesso nas intervenções, se o principal objectivo for 

avaliar, em que medida os beneficiários das medidas se tornaram iguais aos seus 

benfeitores e não se for capaz de reconhecer as potencialidades próprias e a identidade 

de quem participa num qualquer projecto ou medida de acção social. 

Sempre que decorreram projectos de intervenção social em Rabo de Peixe, 

surgiram, em paralelo, uma curiosidade jornalística para divulgar histórias, casos 

isolados, do que foi considerado, por muitos, como sendo a freguesia mais pobre do 

País. Dizer Rabo de Peixe era quase sinónimo de referir “pobreza e exclusão social”, 

como se ali os pobres estivessem concentrados e fáceis de identificar.  

Este rótulo foi de tal forma reforçado que, para alguns residentes e para muitos 

dos professores que ali eram colocados, incomodava referir este local. A tal ponto se 

criou um estigma, que hoje ouve-se na boca dos jovens residentes em outras 

comunidades, a expressão “rabechinho” quando querem identificar um colega, que se 

expresse menos bem, tenha uma imagem próxima do “rapper” e manifeste 

comportamentos delinquentes ou agressivos. 

Pensar a integração, construir a “comunidade de cidadãos” onde todos são iguais 

em direitos, não pode significar negar as diferenças sociais, nem transformar essas 

diferenças em barreiras. Citando Dominique Schnapper (2004), é possível criar uma 

comunidade de cidadãos sem negar a pertença e o enraizamento de cada indivíduo numa 

comunidade particular. 

 

«par-delà ses références à des communautés diverses, l'individu peut dépasser ses enracinements 

particuliers, légitimes s'ils ne sont pas contraires à la liberté et à l'égalité de tous les individus, 

pour entrer en communication avec les autres grâce à ce paradoxe qu'est la communauté des 

citoyens». 

 

Promover a integração social dos que classificamos de pobres ou excluídos é 

acima de tudo, repensar a sociedade enquanto comunidade de partilha e avaliar o modo 

como as instituições encaram a integração dos mais carenciados, dos que vivem em 

bairros sociais, são filhos de pais analfabetos ou vivem em agregados familiares 

problemáticos. 

Citando de novo Schnapper (2004), “ On ne peut les intégrer que par l'action 

continue d'institutions, au sens large du terme, c'est-à-dire de formes constituées de 

pratiques collectives”. 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA. 
 

Página 56 de 64 

Logo, qualquer reflexão sobre processos de integração social, exige que se 

reflicta sobre o modo como funcionam as instituições, particularmente as que estão 

vocacionadas para conferir instrumentos estruturantes da integração, como são as do 

sistema educativo. 

“Falar de exclusão é, no melhor dos casos, interrogar-se sobre a maneira de 

incluir, ou de voltar a incluir, sem tomar em consideração a especificidade da 

experiência vivida dos “excluídos”, as suas esperanças, o seu desejo de serem 

reconhecidos pelo que são e não unicamente pelo que não são”. (Soulet, Marc-

Henry, 2000:11) 

 

2. O processo de integração implica o reconhecimento da cidadania nos mais 

pobres 

 

Se entendermos a pobreza como uma condição que isola, cria rupturas nas 

relações e dependência face aos sistemas de protecção social, então o combate que se 

apregoa, deve incidir no interior do próprio sistema social, porque é ao nível da 

qualidade das relações sociais que residem as principais causas da pobreza; é ao nível da 

acessibilidade de todos os cidadãos aos recursos que autonomizam, como são a 

escolarização, a qualificação, o emprego e a habitação de qualidade que importa investir 

e alterar.  

Temos de nos questionar porque não conseguimos integrar, em vez de 

investirmos em programas ou soluções-“gaveta” que isolam os que classificamos de 

excluídos (em bairros sociais, empregos desqualificados, escolas marginais, cursos sem 

empregabilidade…). 

Citando Marc- Henry Soulet (2000:15), vivemos “uma crise do laço social, uma 

dissolução do modelo de integração da era moderna”. 

E isso significa a permanente necessidade de reflectir sobre a própria acção dos 

projectos de intervenção ou das instituições que intervêm junto de famílias mais 

carenciadas, porque numa democracia participativa, a comunidade de cidadãos justifica 

a existência dessas instituições e de muitas das medidas de protecção social, que 

designamos de “públicas”, têm por missão, humanizar a ordem social. Sendo uma 

utopia, o sistema educativo, de saúde, de protecção social, de acesso à habitação entre 

outros, deverão concretizar a construção da comunidade de cidadãos. 
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3. O projecto Velhos Guetos, ovas Centralidades 

 

Apesar da verba disponível no projecto, “Velhos Guetos, Novas Centralidades”, 

estar em 93% comprometida com a construção de vários equipamentos e infra-

estruturas, a equipa que trabalhou no terreno procurou estudar e promover acções, 

destinadas a criar condições de cidadania para a comunidade envolvida, o mesmo é 

dizer, contrariando os factores de empobrecimento e exclusão identificados. 

Os projectos não valem pelo que constroem, e no caso, é visível o investimento 

realizado em quatro anos, mas pelo que transformam nas relações das pessoas; pela 

motivação que despertam em quem tinha desistido, pela transformação que pode ocorrer 

nas instituições públicas e privadas. 

 

Em que medida o projecto “Velhos Guetos, Novas centralidades” contribuiu 

para libertar e reconhecer a cidadania dos habitantes de Rabo de Peixe, contribuindo 

desta forma para a sua autonomia e representou uma importante ajuda para a construção 

de uma comunidade mais próxima dos cidadãos? 

Podemos resumir em dois pontos a estratégia utilizada:  

o A concretização de um vasto plano de obras, respeitando a identidade local e as 

necessidades estruturais para o desenvolvimento local (infra-estruturas de 

abastecimento de água e saneamento básico, escolas e equipamentos 

desportivos). 

o A aposta em acções capazes de despertar nas populações a sua condição de 

cidadãos de direito, realizadas em parceria com instituições locais. 

 

Em relação ao plano de obras, foi entendido desde o início, que não se tratava 

apenas de construir, mas de criar respostas sociais/equipamentos. Logo, os edifícios 

deveriam respeitar padrões de qualidade, afirmando projectos de modernidade e o plano 

funcional de cada um, deveria ser pensado, tendo em conta, a identidade da comunidade 

local, as acções a desenvolver que melhor responderiam às necessidades da população, a 

perspectiva de futuro, considerando uma procura crescente dessas respostas e, 

finalmente, a sustentabilidade do investimento, envolvendo parceiros e fontes de 

financiamento, capazes de garantir a continuidade da acção e a manutenção desses 

equipamentos. 
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Em termos de objectivos estruturantes, o projecto respeitou as orientações da 

entidade financiadora, ao privilegiar a defesa do ambiente, a criação de condições de 

aprendizagem para todos, particularmente os mais jovens, e a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade, sobretudo para os residentes na orla costeira. 

  

3.1 - Respeitar a comunidade de referência   

 

Entre os onze equipamentos construídos, destacamos o Centro Comunitário e de 

Juventude, como exemplo de respeito pela identidade local na definição do plano 

funcional deste edifício, cuja principal finalidade é melhorar o acesso da população 

local a serviços públicos, a um centro informático, a espaços de formação e encontro, 

que possui para além disso um espaço de exposições, que permite a divulgação cultural. 

O Centro Comunitário e de Juventude recuperou o antigo mercado agrícola, há muito 

desactivado, mas onde anualmente decorriam as festas do Espírito Santo, no que diz 

respeito à distribuição das pensões (carne, pão e vinho).  

Intervir nesse espaço implicava manter essa actividade cultural. Apesar de 

opiniões contrárias, foi assumido um compromisso com a comunidade de que as novas 

finalidades do Centro não destruiriam a tradição, o que implicou pensar a circulação no 

espaço do centro, a escolha dos materiais, a instalação eléctrica e a organização do 

calendário das actividades, de forma a poder libertar a área tradicional desta festa, 

durante duas semanas.  

 

Hoje o Centro comunitário é frequentado por dezenas de jovens, no espaço 

informático, em parceria com a Associação Juvenil de Rabo de Peixe; representa um 

pólo de formação de adultos e ponto de encontro; acolhe eventos culturais (exposições, 

palestras, …) e integra o gabinete da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão regional 

(RIAC), onde são prestados diversos serviços, desde o pagamento de contas à realização 

do cartão do cidadão ou do passaporte.  

 

3.2 - Apostar na formação e na qualificação das populações 

 

Analisando um exemplo de intervenção no que diz respeito à promoção da 

cidadania, partimos de um diagnóstico social, onde era notório o baixo nível de 

escolaridade que afecta a geração mais nova que, na sua maioria, não conclui o percurso 
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de nove anos de escolaridade, e se reflecte numa população adulta sem as competências 

adequadas a um mercado de emprego qualificado. Esta baixa qualificação, em parte 

decorrente do peso económico da pesca artesanal, actividade que envolve uma 

organização familiar, com indivíduos pouco qualificados. Por sua vez, as raparigas, 

apesar de não participarem directamente na pesca, são retiradas ou desistem da escola, 

na maioria por volta dos 13/14 anos, para se dedicarem à vida doméstica e, em muitos 

casos, constituírem família antes dos 20 anos, registando-se nesta comunidade uma taxa 

de gravidez adolescente bastante significativa.  

Perante esta realidade, o projecto, aliás na sequência de outras intervenções já 

verificadas nesta comunidade, investiu na melhoria dos estabelecimentos escolares, ao 

nível do 1.ºciclo, com a construção de uma escola nova, e a construção de uma escola 

profissional e um centro de artes e ofícios. 

Ao nível das actividades de terreno, procurou-se compreender o modo como os 

alunos do 1.ºciclo se relacionavam com a escola; apoiando e reforçando os cursos de 

alfabetização de adultos e promovendo sessões de educação para a cidadania, dirigidas 

ao público das mães e aos jovens.   

Fazer da escola ou da escolarização o instrumento de afirmação da cidadania, 

representou um eixo de intervenção, intervindo quer ao nível dos que actualmente 

frequentam a escola, sem esquecer os adultos progenitores, quer através de respostas 

capazes de incentivar a manutenção dos jovens num percurso de qualificação (ensino 

profissional, profissionalizante). Não dependeu da equipa do projecto a concretização 

destas acções, mas dependeu da mobilização dos recursos educativos existentes, 

nomeadamente a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe e a Escola Profissional da 

Ribeira Grande.  

Registe-se que ao nível regional, têm sido criadas várias respostas orientadas 

para estes públicos mais desfavorecidos. Em Rabo de Peixe, as novas instalações 

criadas no âmbito do Projecto, permitiram aumentar essa resposta alternativa, 

nomeadamente o apoio aos cursos Profij (que introduzem uma componente profissional 

no currículo regular e que foram reactivados em Rabo de Peixe), aos cursos Reactivar, 

que proporcionam cursos de formação profissional, a adultos com o 1.ºciclo ou 2.º ciclo 

de escolaridade, que conferem o grau superior em paralelo com a formação profissional 

e finalmente facultando os espaços para a concretização de cursos de alfabetização e 

actualização de competências que permitem aos adultos sem a escolaridade obrigatória 

(1.º,2.º ou 3.ºciclo) concluir esses níveis, em regime diurno ou pós-laboral. 
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4. Combater a iliteracia é reforçar a autonomia e reconhecer a cidadania dos 

excluídos  

 

A pobreza e a exclusão social não são apenas uma condição mas um processo, 

que se combate quando se desconstrói. E, desconstruir os fenómenos da pobreza ou da 

exclusão social, conduz forçosamente à desconstrução da própria sociedade que os 

produz e questionar a concretização da democracia participativa que se idealiza.  

Considerando em particular a baixa escolarização e a iliteracia, os adultos, que em 

número crescente frequentam esses cursos, ajudam-nos a fazer a desconstrução da 

sociedade. 

A integração não basta para conferir cidadania a quem é excluído, é urgente 

reconhecer que os excluídos também são cidadãos. 

A questão central reside na consciência cívica, particularmente, dos responsáveis 

políticos, das diferenças que constroem a sociedade, das desigualdades de acesso que 

dificultam a integração de alguns dos seus membros ou grupos, dos padrões de 

referência e das representações que dificultam a comunicação/interdependência. 

Uma política de combate à pobreza constrói-se com a criação de oportunidades 

de emprego, alternativas educativas, promoção da saúde, qualificação adultos e combate 

ao analfabetismo, porque estes são direitos humanos, que confere autonomia aos 

cidadãos.  

Dotar os excluídos de instrumentos básicos, como são as competências do ler, 

escrever e contar, só representam um reconhecimento de cidadania, quando estes 

instrumentos desenvolvem a identidade e promovem a integração de quem aprende a 

ler, escrever e contar, incentivando a expressão das suas capacidades, particularmente as 

argumentativas. 

 

4.1 – A cidadania na primeira voz10 

 
 

                                                 
10 53 formandos (29 do sexo Masc. e 24 do sexo Fem.) actualmente a frequentarem cursos alfabetização, 
com idade média de 29,45 anos, sendo a mínima 19 e a máxima 57 anos. A idade média de abandono 
escolar é 13,8, sendo a mínima 8 e a máxima 17, e a moda 14 anos. O intervalo médio entre a idade do 
abandono e o início do curso de actualização é de 15,64 anos, sendo o mínimo 2 e o máximo 43 anos. O 
nível de escolaridade obtido, aquando do abandono escolar foi em média o 5.º sendo a moda o 6.ºano. 26 
dos formandos encontram-se a concluir o 3.ºciclo.  
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Contexto inicial 
 

Contextualizando o abandono, vários foram os alunos que referiram um contexto 

familiar que os obrigou a abandonar a escola, reconhecendo alguns que até na altura não 

gostavam, mas que hoje dão o valor. 

Citando algumas frases referidas: 

“A vida não me deixou estudar mais. Tive de sair da escola para ajudar os 

meus pais, a tomar conta dos meus irmãos, para trabalhar. Arrependo-me de ter 

saído. Na altura não aproveitei, não dei valor. Agora sei como é bom estudar. 

Agarrei esta oportunidade. Não acontecem muitas oportunidades como esta em 

Rabo de Peixe. Quero acabar aquilo que deixei de lado”. 

 

O que tem representado frequentar o curso 

 

Analisando o significado que atribuem ao curso, destaca-se a necessidade e a 

vontade de aprender. Apesar de alguns referirem a importância do ler, escrever e contar, 

a maioria referencia, sobretudo, a abertura ao conhecimento e o estabelecer novas 

relações de amizade. 

“Estou a aprender coisas novas, que desconhecia; a alargar os meus 

conhecimentos; a enfrentar as minhas dificuldades na leitura, escrita e contas. 

Fiz novas amizades, com colegas e professores. Aprendo inglês.  

Realizo o meu sonho de ser alguém na vida e posso vir a ter um melhor 

emprego.” 

Tenho fome de conhecimentos e não quero depender de outros. Até agora 

não me sentia completa.” 

 

Alterações esperadas 

 

O curso, mais concretamente a oportunidade de obterem o 9.ºano de 

escolaridade, é entendido como importante para alterar a condição perante o trabalho, 

seja por acederem ao mercado de emprego mais qualificado, seja para obterem outras 

regalias e promoções na actividade que desenvolvem, e em termos práticos para obter a 

carta de condução. No entanto, não se julgue que a necessidade que motiva é apenas 
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instrumental e prática. Uma das formandas, referiu a importância da escrita para poder 

escrever poemas. 

“É importante a nível profissional, para subir na carreira; arranjar um bom 

emprego; tirar a carta de condução; obter a cédula marítima; ter acesso a um 

curso profissional. 

Para se ser alguém hoje em dia, tem de se ter escola.   

Quero saber quais são as minhas capacidades de aprendizagem. 

Não quero que as minhas filhas tenham esta necessidade. 

Como gosto de escrever poemas, este curso está a ajudar-me a escrever melhor, 

a ler bem.” 

 

Cursos de formação para adultos – uma oportunidade 

 

Os cursos de recuperação da escolaridade, são verdadeiras Oportunidades, que 

os formandos sentem como tal, que não só lhes permite melhorar competências que 

deveriam ter adquirido em criança, mas que lhes abrem portas para a realização de uma 

vida diferente, encarando o futuro de um modo mais entusiasmante. 

“Era bom poder continuar até ao 12.ºano.  

Agora posso pensar em ter outra profissão. 

Ajuda a realizar o sonho de tirar um curso profissional. 

ão sei o amanhã, mas pelo menos tenho o 9.º ano. 

Se houver mais cursos, voltarei. 

Vou incentivar os meus filhos a não desistirem de terem o sonho do emprego 

que desejarem. Se pudesse modificar a minha vida, não teria desistido”. 

Aconselho outros a estudarem, porque nunca é tarde. 

São estas oportunidades que fazem com que a nossa freguesia fique mais 

enriquecida. 

Se não fizermos um esforço, ficamos de fora da evolução. 

Depois do curso, irei continuar a estudar.” 

 

Em síntese – breves conclusões 

 

Compreender para agir no combate à pobreza e exclusão social é uma exigência 

e uma urgência. São muitos os que vivem abaixo do limiar da pobreza e mesmo os que 
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sobrevivem com esse limiar, estão cada vez mais vulneráveis, face ao desemprego, aos 

riscos de saúde, à desintegração social. 

Citando o texto de Nicholas Queoz, pensar esta problemática implica falar 

menos em pobreza, marginalidade, desvio ou exclusão, e analisar estes fenómenos não 

como estados, mas processos de não-integração.  

Na realidade a questão da pobreza coloca-nos perante processos de desligamento 

Roger Sue (2004), que envolvem grupos sociais, em situação de vulnerabilidade 

acrescida, mas que dependem também do modo como a sociedade, dita “integrada” 

encara esses constrangimentos. Como refere Roger Sue, vivemos num tempo “onde os 

indivíduos ficam cada vez mais solitários do que solidários”. (…) “Porque eu mereço”, 

ou “eu também tenho direito” corresponde muitas vezes a opções em que apenas conta o 

“eu” e se anula “o nós”. “Há quase um dever de individualismo”. E, o individualismo 

destrói a ligação social.” (Sue, 2004:17,18). 

A afirmação da cidadania não é compatível com o individualismo. 

O combate à pobreza, enquanto precariedade ou progressivo desligamento 

social, não se faz sem o reconhecimento da cidadania dos que vivem em condições 

precárias. 

A cidadania implica ligações fortes, que favoreçam o contacto, a comunicação, a 

participação e contribuam para a integração estruturante dos cidadãos, ao nível privado 

(rede familiar e de amigos) e ao nível das relações públicas (escola, mercado de 

trabalho, instituições públicas…). 

O não reconhecimento da cidadania em determinados grupos ou indivíduos é 

consequência directa do não estabelecimento de ligações sociais. E, na maioria dos 

casos, este desligamento é reforçado por representações negativas, acerca desses 

indivíduos ou grupos.  

Rabo de Peixe é bem um exemplo de comunidade que se confronta com um 

processo de auto-valorização, por via de inúmeras acções e intervenções, públicas e 

privadas que têm decorrido neste território, que contrasta com um processo paralelo de 

desvalorização social/rotulação.  

Falada e retratada como a freguesia mais pobre do país, associada à desviância e 

à pobreza, há quem se envergonhe de referir a comunidade a que pertence e há quem 

utilize o termo “rabechinho”, para rotular jovens com perfil delinquente. 

A redução das desigualdades implica a promoção da autonomia dos cidadãos 

mais desfavorecidos e a construção de uma comunidade de cidadãos, iguais e direitos.  
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No âmbito desta intervenção, reflectimos dois eixos estruturantes da integração 

social que promove a autonomia e a cidadania: a afirmação da identidade local e o 

investimento na escola, como espaço/tempo de literacia. 

Autonomia e cidadania deveriam ser, sempre, duas dimensões estruturantes na 

construção de projectos ou medidas de intervenção social, capazes de prevenir os 

processos de precariedade que conduzem à exclusão e reparar as rupturas de quem, há 

muito desistiu de si próprio. 

Como refere Teresa Ambrósio (2007), a cidadania é também a capacidade de 

antecipar o futuro e, nesse sentido, respeitar a identidade local e investir em 

instrumentos que promovam a aprendizagem, a qualificação é contribuir para essa 

afirmação.  

“Se eu hoje pudesse modificava a minha vida, tinha tirado mais estudos”, refere 

uma das alunas dos cursos de alfabetização11, numa visão clara de quem reconhece no 

percurso vivido, opções ou imposições que condicionaram o futuro. Mas, na mesma 

medida em que o afirma refere, “eu quero que os meus filhos não desistam da escola”, o 

que lhe permite antecipar o futuro desta nova geração.  
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11 31 anos, abandonou a escola aos 16, apenas com o 4.ºano, frequenta o 2.ºciclo da escolaridade 
obrigatória. 
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1. Contexte démographique  

 

Depuis le milieu des années 1990, le vieillissement de la population inquiète de 

nombreux scientifiques de discipline différentes qui voient le rapport entre le nombre 

d’actifs occupés et le nombre de retraités s’inverser durablement: l’accroissement de 

l’espérance de vie combiné à des effets générationnels liés à la forme de la pyramide 

des âgés engendrent une génération de seniors dont il faut financer les retraites. Ainsi la 

diminution du nombre d’actifs va provoquer une augmentation du taux de dépendance 

(Griffiths, 1997) et des coûts publics pour les retraites et les soins de santé (Kilbom, 

1999). La Belgique se caractérise par un très faible taux d’emploi des seniors. Ainsi, en 

2007, les taux d'emploi des 55-64 ans étaient nettement plus élevé dans l’UE-27 qu’en 

Belgique, respectivement 44,7 % dans l’UE-27 et 34,4 % en Belgique (Eurostat, 2008).  

Les différentes politiques d’emploi menées depuis la fin des années 1970 ont 

très certainement participé au développement des retraits anticipés du marché de 

l’emploi. En effet, durant les années 1970 et 1980, l’ensemble des pays européens 

subissent de plein fouet la crise économique. Les taux de chômage s’envolent dans un 

contexte de restructuration drastique de l’industrie. Les politiques publiques, en 

Belgique notamment, montrent d’emblée une préférence marquée pour les jeunes 

chômeurs au détriment des travailleurs âgés (Simoens, 1980). Les travailleurs de 50 ans 

et plus sont encouragées par le gouvernement à se retirer du marché de l’emploi par le 

biais de préretraite, du chômage, de l’incapacité de travail et des pauses carrière. Mais 
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au-delà de ces considérations macroéconomiques se cachent des réalités sociales 

complexes qui traduisent des transformatives normatives importantes. 

 

2. Des aspirations multiples pour sceller le départ anticipé 

 

De nombreuses enquêtes ont mis en avant l’aspiration des travailleurs à quitter le 

monde professionnel bien avant l’âge légal de la retraite. Ainsi, deux récentes enquêtes 

belges confirment ces tendances. La première, menée par une équipe de la Vrije 

Universiteit Brussel, montre que l’âge idéal évoqué en Belgique pour souhaiter mettre 

un terme à son activité professionnelle se situe entre 59 et 601. La seconde (enquête 

CAPA), menée par l’Université catholique de Louvain, les Facultés Universitaires 

Notre-Dame de la Paix de Namur et l’Université de Gent, montre que 92% des 

travailleurs interrogés veulent mettre un terme à leur activité professionnelle avant 65 

ans2.  

Ces différentes statistiques montrent combien le départ anticipé du monde du 

travail semble bien inscrit dans les aspirations des travailleurs. Cette même enquête 

belge CAPA a permis de déterminer les raisons principales invoquées par le travailleur 

pour justifier de ce départ. Celles-ci peuvent relever soit de facteurs liés à l’état de 

santé, soit de facteur professionnels liés aux conditions de travail au sens large du 

terme, soit encore à des raisons privées qui échappent à une pure logique 

professionnelle. Le tableau suivant permet de mieux appréhender les raisons principales 

de ce désir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ELCHARDUS, M., & COHEN, J. (2003). Attitude et attentes en rapport avec la fin de carrière 
professionnelle, Leuven, Rapport partiel 3: les déterminants de la fin de carrière.  
2 Enquête CAPA (2004-2008) financée conjointement par le Fonds social européen et le SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale, Division Humanisation du Travail. 
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Tableau 1. Types de motifs principaux évoqués pour un éventuel départ anticipé (%) 

Types de motifs Hommes Femmes TOTAL 
Raisons de santé 
 
Raisons professionnelles 
                 Lourdeur du travail physique  
                 Charge psychosociale  
                 Horaire de travail  
                 TOTAL raisons professionnelles 
 
Raisons privées 
 
TOTAL 

36.3 
 
 

6 
17.2 
4.1 

27.3 
 

36.5 
 

100 

38.4 
 
 

7.4 
9.6 
2.7 

19.7 
 

41.9 
 

100 

37.2 
 
 

6.6 
13.6 
3.4 
23.6 
 

39.2 
 

100 
 

Les raisons de santé pousseraient près 37% des travailleurs à envisager une 

sortie anticipée. L’état de santé subjectif tend d’ailleurs à diminuer de manière 

significative à partir de 45 ans. Par contre, cette diminution de l’état de santé subjectif 

ne semble pas affecter les capacités de travail. Tout se passe comme si l’état de santé, 

même diminuée, parvenait à compenser l’investissement nécessaire à la réalisation de la 

tâche professionnelle. Le retrait prématuré n’affecterait dès lors que le travailleur en 

déficit de santé, c’est-à-dire le travailleur dont l’état de santé dégradé ne parvient plus à 

faire face aux contraintes professionnelles.  

23% des raisons invoquées pour un éventuel départ anticipé proviennent 

directement de motifs professionnels et dont plus de la moitié lié à une charge 

psychosociale importante. Ce poids des facteurs psychosociaux, surtout chez les 

hommes. Or, tant les psychologues du travail que les sociologues dénoncent depuis près 

de vingt ans à la fois une dégradation des conditions de travail et une intensification du 

travail. La pression au travail ainsi portée au quotidien par les travailleurs ne fait que 

s’accroître. De nombreux écrits ont ainsi mis en avant la compression des temps de 

travail, la réduction des effectifs et l’augmentation des exigences professionnelles 

(Gollac & Volkoff, 2000; Combalbert & Riquelme-Sénégou, 2006; Rigaudiat, 2007; 

Théry, 2006; Askenazy, Carron, de Coninck  & Gollac, 2007; De Nanteuil  & El 

Akremi, 2005). L’accélération des cadences affecte d’ailleurs non seulement le monde 

des ouvriers, mais atteint également d’autres statuts professionnels, de l’employé au 

cadre. Les changements des formes de production et de management, notamment liés à 

la montée en puissance d’une lean production, attachée à des modes de production en 
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«just in time» ont probablement contribué à cette dégradation des conditions de travail: 

la globalisation légitimant la nécessité de changement et d’adaptation.  

Dans ce sens, si le défi démographique constitue une composante indéniable des 

générations futures, les propos précédents montrent combien le maintien en emploi 

passe notamment par une amélioration des conditions de travail. L’épuisement au travail 

constitue une source indéniable de départs anticipés et de mal-être au travail.  

Mais au-delà des maladies professionnelles, du stress et des vécus professionnels 

pénibles se cache une autre réalité dont on ne pourra que tenir compte dans les années à 

venir: l’investissement professionnel ne constitue plus qu’une voie parmi d’autres de 

réalisation de soi. Ainsi, au-delà des générations, la question du sens du travail occupe 

une place centrale dans une quête inépuisable d’épanouissement personnel, mais 

l’investissement professionnel trouve ses limites lorsque d’autres formes 

d’épanouissement prennent le relais: la famille, le conjoint et soi-même! Ainsi, le temps 

pour les autres et le temps pour soi occupent une place de plus en plus importante dans 

l’existence. En effet, près de 40% des travailleurs interrogés (42% de femmes, 36% 

d’hommes) souhaitent quitter le monde professionnel avant terme pour des raisons qui 

échappent au monde du travail. Ces travailleurs investissent d’autres lieux et 

l’importance subjective de cet investissement les pousse à vouloir quitter l’emploi avant 

terme. Cette cessation est perçue pour la majorité de ces travailleurs comme une 

transition positive qui répond à des aspirations personnelles, familiales ou sociales: 

situation professionnelle du conjoint, implication auprès des enfants ou petits-enfants, 

temps libres pour la réalisation d’activités de loisirs (Hardy & Hazelrigg, 1999; Schultz, 

Morton & Weckerle, 1998; Szinovacz & De Viney, 2000). Ainsi, la structure familiale, 

notamment la situation professionnelle du conjoint, peut ainsi constituer un facteur 

déterminant dans la prise de décision dans une correspondance des temps sociaux 

(Szinovacz & De Viney, 2000; Van Solinge & Henkens, 2005; Gustman & Steinmeier, 

1994 cité par Hansson, R., Dekoekkoek P. D., Neece, W. & Patterson, D., 1997).  

 

3. Inscription dans le travail et épanouissement personnel  

 

Dès 1992, R. Zoll, sociologue allemand, décrit les contours d’une mutation 

socio-culturelle à travers une vaste enquête menée sur le travail des jeunes. Celle-ci 

repose sur une transformation du rapport au travail qui voit l’émergence d’une culture 

de l’épanouissement personnel et de la réalisation de soi. C’est d’ailleurs déjà ce 
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qu’avait affirmé R. Sue à la fin des années 1980: le grand bouleversement que nous 

vivons aujourd’hui, et qui est selon nous un fil conducteur dans l’explication de la crise 

de la civilisation, est la remise en cause de la valeur travail comme principe fondateur 

de l’ordre social et de ses représentations (Sue, 1988: 167).  

Le travail devient alors un lieu d’épanouissement et de réalisation de soi. Dans 

ces conditions, la morale du travail issue de la période industrielle, davantage axée sur 

le travail bien fait et l’effort, fait place à une certaine satisfaction au travail qui s’appuie, 

cette fois, sur les caractéristiques suivantes (Lalive d’Epinay, 1988: 123): 

• l’individu est un être de droits, droits au travail, mais droits au bonheur également; 

• la responsabilité est collective et l’Etat devient le garant des conditions 

d’épanouissement personnel; 

• cet épanouissement est au cœur des préoccupations et s’incarne dans une valorisation 

de dimensions non rationnelles (affects); 

• dans ces conditions, la réalisation de soi est individuelle et s’instaure comme une 

nouvelle morale. 

Plus récemment, les travaux de L. Davoine et D. Méda confirment les intuitions 

de ces sociologues précurseurs. Grâce à une analyse approfondie des enquêtes 

européennes (European Values Surveys, International Social Survey Programme, 

European Social Survey), elles montrent qu’une large proportion de personnes 

interrogées (près de 70%) estiment que le travail constitue un élément très important de 

leur existence et cela d’autant plus dans des pays touchés par un chômage massif. Le 

lien entre l’importance du travail et la précarité du marché de l’emploi était d’ailleurs 

déjà souligné dans les travaux de C. Baudelot et M. Gollac: les chômeurs et les salariés 

en emploi temporaire citaient beaucoup plus souvent que les titulaires d’emplois stables 

le travail parmi les conditions nécessaires au bonheur. Malgré cette importance accordée 

au travail, une autre tendance se dégage: ainsi, près de la moitié des Britanniques, des 

Belges et des Suédois souhaiteraient que le travail prenne moins de place dans leur vie 

(Davoine & Méda, 2009: 50).   

Cet apparent paradoxe peut s’expliquer par un nécessaire recadrage du travail 

dans d’autres sphères jugées tout aussi importantes et par la difficulté croissante à 

trouver du temps pour concilier ces différents pôles identitaires.  

L’épanouissement personnel peut alors s’incarner dans la sphère professionnelle 

mais peut également s’en détacher. Cette polycentration identitaire, comprise comme  
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une multiplication des lieux symboliques de réalisation de soi, peut alors nous permettre 

d’appréhender la question de la gestion des fins de carrière: une meilleure conciliation 

des temps sociaux ne permettrait-elle pas de maintenir en emploi, du moins 

partiellement?  

Le tableau suivant, toujours tiré des données CAPA, est intéressant parce qu’il 

nous montrer combien la réduction du temps de travail en fin de carrière peut s’avérer 

être une piste intéressante à suivre pour maintenir plus longtemps les travailleurs, 

composant ainsi entre des temps sociaux différenciés. 

  

Tableau 3. Régressions logistiques effectuées sur chacune des raisons de départ identifiées 

Variables/modèles 
Quitter pour 

raison de santé 

Quitter pour 
raisons 

professionnelles 

Quitter pour 
raisons 
privées 

Envisagez-vous de réduire votre 
temps de travail en fin de 
carrière ? 
Non 
Oui 

 
 

1 
0.53 (***) 

 

 
 

1 
1.60 (**) 

 
 

n.s. 

Etes-vous actuellement engagé 
A temps partiel  
A temps plein 

 
n.s. 

 
1 

1.58 (**) 

 
n.s. 

(*) = 0.10 ; (**)= 0.05 ; (***)= 0.01 

 

Lorsque l’on veut quitter sa profession pour des raisons de santé, la réduction du 

temps de travail en fin de carrière pourrait permettre un maintien en emploi plus 

longtemps. Il s’agit de travailleurs fatigués physiquement pour lesquels cette réduction 

du temps presté correspond à un allègement de la pénibilité. La réduction du temps de 

travail permettrait ainsi au travailleur de répondre aux besoins de récupération de 

manière plus adéquate.  

A première vue, pour les travailleurs voulant quitter l’emploi pour des raisons 

professionnelles, souvent liées à la charge psychosociale, la réduction du temps de 

travail ne constitue pas un frein au départ anticipé. Pourtant, lorsque ceux-ci ont fait le 

choix de travailler à temps partiel, ils sont plus enclins à vouloir continuer à exercer leur 

profession. A nouveau, la réduction du temps de travail pourrait contribuer au maintien 

des senior en activité.  

Les travailleurs désireux de quitter le monde professionnel pour des raisons 

privées ne sont pas intéressés par cette piste de la réduction du temps de travail. Ils 



Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização. Experiências Inovadoras e Perspectivas de mudança. 

Página 10 de 67 

préféreraient mettre un terme définitif à leur emploi. Si statistiquement le débat semble 

clos, l’approche qualitative permet de nuancer ces résultats chiffrés.  

 

4. Présentation d’un dispositif particulier de réduction du temps de travail: le 

crédit-temps 

 

Le crédit-temps ne constitue pas une nouvelle mesure dans les dispositifs de 

réduction du temps de travail et n’est pas réservé uniquement aux travailleurs âgés. 

Cependant, il constitue depuis 2007 un outil important dans une politique fédérale de 

maintien des seniors en emploi. Deux populations utilisent majoritairement cette 

mesure: il s’agit de jeunes femmes voulant concilier l’éducation des enfants avec une 

activité professionnelle et des hommes plus âgés à qui cette mesure permet de gérer 

progressivement leur fin de carrière (plus de 55% des crédits-temps sont accordés à 

cette frange de la population).   

La convention collective de travail n.° 77 (CTT n.° 77) délimite les règles 

d’application de ce crédit-temps, notamment pour les seniors qui disposent d’une 

réglementation adaptée. Ainsi, à partir de 50 ans, tous les travailleurs peuvent bénéficier 

soit d’une réduction des prestations de travail à mi-temps, soit d’une réduction des 

prestations à concurrence de un cinquième des prestations hebdomadaires de travail à 

temps plein. Pour ces travailleurs, le crédit-temps n’est pas limité dans le temps et 

permet ainsi de gérer cette réduction du temps de travail sur une longue période.  

Une indemnité d’interruption vient compléter le salaire. Celle-ci s’élève à 

140,64 euros au 1er janvier 2008 si le travailleur opte pour une réduction du temps de 

travail d’un cinquième et de 213,57 euros pour une réduction à mi-temps (portée à 

284,76 euros si l’ancienneté du travailleur dépasse cinq années).  

Ce statut permet au travailleur qui en bénéficie de conserver ses droits sociaux 

pendant toute la période. Ainsi, concrètement cela signifie que l’ancien salaire continue 

d’être la référence en matière de chômage et de droit à la retraite. L’indemnité de 

maladie, le nombre de jours de vacances, le pécule de vacances sont quant à eux 

calculés sur base des prestations de travail à temps partiel.  
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5. Conciliation des temps sociaux et épanouissement personnel 

 

Une recherche exploratoire3 menée auprès d’une vingtaine de travailleurs âgés a 

ainsi permis de montrer combien cette formule de crédit-temps pouvait contribuer à 

maintenir le senior en activité. Les témoignages évoquent un nouveau découpage des 

temps sociaux, balayés par des impératifs qui s’inscrivent à la fois au sein des collectifs 

de travail mais aussi en dehors.  

La grille d’analyse de ces entretiens repose sur les dimensions suivantes: 

- la gestion financière et la qualité de vie;  

- la gestion du temps et la qualité de vie; 

- la sociabilité primaire, secondaire et tertiaire; 

- l’engagement professionnel; 

- l’organisation du travail.  

  L’enjeu est de comprendre les transformations du quotidien engendrées par 

l’aménagement du temps de travail à la fois sur la sphère familiale et sur la sphère 

professionnelle.  

 

5.1. Gestion financière versus qualité de vie  

 

L’aménagement du temps de travail comporte une diminution, parfois 

importante, des ressources financières, du travailleur et de la cellule familiale. Bien que 

compensée partiellement, le travailleur voit dans le passage à mi-temps son salaire 

diminuer. Cette perte de salaire constitue indéniablement un frein à l’expansion des 

mesures proposées: certains travailleurs ne pouvant assumer financièrement la baisse de 

salaire. Mais l’engagement dans le crédit-temps constitue le fruit d’un travail réfléchi 

qui voit s’affronter une logique financière à une logique du bien-être.  

 

«60 ans. Je trouve qu’à 60 ans j’aurai donné assez et que je voudrai profiter. 60 ans 

pour moi c’est un bel âge. Avant, on a encore des obligations, la maison à payer… en 

gros surtout des justifications financières.» (Charles). 

 

«J’ai un conjoint qui travaille, je peux donc me le permettre. Et je trouve que la qualité 

de vie n’a pas de prix. C’est mon impression. Je préfère gagner moins et avoir une 

                                                 
3 Une partie des entretiens a été réalisée par Melle Céline Lambert. Merci pour sa collaboration.  
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meilleure qualité de vie que d’avoir encore un peu plus et de râler tout les mois en se 

disant que j’aurais pu prendre un mi-temps.» (Alice). 

 

Lorsque les impératifs financiers ne pèsent pas sur les destins individuels, le 

choix de la réduction du temps de travail s’impose. La qualité de vie est à ce prix.  

 

5.2. Gestion du temps versus qualité de vie 

 

Cette qualité de vie s’incarne notamment dans une meilleure gestion du 

temps, un temps retrouvé et d’autant plus apprécié qu’il a manqué. Ce temps libéré 

s’incarne à l’intérieur du cocon familial, ce qui permet de mieux concilier les 

impératifs familiaux et professionnels. Mais il peut également s’agir d’un temps 

personnel, d’un temps de plaisir et d’épanouissement de soi.  

 

«J’ai fait des choses mais rien par rapport à ce que je peux encore faire!  Si on travaille 

jusque 65 ans… quand va-t-on en profiter ? On va arriver là et on ne pourra plus rien 

faire. Il faut profiter maintenant.» (Alice). 

 

 Du temps familial 

 

«Votre famille vous a-t-elle soutenue dans votre décision?» 

«Oui avec des réactions mitigées. Au début mon fils trouvait que je perdais mon 

statut. Il trouvait que c’était bien de dire que sa mère était directrice. Ca leur a 

appris beaucoup, ils m’ont vu beaucoup plus détendue. Ils en ont donc perçu les 

avantages tout de suite et ils ont appris beaucoup sur le monde du travail, sur les 

limites et le sens qu’il faut donner à ça! J’en ai beaucoup parlé et ils m’ont vue 

pendant des années très stressée. Je me rends compte que quand mes enfants étaient 

plus petits je cravachais comme une malade et j’ai manqué des choses d’eux. Je suis 

ravie de pouvoir un peu rattraper ça maintenant. J’ai éprouvé de la culpabilité vis-

à-vis d’eux de rentrer à 7h du soir, de ne pas avoir de temps pour eux… C’était 

bouffant! La santé aussi. J’ai attrapé des trucs aux épaules…et chaque fois le 

diagnostique c’était le stress…» (Emilie). 

 

«Plus de bien être, une meilleure qualité de vie. On prend le temps de faire les choses 

convenablement, à son aise. On se lève le matin, on prend son petit déjeuner à l’aise…» 

(Daniel). 
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«Oui c’est mon propre choix. Essentiellement pour des raisons familiales. D’abord, 

mon mari est en prépension depuis trois ans. On a la charge de ses parents ; on 

s’occupe des dîners, on y va dormir une nuit par semaine ou on les prend à la maison 

pour avoir un peu plus de temps à nous… D’autre part, ma fille est enceinte. Ce n'était 

pas encore en route mais je me suis dit autant que je prépare le terrain comme ça je 

pourrai lui donner un petit coup de main aussi.» (Alice). 

 

Du temps pour soi  

 

«Une grande évolution personnelle. Je fais des activités que j’ai toujours eu envie de 

faire et que je ne savais pas faire avant. Il faut aussi dire qu’il y a deux ans quand j’ai 

pris mon crédit-temps ça correspondait plus ou moins au moment où mes enfants ont 

quitté la maison. Les petits enfants vont peut-être arriver mais pour le moment c’est 

assez calme, je peux m’occuper comme je veux. J’ai cette opportunité et je m’investis 

dans des choses  que j’ai toujours eu envie de faire ou que je faisais déjà mais de 

manière moins intensive.» (Henriette).  

 

«Je fais de la peinture, je me suis inscrite à des cours de discussions, de philosophie, je 

fais énormément de lectures, des ateliers de lectures, des discussions, je me promène 

énormément… j’ai deux chiens, je les promène parfois toute une après-midi.» 

(Henriette). 

 

5.3. De la sociabilité  

 

L’investissement du temps retrouvé s’incarne dans des formes de sociabilité. Le 

partage social et le relationnel occupent une place prépondérante dans le redéploiement 

des temps sociaux. Il s’agit peu d’un temps de rempli identitaire, mais plutôt d’un temps 

dégagé ouvert à autrui, qu’il soit structuré ou non.   

 

De la sociabilité primaire 

 

«Oui je dispose de plus de temps pour m’occuper des miens. Au moment où j’ai pris 

mon crédit-temps, mes parents n’avaient pas encore vraiment besoin d’aide. Entre 

temps mon père est décédé  et je passe donc tous mes vendredis avec maman. C’est 

quelque part un petit luxe que je peux me permettre. Je n’aurais pas pu me permettre de 

faire ça pour eux avant. Maintenant, le vendredi n’est plus vraiment un jour de repos 

mais j’ai la satisfaction de pouvoir aider les miens.» (Béatrice). 
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De la sociabilité secondaire 

 

«Je m’octroie aussi plus de temps pour moi. Par exemple, le mardi je termine à midi et 

je ne rentre pas, je vais aux galeries, je mange avec une copine… les liens sociaux que 

j’avais avant je les ai gardés mais je n’ai pas encore le temps de faire du bénévolat… Si 

je n’avais pas les petits enfants je serais obligée de faire quelque chose mais là c’est 

parfait j’occupe tout mon temps.»  (Fabienne). 

 

De la sociabilité tertaire  

 

«Je profite de ce nouveau temps pour me rendre utile, pour consacrer plus de temps 

chez Oxfam et ailleurs, du temps pour les autres, sans le stress professionnel et la 

pression.» (Paul). 

 

5.4. De l’engagement professionnel 

 

Les entretiens recueillis dans cette phase exploratoire montrent combien 

l’aménagement du temps de travail ne correspond pas à un désengagement 

professionnel, mais il constitue au contraire une forme de respiration nécessaire au 

maintien dans l’activité professionnelle. Il permet de ne pas tourner la page de l’emploi, 

mais de l’aborder avec davantage de sérénité, de distance, couplées à un 

repositionnement professionnel. Mais il ne demeure que par sa composante identitaire 

forte. 

 

 «Beaucoup de mes collègues m’envient. “Ah si je pouvais faire comme toi”. Vous 

savez quand on a cinquante ans déjà… mais bon on n’a pas envie d’arrêter tout de 

suite. On veut garder un pied dedans. Puis le boulot me plait. Je n’ai pas l’intention de 

laisser tomber le boulot. Je veux juste avoir autre chose. Surtout maintenant, mes 

parents et beaux parents commencent à prendre de l’âge, on commence à avoir des 

petits enfants…Je ne vois pas d’autre solution.» (Alice). 

 

 «J’ai perdu mon emploi à 40 ans et j’ai dû me repositionner et là je me suis rendu 

compte qu’on consacre toute sa vie à son emploi puis il y a des restructurations et on 

est jeté comme un vieux “clinex”… c’est pour ça que maintenant je peux prendre un 

certain recul… c’est maintenant que je veux profiter et pas seulement à l’âge de la 

pension!» (Paul). 
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La gestion du stress professionnel constitue d’ailleurs un maillon important de 

l’aménagement du temps de travail. Il en constitue un facteur déterminant au moment de 

la décision et il accompagne le travailleur dans son parcours professionnel.  

 

«Oui… Bien qu’il y ait plus de pression, elle est répartie sur 4 jours. Après au niveau 

du travail je peux dire stop! Je peux souffler trois jours! Je peux me couper du travail le 

week-end, j’ai vraiment besoin de cette cassure…» (Charles). 

 

«J’en ai ras-le-bol du stress! J’ai d’ailleurs toujours dit à mon patron que si mes 

conditions de travail avaient été différentes je n’aurais jamais pris un crédit-temps! 

J’avais une charge de travail trop lourde je commençais à “ peter”  un câble! Si on 

m’avait dit “on va te soulager, on va engager du personnel…”, si ça avait été moins 

stressant je n’aurais pas pris mon crédit-temps mais dans l’état actuel des choses, trop 

de stress! Et je dois reconnaître qu’en premier lieu c’est pour échapper au stress.» 

(Henriette). 

 

«On a engagé quelqu'un. Pas que pour moi mais j’ai été soulagé en tout cas. C’est aussi 

pour ça que je ne voulais pas 80 pourcents pour être sûr de réduire mon temps de 

travail.» (Gabriel).  

 

«Oui malgré tout... Je me sens quand même plus relax! Je suis plus stressée, angoissée 

mais je me sens plus relax…c’est paradoxal mais c’est exactement ce que je ressens 

parce que les jours où je ne travaille pas le stress ce n’est pas le problème, je garde mes 

activités…c’est quand même cool. Je ne sais pas comment l'expliquer. J’ai appris que 

quand on ferme la porte du bureau c’est fini jusqu'au lendemain matin…» (Alice). 

 

5.5. De l’organisation du travail  

 

Mais cette réduction du temps presté ne joue un rôle positif dans la gestion du 

stress qu’à l’intérieur d’une négociation institutionnalisée et assumée par la ligne 

hiérarchique. L’investissement symbolique et concret de l’employeur constitue un 

facteur indéniable de la réussite du dispositif, ce qui passe par une redéfinition du poste 

de travail, par une profonde modification organisationnelle et parfois par une 

acceptation du changement de statut.   

 

«Pour l’employeur ça ne change rien. Mais pour moi oui! Parce que comme je ne suis 

pas remplacé, je dois faire mon travail de 5 jours en 4 jours.  Ca me met beaucoup plus 
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de pression, de stress… Surtout le lundi matin quand je rentre et que le boulot s’est 

accumulé…» (Charles). 

 

«On a réparti une partie de mon travail mais pas sur des gens engagés…sur des gens 

qui étaient déjà là et qui avait déjà une certaine charge. L’organisation de l’équipe a 

été changée…c’est peut être pour ça qu’au début il y avait une certaine tension.» 

(Henriette). 

 

«Il y a certaines tâches qu’on est obligés de faire à deux au niveau de la sécurité. On ne 

peut pas par exemple descendre seul dans les égouts. Donc si on avait quelque chose de 

prévu le vendredi par exemple, toute la programmation des activités doit tenir compte 

du fait que mes collègues ne sont plus que deux. Ça a donc changé l’organisation de 

mon travail, mais aussi l’organisation du service.» (Charles). 

 

«Mon horaire flexible je l’ai pris dès le départ en disant que je serais là aux moments 

importants pour le service. Pour le moment je preste plus d’heures. Le seul problème 

c’est quand on fait trop d’heures en début d’année, on ne sait pas les rattraper. Puis un 

autre problème quand l’informatisation est arrivée… là deux ans de vacances dans la 

vue…» (Gabriel). 

 

«Je fais en sorte que non, mais psychologiquement il est vrai qu’on décroche plus vite. 

J’ai changé mon horaire aussi. Au départ de mon crédit temps mi-temps j’ai pris le 

jeudi matin et le lundi matin parce que j’estimais qu’en début de semaine il y avait plus 

et que le jeudi je revenais pour un peu préparer le travail  pour le vendredi. Et puis je 

viens de changer je travaille le mardi et mercredi matin, et le jeudi toute la journée. Je 

décroche moins. Parce qu’avant le mercredi je n’avais plus que le jeudi matin à venir et 

quand je venais le lundi je trouvais que je décrochais plus. Si je prenais un jour de 

congé le jeudi je n’avais plus travaillé depuis mardi… Il faut se remettre dans le bain 

après. Au niveau de ce qui ce passe ici au sein du service on ne sait plus parce qu’on est 

décalé…» (Fabienne).  

 

6. Conclusions  

 

Depuis le milieu des années 1990, les instances internationales ont mis à 

l’agenda politique la question du relèvement des taux d’emploi des seniors. La 

légitimité d’un tel objectif repose sur la pérennisation des acquis de l’État Providence en 

matière de protection sociale: le vieillissement démographique doit certes être perçu 
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comme une victoire (on vit plus longtemps et en meilleure santé que nos aïeux), mais 

celle-ci risque, toute chose étant égale par ailleurs, de nous coûter cher.  

Ainsi, ce relèvement des taux d’emploi des seniors trouve sa légitimité dans les 

propos des démographes et des économistes qui, par de savantes projections, tentent 

d’estimer l’augmentation des coûts imputés à ces transformations de la population.  

Cependant, l’intensification du travail et les transformations des formes de 

management récentes pèsent sur les vécus au travail et notamment sur les seniors. Ainsi, 

les départs anticipés du marché du travail traduisent une certaine forme de dégradation 

des conditions de travail, ce qui risque dès lors de conduire le travailleur âgé dans une 

véritable impasse: le maintien sur le marché du travail devient à la fois nécessaire mais 

également impossible.  

Par ailleurs, la question des départs anticipés du marché du travail est complexe 

et multidimensionnelle parce qu’elle engage l’individu dans sa relation au monde, au 

cœur des dispositifs normatifs qui fondent le social. Ainsi, la volonté de quitter le 

monde professionnel renvoie également à une transformation normative importante: 

l’individu ne s’exprime pas ou plus à travers la mobilisation d’un seul pôle identitaire, 

mais compose, bricole en fonction d’une multiplicité de lieux d’investissement 

symbolique. Cette polycentration lui permet de nuancer notamment son investissement 

professionnel au regard d’autres formes d’épanouissement de soi. Dans ce sens, la 

gestion de la fin de carrière devient un temps privilégié de redéploiement identitaire, 

utilisé par l’acteur social à d’autres formes d’investissement, soit à l’intérieur de la 

sphère familiale, soit dans d’autres lieux.  

L’avenir des fins de carrière ne réside-t-elle pas davantage dans le déploiement 

de politiques publiques qui tentent d’allier les contraintes financières du vieillissement 

de la population et le respect des aspirations des travailleurs? Ne faudrait-il pas innover 

dans des dispositifs de retraits progressifs du marché du travail qui permettraient peut-

être de tenir compte d’un (dés)engagement professionnel, des aspirations individuelles, 

de formes de transmission des savoirs et des contraintes collectives? L’enjeu serait alors 

de passer de politiques publiques basées sur des sorties anticipées à des politiques de 

sorties progressives et non pas à des politiques publiques basées sur un maintien de 

l’activité. Cet article donne quelques pistes de réflexion sur ce sujet, notamment en 

termes de réduction du temps de travail en fin de carrière. Il permet ainsi d’envisager 

une forme de réconciliation entre les aspirations des seniors et les impératifs 

économiques liés au vieillissement de la population.  
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Introduction 

 

Entre 1995 et 2004, le Maroc a fourni un grand effort en matière de 

développement et d’action sociale; il a ainsi alloué, chaque année, 50% de son budget 

aux secteurs sociaux (santé, éducation, formation, logement social, développement 

rural, programmes sociaux d’assistance, protection sociale, solidarité, appui aux 

associations). 

Pourtant, et en dépit d’une évolution des indicateurs sociaux, des déficits 

préoccupants persistent: 

� Pauvreté: 14,2% (22% en milieu rural contre 7,9% dans les villes)  

� Exclusion: 11% (700 000 ménages)  

� Exclusion extrême: 2% en milieu urbain (200 000 enfants)  

� Analphabétisme: 42,7% (60% en milieu rural - 55% chez les femmes)  

� Personnes handicapées: 5,12% (1,5 million)  

Plusieurs causes sont évoquées: Croissance économique moyenne, croissance 

démographique longtemps soutenue, retard de développement du monde rural, 

contraintes entravant l’efficacité des politiques inter et multi-sectorielles, émiettement et 

dispersion des interventions… 

Les conséquences se traduisent par un retard du pays en matière de 

développement humain, un impact négatif sur la croissance économique, une menace 

pour la cohésion sociale ainsi que de nouveaux risques sociaux générés par la 

mondialisation. 
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Ce constat a rendu nécessaire une réaction à grande échelle d’où l’Initiative 

Nationale de Développement Humain (INDH) lancée par sa Majesté le Roi Mohamed 

VI le 18 Mai 2005.  

 

1. Présentation de l’INDH 

 

L’Initiative Nationale de Développement Humain s'articule autour des trois axes 

suivants: la réduction des déficits sociaux en particulier dans les quartiers urbains 

pauvres et les communes rurales les plus démunies (équipements et services sociaux de 

base, tels que la santé et l'éducation, l'alphabétisation, l'eau, l'électricité, l'habitat 

salubre, l'assainissement, le réseau routier); 

La promotion des activités génératrices de revenus stables et d’emplois, tout en 

adoptant une action plus imaginative et plus résolue en direction du secteur informel. 

L’aide aux personnes en grande vulnérabilité ou à besoins spécifiques. 

Ce grand chantier, place la lutte contre la pauvreté, l’exclusion la précarité au 

centre des priorités de la politique économique et sociale du pays et vise a donner un 

nouvel élan décisif à la stratégie de développement social à travers la mise en oeuvre de 

politiques publiques intégrées, s’inscrivant dans le cadre d’une entreprise cohérente, 

d’un projet global et d’une forte mobilisation tous azimuts où les dimensions politique, 

sociale, économique, éducationnelle culturelle et écologique, se conjuguent et se 

complètent.  

L’Initiative Royale repose sur le ciblage des zones et des catégories les plus 

démunies ainsi que sur la participation des populations pour une meilleure appropriation 

et viabilité des projets et des interventions. Dans ce cadre, elle privilégie l’approche 

contractuelle et le partenariat avec le tissu associatif et les acteurs du développement 

local et de proximité. 

Dans un premier temps, cette Initiative concernera:  

360 communes parmi les plus pauvres du monde rural; 

250 quartiers pauvres, en milieu urbain et périurbain, médinas anciennes et bidonvilles. 

Pour permettre la mise en oeuvre de cette Initiative dans les meilleurs délais, le 

Gouvernement a été appelé à soumettre dans les trois mois, à l’appréciation de Sa 

Majesté le Roi, un plan d’action complet répondant à la démarche et aux objectifs 

susmentionnés; préalablement à sa présentation au Parlement pour approbation. 
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En somme, l’initiative nationale pour le développement humain se caractérise 

par: 

� 5 valeurs: dignité, confiance, participation, transparence et pérennité. 

� 5 principes: proximité, concentration, partenariat, contractualisation et bonne 

gouvernance. 

� 4 programmes: transversale, de lutte contre la précarité, de lutte contre 

l’exclusion sociale en milieu urbain et de lutte contre la pauvreté en milieu rural. 

� 3 démarches: réactivité, planification et intégration. 

� 1 objectif: la promotion du développement humain. 

 

2. Fondement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain 

 

Vision d’ensemble: l’Initiative Nationale pour le Développement Humain s’inscrit dans 

une vision d’ensemble axée autour de trois volets: 

� Processus politique de consolidation de l’Etat moderne: démocratie, Etat de 

droit, promotion des droits de la femme et de l’enfant. 

�  Réformes et projets structurants, générateurs de croissance. 

� Développement humain dans des dimensions économiques, sociales et 

culturelles, fondé sur les principes de bonne gouvernance. 

Valeurs et principes: les programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain s’articulent autour des fondements de base, à savoir: 

� Une action centrée sur l'homme, au service de la dignité de tout chacun. 

� Une action élaborée dans un esprit d’écoute et de confiance en l’avenir. 

� Une action fondée sur la participation des bénéficiaires et des acteurs de 

développement local, en synergie et en partenariat. 

�  Une action ciblée, efficace, contractualisée, transparente, évaluée, appelée à 

devenir une référence de bonne gouvernance. 

� Une action inscrite dans la durée et la pérennité, il s’agit d'un chantier de règne. 

 

3. Les programmes prioritaires de l’INDH 

 

Durant la première phase de sa mise en œuvre, l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain se décline en quatre programmes:  
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- deux programmes à dimension nationale: Le programme transversal et le programme 

de lutte contre la précarité. 

- deux programmes ciblés territorialement: Le programme de lutte contre l’exclusion 

sociale en milieu urbain et le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural. 

 

3.1. Programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain:  

 

Ce programme cible 250 quartiers urbains parmi les plus défavorisés dans les 

grandes villes. Il a pour objectif d’assurer l’insertion, la cohésion sociale et 

l’amélioration des conditions et de qualité de vie des populations. Les projets retenus 

dans le cadre de ce programme respectent tous ces impératifs. 

Les projets Initiative Nationale pour le Développement Humain visent 

également le soutien de l’accès aux services de proximité et aux équipements urbains de 

base, la dynamisation du tissu économique local par des activités génératrices de revenu 

et le renforcement de la gouvernance et des capacités locales. 

Les activités génératrices de revenus, se concentrent principalement sur le 

soutien aux initiatives communautaires, en terme de formation et d’impulsion en 

particulier des services de proximité ou de l’animation sociale. 

Le soutien à l'accès aux équipements et services sociaux de base est concrétisé 

par des projets d’aide à l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’électricité, le 

soutien scolaire, la propreté des quartiers. L’animation sociale prévoit le soutien au 

sport, les manifestations artistiques et culturelles, l’éducation civique et les actions de 

solidarité. Le renforcement des capacités locales passe par des rencontres d’information 

et par le soutien aux associations locales actives dans le développement humain. 

 

3.2. Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural Enveloppe:  

 

A l’image du programme en milieu urbain, ce programme a pour objectifs 

d’améliorer l’indice de développement humain, dont principalement la réduction du 

taux de pauvreté dans les 360 communes les plus pauvres. D’autres axes prioritaires 

sont: 

� Soutien à l’accès aux équipements sociaux, sanitaires et éducatifs de base. 

� Dynamisation du tissu économique local par des activités génératrices de 

revenu. 
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� Soutien à l'action et à l’animation sociale: alphabétisation, formation, sport, 

prévention santé, culte et culture.  

�  Renforcement de la gouvernance et des capacités locales.  

 

3.3. Programme de Lutte contre la précarité:  

 

Ce programme cible 50 000 personnes vivant dans la précarité extrême, en plus 

des personnes déjà prises en charge dans les différentes structures publiques ou 

associatives, appartenant aux catégories prioritaires suivantes:  

� Jeunes sans abri, enfants des rues. 

�  Enfants abandonnés. 

� Femmes en situation de grande précarité.   

� Mendiants et vagabonds. 

�  Anciens détenus sans ressources. 

� Aliènes sans abri. 

� Personnes handicapées sans ressources. 

� Personnes âgées démunies. 

Les projets ont pour objectif de: 

� Favoriser autant que possible la réinsertion familiale des personnes concernées. 

�  Améliorer la qualité des centres d’accueil pour atteindre les standards de 

qualité qui garantissent les conditions de la dignité humaine. 

�  Créer des capacités supplémentaires d’accueil à travers le Royaume. 

 

3.4. Programme transversal  

 

C’est un programme national soutenant des actions à fort impact sur le 

développement humain au niveau de l’ensemble des communes rurales et urbaines non 

ciblées, et ce à travers des appels à projets dans les provinces et préfectures. Ce 

programme passe par l’ingénierie sociale qui sera renforcée par: 

� La mise en place de l’Observatoire National de Développement Humain. 

� L’expertise et la diffusion d'expériences. 

�  Le système d’information et de communication. 

Ce programme sera également accompagné par des actions de formation et 

d’assistance technique menées par des formateurs / accompagnateurs régionaux pour 
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injecter, en cas de besoin et sur demande des gouverneurs, l’expertise et l’assistance 

technique au profit: 

� Des comités locaux dans les communes et quartiers. 

� Des différentes catégories de travailleurs sociaux. 

� Des cadres et employés des collectivités et associations impliquées dans le 

développement humain. 

Le même programme a pour objectif d’améliorer les conditions de vie et 

prévenir les facteurs de risques sociaux; contenu des projets: appui aux associations à 

travers la formation, amélioration des prestations sociales, écoute de la population, 

soutien scolaire, activités sociales, culturelles et sportives, caravanes médicales. 

 

4. Les autres programmes de lutte contre l’exclusion en cours de réalisation 

 

Compte tenu de l'importance des déficits sociaux et des perspectives de la 

croissance démographique, les besoins à couvrir, particulièrement pour les populations 

vulnérables, restent importants en dépit des efforts déployés par l’Etat. 

C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics se sont engagés dans une stratégie 

sociale solidaire visant l’élargissement de l’accès des populations défavorisées aux 

services sociaux de base et à la lutte contre la pauvreté à travers notamment: 

� le développement des services et les équipements de base (dont principalement 

l’enseignement fondamental surtout en milieu rural, la lutte contre 

l’analphabétisme, l’élargissement de l’accès des populations défavorisées aux 

soins de santé de base, le désenclavement des zones rurales, la desserte en eau 

potable de la population rurale, l’électrification rurale, le logement social); 

� le renforcement de la protection sociale médicale par la mise en place d’un 

Régime d’assistance médicale aux économiquement faibles et d’un régime 

d’assurance maladie obligatoire; 

� la promotion de l’emploi à travers la conduite de politiques actives d’emploi; 

� l’assistance sociale des populations démunies (promotion de projets locaux 

générateurs d’emploi et de revenus).  

La mise en oeuvre de cette stratégie a nécessité, dans le cadre des différentes lois 

de finances, la mobilisation de crédits budgétaires importants au profit des secteurs 

sociaux qui ont passé  de 41%  du budget général de l’Etat en 1992 à près de 55% en 

2005. Les principaux programmes et actions entrepris ces dernières années par les 



Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização. Experiências Inovadoras e Perspectivas de mudança. 

Página 26 de 67 

pouvoirs publics en matière de développement social et de lutte contre la pauvreté ont 

nécessite la mobilisation de près de 14,82 milliards de dirhams en 2004 et de 15,2 

milliards de dirhams en 2005. 

 

5. L’INDH: un changement stratégique majeur  

 

En matière de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité, l’exclusion et la grande 

précarité, l’INDH manifeste une sorte de rupture avec les pratiques passées. Plus 

exactement il s’agit d'une triple rupture qui repose sur: 

� Un volontarisme politique fort fondé sur des politiques publiques vigoureuses 

plus efficaces et mieux ciblées, l’action caritative ne pouvant s’inscrire qu’en 

complément et en soutien de ces dernières. 

� Des modalités innovantes de mise en oeuvre des politiques et des programmes 

publics fondées sur les constats des différents dysfonctionnements et contraintes 

qui entravaient leur efficience. Ces nouvelles modalités comportent un ciblage 

sur des territoires précis, dans un horizon de temps déterminé, et une intégration 

de toutes les interventions en matière d’accès aux capacités et au revenu ainsi 

que leur appropriation par les bénéficiaires. 

� Des modalités innovantes de financement: en plus des dépenses budgétaires 

courantes et malgré les contraintes qui pèsent sur les finances publiques, un 

compte d’affectation spéciale a été créé pour l’INDH auprès du Premier 

Ministre. Les ressources de ce compte sont destinées à être déléguées aux Walis 

et Gouverneurs (sous-ordonnateurs) après évaluation des besoins fondée sur les 

différents diagnostics territoriaux, dans le cadre d'une démarche ascendante. 

A ces multiples égards, l’INDH constitue non seulement une vaste expérience de 

mise en oeuvre de tous les principes qui animent le concept de développement humain, 

mais aussi une consolidation de la démocratie locale et de la territorialisation des 

politiques publiques économiques et sociales. 

Enfin, elle constitue un argument majeur pour être raisonnablement optimiste 

quant à l’éradication des conditions de vie les plus inacceptables, jugées désormais 

indignes du niveau de développement d’un pays comme le Maroc. 
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6. Modalités de mise en œuvre et de contrôle 

 

6.1. Sur les plans institutionnel et organisationnel 

 

La mise en oeuvre de l’initiative nationale pour le développement humain doit 

consacrer la pratique de L’inter ministérialité et de la transversalité, tant au niveau 

central qu’au niveau déconcentré, autour de programmes de proximité intégrés et 

prioritaires en vue de susciter les synergies et prévenir les doubles emplois. 

A cet égard, les projets de développement qui sont identifiés et mis en oeuvre 

dans le cadre de ladite initiative sont conçus autour de programmes complémentaires à 

l’action déjà entreprise par les pouvoirs publics en matière sociale selon une démarche 

planifiée, concertée, coordonnée et intégrée assurant une totale synergie entre les 

opérateurs publics, une large participation de la population ciblée et un partenariat 

renforcé avec les secteurs associatif et privé. 

A cette fin, il est proposé d’articuler, sur le plan institutionnel, la mise en oeuvre 

de cette initiative autour des instances ci-après: 

 Au niveau national, un comité interministériel, présidé par Monsieur le Premier 

Ministre, est chargé du pilotage et du suivi de la mise en oeuvre de cette initiative ainsi 

que de l’allocation des ressources.  

 Au niveau central, il conviendrait de renforcer le rôle stratégique du Ministère chargé 

du Développement Social en tant que coordonnateur, au niveau national, de cette 

initiative et de l’ensemble des programmes de lutte contre la pauvreté mis en place par 

les différents organismes intervenants dans le domaine social (Entraide Nationale, 

Promotion Nationale, etc.) et ce, dans le souci d’une meilleure cohérence et intégration 

des actions de développement. 

Dans ce cadre, le ministère chargé du développement social sera chargé de: 

� La définition de la stratégie globale, intégrée et cohérente en matière de 

développement social;  

�  La coordination de l’ensemble des actions de proximité menées notamment 

dans le cadre du partenariat avec les ONG, les Collectivités locales et les 

organisations internationales;  

� L’évaluation des programmes et projets réalisés dans le domaine du 

développement social et de lutte contre la pauvreté. A cet égard, dans le cadre du 

nouvel organigramme dudit Ministère, il est prévu la mise en place d’un 
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observatoire social permettant de suivre les progrès réalisés en matière de lutte 

contre la pauvreté. 

 Au niveau local, et dans le cadre d’une démarche territoriale intégrée, la responsabilité 

de la coordination des différentes actions entreprises est assurée par les Walis et les 

gouverneurs, dans le cadre de comites régionaux ou provinciaux regroupant l’ensemble 

des intervenants locaux (notamment élus, secteurs associatif et privé, services extérieurs 

des ministères concernés, Ministère du Développement social, Entraide Nationale,…). 

Dans le cadre de ces comités locaux, des programmes d’action structurants, 

ciblés et intégrés, fondés sur la participation et le partenariat, sont identifiés et mis en 

oeuvre sur la base d'une convention définissant les engagements et les responsabilités 

des différents intervenants ainsi que les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation 

des projets exécutés. 

Pour la mise en oeuvre de cette initiative nationale de développement humain, le 

Gouvernement s’appuie sur: 

 Les opérateurs publics existants notamment l’Entraide Nationale et l’Agence de 

Développement Sociale (ADS) qui ont développé des procédures, une expérience et une 

expertise dans ce domaine et ont déployé des représentations sur l'ensemble du territoire 

(en particulier l’Entraide Nationale); 

Les départements techniques (Intérieur, Equipements, agriculture, eaux et forets, etc.) 

représentés au niveau local. 

Les collectivités locales 

Les ONG, qui font preuve d’une vitalité et d’un dynamisme redoublés et investissent 

avec une motivation et une efficacité plus élevées les différents domaines de l’action 

sociale en raison notamment de leur proximité par rapport aux préoccupations des 

populations concernées, leur réactivité face aux besoins spécifiques de leurs populations 

ciblés, leur flexibilité de gestion, leur fonctionnement peu onéreux et leur rapidité 

d’action par rapport à la lenteur des procédures de gestion au sein de l’Administration.  

Il convient de rappeler à cet égard, la circulaire de Monsieur le Premier Ministre 

n.° 7/2003 du 27 juin 2003 relative au partenariat Etat/associations qui a mis en place un 

cadre conventionnel axé sur l’appréciation des résultats, conforme aux principes de 

bonne gouvernance, propice à la territorialisation des actions partenariales dans le cadre 

du processus de déconcentration et de décentralisation et permettant d’optimiser les 

prestations et d’apporter une réponse de proximité aux besoins des populations 

défavorisées. 
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6.2. Sur les plans du contrôle et de l'évaluation 

 

Afin d’assurer à la mise en oeuvre de l’initiative nationale toutes les conditions 

de transparence, l’exécution des dépenses publiques résultant de la réalisation des 

projets initiés dans son cadre est soumise aux règles de la comptabilité publique, à la 

réglementation des marchés publics ainsi qu’au contrôle financier prévu par la 

réglementation en vigueur. 

Des assouplissements devront toutefois être introduits sur les procédures 

actuelles de contrôle de la dépense publique de façon à garantir toute la diligence 

nécessaire au traitement des dossiers notamment par: 

• la fixation de délai réduit pour l’exercice des contrôles de la régularité de 

l’engagement et du paiement; 

• l’apposition d’un cachet apparent portant la mention «prioritaire – Initiative 

Nationale de Développement Humain» sur les propositions d’engagement et 

les bordereaux d’émissions concernant les dépenses effectuées dans le cadre 

de ce programme de telle sorte à leur garantir la célérité et la souplesse 

requises dans leur exécution. 

Par ailleurs, le contrôle sur l’utilisation des financements alloués est renforcé 

par: 

• le recours obligatoire à l’audit annuel des projets réalisés dans le cadre de cette 

initiative et dont l’exécution est confiée à des ONG;  

• la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation périodique de la 

réalisation des projets par l’établissement de rapports de suivi faisant ressortir le 

bilan physique, financier et comptable de l’exécution desdits projets sur la base 

d’indicateurs de résultats et d’impact préétablis. 

 

Conclusion 

 

On peut considérer que la lutte contre la pauvreté ne fait que commencer au 

Maroc. C’est la bataille de l’époque. Elle n’est pas aisée. C’est une entreprise exigeante 

et de longue haleine, car, elle n’est pas un phénomène temporaire, c’est une 

caractéristique structurelle durable du processus de développement. Elle intègre, au-delà 
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de son aspect d’ordre matériel, plusieurs paramètres liés à l’éducation, la santé et 

l’environnement. 

Comment passer d’une logique de croissance économique à une logique de 

développement social? Voilà un immense chantier ouvert à la réflexion et à l’action. 

Changer les mode de vie pour les accorder à la contrainte écologique, redéfinir les rôles 

de l’Etat, retisser les liens sociaux pour construire des sociétés productrices de cohésion 

sociale, redonner sens à la démocratie, telles sont les voies principales vers un 

changement capable de rendre, au terme d’une période de transition la plus courte 

possible, le monde vivable à tous ceux qui l’habitent. 

Certains pays comme la Belgique, la France, l’Allemagne, le Koweït, les 

Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis d’Amérique ainsi que certaines organisations 

internationales, se sont engagés à apporter un support financier à cette Initiative. La 

communauté internationale a d’ailleurs beaucoup à gagner en supportant ce projet 

national au Maroc. En effet, une Initiative qui connaît un franc succès peut servir de 

modèle aux autres nations de la région qui pourraient ainsi entamer leurs propres 

campagnes de développement, ce qui pourrait générer des bénéfices nationaux et 

internationaux fort intéressants. Cependant, le succès de l’Initiative dépend de la 

manière dont celle-ci est appliquée et du degré auquel le peuple marocain aura un 

sentiment de propriété des projets de développement qui sont ou seront mis en place. 
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Resumo 

 

A presente comunicação visa refletir sobre a experiência de implantação de um serviço municipal de 

enfrentamento à situação de rua de crianças e adolescentes, em Porto Alegre, no sul do Brasil. As 

reflexões a serem compartilhadas fazem parte de uma investigação de avaliação qualitativa do programa 

social referido, no âmbito do doutoramento em Psicologia, a partir da atuação na implantação do 

programa. Trata-se de um estudo em andamento, envolvendo a realização de grupos focais com gestores, 

trabalhadores sociais, famílias e crianças e adolescentes atendidos pelo programa, além de análise 

documental e de utilização de registros em diários de campo. Apresenta-se a constituição multidisciplinar 

das equipes; sua ampliação (de 1 para 14 equipes) e as implicações de sua territorialização, abrangendo 

todas as regiões da cidade. São questões centrais: em termos de política pública, houve avanços nesse 

processo? Houve mudança nas práticas com as famílias e na intervenção com a situação de rua? Em que 

aspectos esta experiência reflete novas respostas das políticas públicas e uma experiência social 

inovadora? São apresentados e brevemente discutidos temas iniciais e emergentes dos grupos focais: 

intersetorialidade, intervenções em rede, modos de atuação com a comunidade, mudanças nas 

modalidades de intervenção direta com as crianças e adolescentes e relação entre poder público e 

sociedade civil organizada.  

 

Palavras-chave: situação de rua, crianças e adolescentes, políticas públicas 
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É fundamental debater a temática da pobreza, suas novas, e ainda mais 

complexas formas de expressão a partir dos processos de globalização. São necessários 

constantes esforços para desnaturalizar a pobreza, que em meu país, mas também nos 

seus, arisca-se a fazer parte da paisagem cotidiana. Neste Grupo de Trabalho que trata 

dos Condicionantes dos sistemas nacionais de proteção social, vou compartilhar com 

vocês algumas reflexões que partem da experiência junto a um programa municipal de 

Abordagem e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e suas 

Famílias, chamado Ação Rua, na cidade de Porto Alegre, sul do Brasil.  

As reflexões a serem compartilhadas partem de dois lugares complementares, 

mas que também disputam entre si – podem, e muitas vezes são, um complicador para 

as análises: o lugar de técnica que participa na implantação do programa, e o lugar de 

investigadora, no âmbito do doutoramento em Psicologia na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, buscando investigar e constituir metodologias mais participativas 

para a avaliação do programa. 

A presente comunicação está organizada em três momentos: inicialmente 

apresento brevemente a metodologia da pesquisa; a seguir contextualizo as principais 

características da cidade e do Serviço Ação Rua, em termos de composição da equipe, 

regionalização e descrição da metodologia do serviço; por fim, destaco alguns temas em 

análise, surgidos a partir da realização de grupos focais de avaliação do programa. 

Busco trabalhar com as perguntas deste colóquio: em termos de política pública, houve 

avanços na cidade com a implantação desse programa? Em que aspectos esta 

experiência reflete novas respostas das políticas públicas e uma experiência social 

inovadora?  

 

A Pesquisa 

 

No âmbito do doutoramento realizo uma pesquisa qualitativa de avaliação do 

Serviço Ação Rua (Brandão & Silva, 2008; Minayo, Assis & Souza, 2005; Uchimura & 

Bosi, 2002). A pesquisa envolve dois estudos. O Estudo I avalia qualitativamente o 

processo de implantação do Serviço Ação Rua, utilizando como instrumentos 

observação, registros em diário de campo e análise documental (relatórios, dados 

quantitativos, dados das seleções e capacitações das equipes), utilizando-se análise de 

conteúdo (Bardin, 2004). O Estudo II, cujas análises parciais são apresentadas nesta 
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comunicação, tem como objetivo avaliar a percepção quanto à intervenção do Ação Rua 

tendo como foco representantes dos quatro principais grupos envolvidos, quais sejam:  

• Gestores 

• Trabalhadores sociais 

• Famílias 

• Crianças e Adolescentes em situação de rua 

Como instrumentos foram utilizadas uma ficha de dados sociodemográficos e 

foram realizados grupos focais com cada um dos grupos de atores implicados no 

programa, utilizando-se análise de conteúdo (Bardin, 2004), por grupo e uma análise 

global integrando as percepções dos diferentes grupos de atores. 

 

O Serviço e a Cidade 

 

Porto Alegre tem cerca de quatro vezes a área territorial de Paris, e seis vezes a 

área territorial de Lisboa, com uma população equivalente à 65% da população de Paris 

e cerca de três vezes a de Lisboa. Esses parâmetros são relevantes para contextualizar a 

proporção tanto dos territórios de ação deste programa social do qual lhes falo, quanto 

da problemática de crianças em situação de rua em nossa cidade. Trata-se de uma 

cidade com muitos indicadores socioeconômicos positivos, se comparados com os 

indicadores nacionais brasileiros (melhores Índices de Desenvolvimento Humano, 

menor nível de analfabetismo, estrutura em termos de rede de serviços) (IBGE/Pnad, 

2008). Entretanto, como a maior parte dos grandes centros urbanos, é marcada por 

profundas desigualdades econômicas e sociais, tendo como uma das mais graves 

expressões e conseqüências a situação de rua. 

Porto Alegre está dividida em 18 áreas do Orçamento Participativo, territórios 

compostos por um conjunto de bairros, com sua estrutura administrativa e de serviços 

públicos por região. Há 14 equipes do Serviço de Abordagem, responsáveis por um 

território, mas integradas municipalmente a partir de uma Coordenação Executiva 

Municipal e Governamental (PMPA, 2006). Cada equipe é composta por três técnicos 

(em especial assistentes sociais e psicólogos) e por 04 educadores sociais de rua, todos 

com atuação prioritária no espaço da rua ou nas casas das famílias. Ao todo são hoje 

cerca de 103 profissionais. As equipes são contratadas a partir de conveniamentos do 

gestor público com Organizações Não Governamentais, com recursos públicos 

municipais. Cada região congrega um significativo número de serviços de proteção e 
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inclusão social, que são executados tanto pelo governo municipal quanto pela sociedade 

civil, constituindo a rede sócio-assistencial, da qual o Serviço de Abordagem faz parte. 

Essa rede tem vida, é orgânica, legitimada pelas comunidades, faz parte da vida da 

comunidade. É um campo de disputas diversas, com todos os desafios de atuar em rede, 

dos quais falaremos a seguir. 

As abordagens podem ser desencadeadas através de um número telefônico 

central, que recebe chamadas da comunidade, ou através de abordagens planejadas, em 

que as equipes monitoram seus bairros e territórios. A partir daí pode ser realizada 

observação não participante, avaliar o local onde está ocorrendo a situação de rua, para 

definir a melhor forma de iniciar a abordagem, e a aproximação em si, onde o foco deve 

estar no trabalho vincular, escutar a história familiar e de vida da criança, sua trajetória 

de rua, e sua relação com os serviços de atendimento. A partir disso são traçadas 

algumas estratégias iniciais, que podem estar mais focadas na família ou na escola. 

Busca-se e registra-se informações num banco de dados compartilhado pela rede de 

assistência social de Porto Alegre e discute-se o caso com a rede. A chegada a esse 

ponto pode ser rápida, ou pode ser necessário um tempo de vinculação maior com a 

criança; cada caso é um caso. A partir daí são definidos planos de ação conjuntamente 

com a criança, sua família e demais serviços da rede, que vão envolver tanto aspectos 

psíquicos e relacionais, como formas de organização familiar, perpassando a forma 

como expressam afetos e limites, quanto iniciativas concretas de inserção do grupo 

familiar em programas sociais, como Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI, escola, tratamento de saúde, o que for necessário e estiver disponível na rede. 

É relevante ainda apresentar alguns dados referentes ao atendimento e 

metodologia do programa. No ano de 2008 o serviço Ação Rua realizou cerca de 8000 

abordagens, sendo acessadas cerca de 2000 diferentes crianças e adolescentes que 

estavam em situação de rua, das quais 90% encontrava-se em situação de Rua-

Sobrevivência, que é como temos designado as situações de trabalho infantil e 

mendicância, e cerca de 10% em situação de Rua-Moradia, os casos mais cronificados e 

graves, onde a rua é um espaço mais permanente podendo ser maior o envolvimento 

com uso de drogas e exploração sexual. Isso significa cerca de 200 crianças e 

adolescentes nas situações mais graves de vivência de rua, não todas ao mesmo tempo, 

mas em acompanhamento ao longo do ano. 
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Elementos para a análise 

 

A seguir serão apontados alguns temas, provenientes das análises iniciais 

realizadas a partir dos dois estudos em andamento, que são: intersetorialidade, 

intervenções em rede, modos de atuação com a comunidade, mudanças nas modalidades 

de intervenção direta com as crianças e adolescentes, relação entre poder público e 

sociedade civil organizada. Essas são temáticas surgidas à partir dos grupos focais, e 

refletem apenas as análises iniciais já realizadas. 

 

1) Intersetorialidade entre as políticas públicas  

As crianças que estão na rua e as famílias em situação de pobreza tendem a ser 

vistas como responsabilidade da política de assistência social. A forma de implantação 

do programa, vinculada à secretaria responsável pela assistência social, não favoreceu a 

intersetorialidade em nível macro, ao nível da integração das políticas. Havia um 

programa anterior, não implantado em sua totalidade, mas que pressupunha essa 

integração já de partida (PMPA, 2000). A necessidade de co-responsabilização pela 

superação da problemática de crianças e adolescentes que estão em situação de rua é 

apontada por gestores e trabalhadores, que usam diferentes pontos de análise para isso. 

Enfrentar a rua é enfrentar as condições de pobreza, e isso implica em diferentes 

políticas integradas. Apenas a título de exemplo cito a necessidade de condições de 

habitação e sanitárias: a possibilidade da criança tomar banho antes de ir à aula favorece 

que não seja rejeitada pelos colegas, e com isso sua integração e permanência na escola. 

Essa necessária intersetorialidade aparece também nos grupos focais nas falas das 

famílias, não chamada especificamente por esse nome: quando as famílias referem que a 

equipe da rua ajuda ao intermediar a relação com outras políticas, ao ajudar a inscrever 

para aquisição de casa, quando as vincula ao Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI, quando as insere em tratamento de saúde. As famílias indicam que suas 

necessidades perpassam diversos campos. Espera-se que o Serviço não seja sempre o 

mediador para o acesso a essas políticas, mas que essas famílias possam ter acesso a 

eles diretamente e de forma cidadã. 

 

2) Intervenções em rede 

Por outro lado, há uma percepção de que a territorialização das equipes e o 

formato do trabalho enquanto travessia favoreceu as intervenções locais em rede. As 
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pessoas se conhecem, as equipes de diferentes serviços se conhecem, o que favorece a 

articulação local. Também é referida redução no multiatendimento (diferentes equipes 

atendendo a mesma família), mediante um conjunto de esforços para realizar estudos de 

caso em parceria e desde que cada membro da rede assuma co-responsabilizaçao pela 

intervenção. Isso não significa que não existam dificuldades, em especial em definir 

sobre onde está o poder, quem decide sobre a intervenção; ainda que se queira que seja 

a própria família, permanece a disputa entre os técnicos e entre as políticas. Nos grupos 

focais, outro elemento que aparece, em especial entre os trabalhadores, é certa 

dificuldade em definir quando a equipe da rua deve se retirar da intervenção, quando 

deixa de ser uma problemática de rua e passa a ser de saúde mental, de habitação, 

enfim, da rede. 

 

3) Modos de atuação com a comunidade  

Esse é apontado como um elemento fundamental da intervenção por 

trabalhadores sociais, gestores e famílias. As famílias em especial destacam o fato dos 

profissionais e das equipes não terem medo de estar e circular no meio da comunidade, 

andar nos becos, ainda que existam muitas diferenças na forma como cada equipe atua 

com cada comunidade. Algumas equipes atuam com as lideranças locais, outras a partir 

dos serviços da rede, outras mais vinculadas às escolas, por exemplo. Essas diferenças 

devem-se, por um lado, a características da ONG da qual a equipe faz parte, como maior 

conhecimento sobre modos de atuação para o desenvolvimento local e maior ou menor 

inserção comunitária. Por outro lado, deve-se também a diferenças na própria 

constituição de cada comunidade. Há muitas áreas com reassentamentos, deslocamentos 

populacionais e famílias vindas de diferentes regiões da cidade, ou mesmo de migração 

de outras cidades do interior do estado, que acabam por constituir agrupamentos e estão 

em diferentes etapas da constituição de suas relações comunitárias. Às vezes não há 

uma identidade comunitária constituída. 

 

4) Mudanças nas modalidades de intervenção direta com as crianças e adolescentes  

Em anos anteriores, quando havia apenas uma equipe, eram realizadas mais 

intervenções no espaço da rua. Com a existência de maior número de equipes, foi 

mantido e ampliado o foco na travessia, com intervenções mais focadas na família, e 

com maior acompanhamento, por exemplo, na inserção nos serviços, em uma 

modalidade mais aproximada, em alguns casos, a um processo de AT – 
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acompanhamento terapêutico. Há uma preocupação em não sustentar a estada na rua, 

mas em ser uma travessia para os demais serviços oferecidos na rede sócio-assistencial. 

Isso é percebido e apontado por todos os grupos focais, mas destaca-se o fato das 

crianças/adolescentes referirem esse aspecto, percebem que em outros tempos poderiam 

permanecer mais vinculadas aos serviços. 

 

5) Relação entre poder público e sociedade civil organizada 

Por fim, destaca-se a problematização da relação entre poder público e sociedade 

civil organizada. Uma vez que a maior parte das equipes foi contratada a partir de 

convênios municipais com organizações não governamentais, em que aspecto o estado 

está se eximindo de responsabilidades na execução da política social? Trata-se de uma 

terceirização ou privatização das funções públicas? O financiamento da manutenção 

desse programa é subsidiado pelo governo municipal, as ONG’s entrariam com o 

espaço físico e os riscos da contratação das pessoas; entretanto até o custo desses riscos 

acabou por ser incorporado no valor do repasse mensal do convênio. Essas contradições 

são apontadas pelos grupos focais dos trabalhadores sociais e gestores. Por um lado, 

essas equipes conveniadas são as que possuem a melhor remuneração dentro de todos os 

convênios do município; por outro lado, esses profissionais seguem recebendo cerca de 

50 a 65% do valor do salário de um funcionário público. Cria-se uma duplicidade, um 

valor salarial intermediário, mas permanece uma idéia de desqualificação salarial. 

Além dessa questão salarial, o debate perpassa pela necessidade de garantir a 

responsabilização do setor público pela construção das diretrizes das políticas. Isso se 

concretiza através de gestão compartilhada, no que diz respeito às decisões 

metodológicas do programa. Envolve reuniões entre dirigentes das ONG’s com a gestão 

municipal, mas também reuniões em nível mais técnico, entre a coordenação direta do 

programa em cada ONG e uma gestão municipal unificada, sempre restrita à assistência 

social. Cada vez mais esse é um campo de forças desequilibrado: um número elevado de 

equipes de ONG’s leva a um esforço de independização por parte destas, que propõem 

realizar a gestão total do Serviço. Ainda que estas disputas estejam presentes, deve-se 

apontar que todos estão lutando para que o trabalho com a situação de rua aconteça, e as 

equipes seguem necessitando das demais políticas para a intervenção. Isso faz com que 

continuem sendo interessantes e necessárias as diretrizes e gestão municipal e pública. 
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Considerações Finais 

 

Retomando as questões deste colóquio, podemos refletir que houve certo avanço 

com a implantação desse programa, como novos esforços no exercício das relações 

entre poder público e a sociedade civil organizada, mudanças nas modalidades de 

intervenção direta com as crianças e adolescentes e nas intervenções em rede. 

Entretanto, são necessárias maiores análises, de modo a aprofundar a questão de quais 

aspectos desta experiência refletem novas respostas das políticas públicas e uma 

experiência social inovadora. Há uma percepção de que a territorialização das equipes e 

o formato do trabalho enquanto travessia favoreceu as intervenções locais em rede, e 

esse é um aspecto a destacar. Contudo, as análises apontam a necessidade da 

intersetorialidade como um aspecto necessário para um efetivo enfrentamento a 

pobreza, geradora da situação de rua, e que, além disso, devolve a responsabilidade 

pública sobre a própria gestão do programa.  

Assim, não há uma conclusão final a apresentar neste momento. Nossa 

expectativa é de que, enfrentando a situação de rua e todas as suas mazelas, e criando 

políticas sustentáveis, garanta-se qualidade de vida para as famílias, de modo que as 

crianças possam viver e crescer em um espaço com todos os seus direitos e necessidades 

atendidos.  
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Resumo 

 

A globalização demonstrou-se incapaz de reduzir as assimetrias e desigualdades no mundo 

contemporâneo, privando os mais pobres dos benefícios e avanços da civilização. Com efeito, apesar das 

modernas tecnologias de produção existentes, milhões de habitantes do planeta enfrentam privações das 

mais diversas ordens. 

Vertente importante da lógica irracional da Globalização, e sua fundamentação econômica – o 

capitalismo, é a migração do homem das zonas rurais para os centros urbanos em busca de melhores 

condições de vida. Todavia, este fenômeno somente aumenta os bolsões de pobreza nas periferias das 

grandes cidades. 

Desta feita, na tentativa de refrear a transferência do homem do campo para os centros urbanos, o Estado 

Brasileiro tem buscado adotar políticas de incentivo à permanência do rurícola no seu ambiente, 

proporcionando maiores oportunidades para que o mesmo não se veja instado a abandonar o seu lar. 

Assim, o objeto de estudo desta pesquisa se constitui na análise das prestações previdenciárias como 

política pública capaz de conter o Êxodo Rural no Brasil. 

Com efeito, uma das principais políticas públicas adotadas no Brasil para suprir as necessidades do 

homem campestre, impedindo assim a sua migração para a cidade, é a concessão de prestações 

previdenciárias mais vantajosas que os benefícios urbanos da mesma espécie. 

 

Palavras-chave: globalização, previdência, êxodo rural 

 
 
 
 
 
 
 



Condicionantes dos Sistemas Nacionais de Protecção Social 

Página 41 de 67 

1. A Globalização 

 

O processo histórico que denominanos “Globalização” é bastante recente, 

datando (dependendo da conceituação e da interpretação) do colapso do bloco socialista 

e o conseqüente fim da Guerra Fria (entre 1989 e 1991), do refluxo capitalista com a 

estagnação econômica da URSS (a partir de 1975) ou ainda do próprio fim da Segunda 

Guerra Mundial. Todavia, a rigor, as sociedades do mundo estão em processo de 

globalização desde o início da História, acelerado pela época dos Descobrimentos. 

Hodiernamente, sob o manto da globalização, assiste-se no mundo inteiro a um 

processo de integração econômica sob a égide do neoliberalismo, caracterizado pelo 

predomínio dos interesses financeiros, pela desregulamentação dos mercados, pelas 

privatizações das empresas estatais, e pelo abandono do estado de bem-estar social. Esta 

é uma das razões da globalização ser apontada como um dos fatores determinantes para 

a intensificação da exclusão social (com o aumento do número de pobres, 

desempregados e do êxodo rural) e de provocar crises econômicas sucessivas. 

Assim, podemos dizer que a globalização:  

 

É um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma 

aldeia global que permita maiores mercados para os países centrais (ditos 

desenvolvidos) cujos mercados internos já estão saturados. O processo de Globalização 

diz respeito à forma como os países interagem e aproximam pessoas, ou seja, interliga o 

mundo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. 

Com isso, gerando a fase da expansão capitalista, onde é possível realizar transações 

financeiras, expandir seu negócio até então restrito ao seu mercado de atuação para 

mercados distantes e emergentes, sem necessariamente um investimento alto de capital 

financeiro, pois a comunicação no mundo globalizado permite tal expansão, porém, 

obtêm-se como conseqüência o aumento acirrado da concorrência. (Wikipédia, 2009) 

 

Todavia, o acirramento da concorrência não é o único malefício trazido pela 

globalização, sendo o empobrecimento das populações rurais, e a consequente fuga do 

homem do campo, uma realidade palatável. Com efeito, a crença geral de que com a 

intensificação das relações econômicas capitaniadas pela globalização ocorreria a 

diminuição da pobreza e desigualdades sociais, não se confirmou. 

A mundialização da economia está provocando transformações em todos os setores, 

incluindo-se aí as atividades agropecuárias e o espaço rural como um todo. Está em 
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curso um novo ciclo da acumulação capitalista, resultando um cenário marcado por 

diversos arranjos socioespaciais, com dinâmicas específicas em cada lugar do planeta. 

Passa a existir, portanto, uma nova realidade no meio rural, marcando a continuidade 

histórica da acumulação capitalista, agora com uma nova face. 

Com efeito, na base da globalização está o desenvolvimento extensivo e 

intensivo do capitalismo no mundo. Em todos os lugares expandem-se as forças 

produtivas, compreendendo o capital, a tecnologia, a força de trabalho, a divisão do 

trabalho social, o mercado, o planejamento e outras. Dinamizam-se as atividades 

produtivas,  os mercados, as associações de empresas, a formação de conglomerados, as 

teias inter e intracorporações (Ianni, 1996).  

Ainda de acordo com o mesmo autor, em muitos casos o mundo agrário decresce 

de importância na organização e dinâmica das sociedades nacionais e da sociedade 

global, pois já está tecido e emaranhado pela atuação das empresas, corporações e 

conglomerados agroindustriais. Estes são núcleos ativos e predominantes, articulando 

atividades produtivas e mercados, geopolíticas mercantis e marketings, modalidades de 

produtos e ondas de consumismo. 

Assim, a ruralidade tende a desaparecer, pois está convertendo-se em um 

apêndice produtivo especializado nos interesses do internacional e do urbano, sem levar 

em conta os custos sociais, econômicos e ambientais. O que ocasiona a expulsão e 

fragilização de milhões de habitantes rurais, desequilíbrios territoriais agudos até a 

perda da segurança alimentar e das oportunidades de trabalho das populações rurais 

(Chonchol, 2006). Além disso, também se acentua a desestruturação das famílias e o 

envelhecimento da população rural pela migração dos jovens para as cidades e o 

estrangeiro.   

 

2. O Êxodo Rural 

 

2.1. Breve Histórico no Brasil 

  

Com o advento da Revolução Industrial e o conseqüente surgimento das 

indústrias no século XVIII, as grandes cidades européias passaram a atrair grandes 

quantidades de camponeses, os quais buscavam trabalho nas fábricas e melhores 

salários. 
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No Brasil, durante o governo de Juscelino Kubitschek houve um grande 

investimento no desenvolvimento industrial das grandes cidades da região Sudeste. 

Com a abertura da economia para o capital internacional, diversas multinacionais, 

principalmente montadoras de veículos, construíram grandes fábricas em cidades como 

São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Santo André, Diadema, Belo Horizonte 

e Rio de Janeiro.  

O resultado foi uma grande onda de migrações do Nordeste para o Sudeste do 

país. Os migrantes rurais nordestinos, fugitivos da seca do Nordeste e do desemprego, 

foram em busca de trabalho e melhores condições de vida nas grandes cidades do 

Sudeste.  

Este processo intensificou-se durante as décadas de 70 e 80. As regiões sul e 

sudeste do Brasil, em franco desenvolvimento industrial, foram as que mais atraíram as 

correntes migratórias, devido também à expansão das fronteiras agrícolas e das obras, 

como usinas hidrelétricas e rodovias. 

Outro momento importante, relacionado ao êxodo rural, ocorreu com a 

construção de Brasília, no final da década de 1950, oportunidade na qual muitos 

migrantes do Norte e Nordeste foram em busca de empregos na região central do país, 

principalmente na construção civil. 

 

2.2. O Êxodo Rural e suas drásticas conseqüências 

 

O êxodo rural é, em suma, uma modalidade de migração caracterizada pelo 

deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades, constituindo um 

fenômeno que ocorre em escala mundial. 

O desencadeamento do êxodo rural é conseqüência, entre outros fatores, da 

implantação de relações capitalistas modernas na produção agropecuária, onde o 

modelo econômico privilegia os grandes latifundiários e a intensa mecanização das 

atividades rurais expulsa os pequenos produtores do campo.  

Em verdade, o intenso processo de mecanização das atividades agrícolas 

substituiu a mão-de-obra humana. Os pequenos produtores, por sua vez, que não 

conseguem mecanizar sua produção, têm baixo rendimento de produtividade, o que os 

coloca em desvantagem no mercado. O resultado inevitável é a impossibilidade de 

permanecer no campo. 
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Outro motivo que proporciona o êxodo rural é o fator atrativo que as cidades 

exercem sobre parte da população rural. Muitos migram para as cidades, principalmente 

as mais industrializadas, em busca de emprego e melhores condições de vida. No 

entanto, esse processo gera vários problemas sociais, pois grande parte desses migrantes 

não possui a qualificação profissional exigida pelo mercado das grandes cidades.  

Consequentemente há um aumento populacional desordenado, além do 

desemprego e do subemprego nos grandes centros. Na ausência de um planejamento 

urbano, há o superpovoamento de bairros pobres, moradias em locais sem estrutura, 

aumento de favelas, entre outros fatores.  

 

2.3. O Êxodo Rural no contexto da Globalização   

 

O processo globalizador atingiu todas as parcelas da população, de modo que, 

tanto abastados quanto miseráveis, se alegram ou sofrem com as implicações que esse 

processo apresentou em suas vidas. Com efeito, a população rural enfrentou grandes 

transformações geradas pela globalização e seus efeitos no campo. 

A maior conseqüência trazida pela mundialização das relações no meio rural foi 

a necessidade de modernização do campo. O processo de modernização da agricultura 

brasileira se expressa na transformação das relações de trabalho e na implantação de 

uma base técnica de produção que se caracteriza pela progressiva empresarialização da 

agricultura e pelo surgimento e expansão dos complexos agroindustriais (Rego, 1993). 

As técnicas incorporadas à agricultura manifestam-se com o advento do uso 

intensivo de insumos – corretivos, fertilizantes e agrotóxicos, além do desenvolvimento 

acentuado da biotecnologia através da seleção de mudas e sementes, gerando uma alta 

produtividade nessas estruturas modernas. 

O resultado inevitável é a exclusão social dos campesinos, o agravamento da 

situação de miséria da população rurícula, o êxodo rural (Rego, 1993). De fato, segundo 

pesquisa da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, em 1997, 70% da 

população rural da América Latina vivia abaixo da linha da pobreza e uns 42%, abaixo 

da linha da extrema pobreza (CEPAL, 1999). Isso se dá em virtude da concentração das 

terras em médias e grandes propriedades, esmagando o escoamento da produção dos 

pequenos produtores e pressionando-os a abandonar seu “falido” meio de produção. 

Nesta mesma senda, entende-se que a economia agrária brasileira é caracterizada 

pela grande concentração de propriedade fundiária, assim como das demais 
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circunstâncias econômicas, sociais, políticas que direta ou indiretamente derivam de tal 

concentração (Prado Júnior, 1981). Ademais, também afirma o mesmo autor que a 

utilização da terra se faz predominantemente em benefício de uma reduzida minoria, daí 

decorrendo os ínfimos padrões materiais e culturais da população rural. 

Nas últimas décadas, o Brasil aplicou-se nesse projeto de desenvolvimento rural 

centrado na modernização tecnológica da agricultura. A luta dos trabalhadores rurais 

por melhores condições de vida e de trabalho tende a agravar-se, pois aumentam as 

tensões no campo em virtude da manutenção de uma estrutura fundiária altamente 

concentrada, de produção insuficiente, e das dificuldades cada vez maiores de produção 

por parte das pequenas explorações agrárias ou unidades familiares de produção. De 

fato, essa situação submete os pequenos produtores rurais a uma pauperização crônica 

que culmina na sua expulsão do campo. 

 

3. Políticas Públicas para permanência do Homem no campo 

 

3.1. Os direitos sociais no contexto do Estado do Bem Estar Social 

 

A Revolução Industrial e a livre concorrência trouxeram as condições 

desumanas de vida e trabalho. Com isso, ficaram caracterizadas as circunstâncias que 

corresponderam à manifestação da insuficiência do reconhecimento apenas dos direitos 

individuais. Os homens puderam, então, verificar que as liberdades ainda 

desacompanhadas da seguridade social, dos direitos laborais e econômicos, como o 

direito ao trabalho e ao salário justo, e direitos de ordem cultural, como a educação, 

permitiram várias iniqüidades à existência das pessoas.  

A Revolução Francesa aperfeiçoou a ordem jurídica, valorizou o indivíduo e 

afirmou a autonomia da vontade contra a tirania e o poder absoluto; no entanto, naquela 

fase, ainda não havia a diferenciação entre os direitos sociais e os direitos individuais.  

Assinala-se que o processo liberal foi decisivo para a obtenção das conquistas 

sociais por meio dos embates políticos, que os excessos do liberalismo proporcionaram 

durante a Revolução Industrial, e o conseqüente despertar da questão social, o Estado 

passou a ser identificado como o ente capaz de oferecer os meios que se faziam 

necessários para atingir a satisfação das carências sociais prementes, ou seja, passou a 

ser visto como um órgão que poderia pôr fim às desigualdades e garantir a todas as 
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pessoas o acesso ao gozo efetivo dos direitos sociais. Entendido como um órgão de 

equilíbrio, esta compreensão de Estado deu início à era social.  

Acerca dos direitos sociais, dir-se-á que eles correspondem a uma categoria dos 

direitos fundamentais do homem; separando-se estes em direitos fundamentais de 

liberdade e direitos fundamentais sociais. Salientar-se-á que os primeiros exprimem 

comando ao Estado de não fazer, enquanto os últimos assumem caráter positivo, isto é, 

significam ordem para fazer algo; consistem em programa para realizar, ora a ser 

cumprido apenas pelo Estado, ora a ser construído pelo Estado em conjunto com a 

generalidade dos cidadãos, para o benefício de toda a sociedade.  

Na visão de Bonavides, a emergência do Estado social ocorre: 

 

Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a 

impaciência do quarto estado faz ao poder político, confere, no Estado constitucional ou 

fora deste, os direitos do trabalho, da previdência, da educação, intervém na economia 

como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda, regula os preços, combate o 

desemprego, protege os enfermos, dá ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, 

controla as profissões, compra a produção, financia as exportações, concede o crédito, 

institui comissões de abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises 

econômicas, coloca na sociedade todas as classes na mais estreita dependência de seu 

poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a quase todos os 

domínios que dantes pertenciam à área da iniciativa individual, nesse instante o Estado 

pode com justiça receber a denominação de Estado social. (Bonavides, 1996: 174) 

 

A ordem jurídica já não se satisfaz somente com a igualdade formal; almeja, 

também, a igualdade material. Modifica-se a noção de lei, assumindo esta, também, um 

conteúdo material: 

 

[...] ao lado dos direitos individuais, arrolam-se os direitos sociais e econômicos, 

destinados, antes de limitar a ação estatal, a exigi-la, como direitos a prestações 

concretas positivas. Os cidadãos, por meio deles, participam do produto social, em todas 

as ordens, a fim de lhes ser possível o real exercício da sua liberdade, cuja afirmação é 

figura de retórica, se desacompanhada dos meios mínimos para efetivá-la. (Dobrowoski, 

1985: 108) 

 

Dá-se um acréscimo na questão da igualdade jurídica, tendente a ser considerada 

a partir da necessária correção das desigualdades econômicas e sociais. Assim, o Estado 
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tutor das liberdades, evolui para promotor da ação social. Não se podendo esquecer, 

como ressalta Sarlet, que: 

 

[...] ainda na esfera dos direitos da segunda geração, há que se atentar para a 

circunstância de que estes não englobam apenas direitos de cunho positivo, mas também 

as assim denominadas “liberdades sociais”, do que dão conta os exemplos da liberdade 

de sindicalização, do direito de greve, bem como do reconhecimento de direitos 

fundamentais aos trabalhadores, tais como o direito a férias e ao repouso semanal 

remunerado, a garantia de um salário-mínimo, a limitação da jornada de trabalho, 

apenas para citar alguns dos mais representativos. (Sarlet, 2001: 52) 

 

Assim, o Estado não pode mais ser pensado de maneira restrita, isto é, apenas 

em relação à tutela das garantias fundamentais, mas, sim, pelo seu desempenho no 

cumprimento de sua “função social”. 

Nesta perspectiva, o Estado deve ser um conjunto de atividades legítimas 

efetivamente comprometidas com uma Função Social, esta entendida como implicando 

ações que – por dever para com a sociedade – o Estado executa, respeitando, 

valorizando e envolvendo o seu Sujeito (que é o homem individualmente considerado e 

inserido na Sociedade), correspondentemente ao seu Objeto (conjunto de áreas de 

atuação que dão causa às ações estatais) e cumprindo o seu Objetivo (o Bem Comum ou 

interesse Coletivo, fixado dinamicamente pelo todo social). 

 

3.2. Considerações sobre políticas públicas 

 

Para os fins deste trabalho, devemos entender Políticas Públicas como o 

conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando 

um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, em diversas 

áreas. (Meny, 1992). 

Por sua vez, segundo Easton, citado por Rua (1998), o sistema político “processa 

demandas e apoios denominados como inputs (do ambiente externo) e withinputs 

(provenientes do próprio sistema político) e o resultante, como outputs, são as políticas 

públicas”. Desta feita, a atividade política estaria dirigida, em grande parte, para a busca 

de alternativas com vista à satisfação das demandas que lhe são dirigidas, tanto por 

atores externos como pelos próprios atores políticos e, ainda, para articular os apoios 

necessários para essa atuação. 
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As políticas públicas seriam, em suma, o resultado da própria atividade política 

na alocação de recursos e na provisão de bens e serviços públicos (Meny, 1992). 

  

3.3. A previdência social entendida como política pública 

 

Uma das políticas públicas que ganhou notoriedade nos últimos anos foi a 

universalização da previdência rural. A previdência rural brasileira surpreendeu com 

uma movimentação contrária à tendência internacional e praticamente universalizou a 

cobertura no setor nos anos 90. Criou-se a figura do segurado especial, que incorpora à 

previdência social o amplo universo de agricultores familiares, autônomos e seus 

auxiliares familiares (Schwarzer, 2000).  

A lei 8.213/90 estabeleceu os conceitos de segurado especial, concedendo a estes 

os benefícios previdenciários sem necessidade de prévia contribuição, o que se 

manifesta como uma política pública de incentivo aos trabalhadores rurais, para que 

tenham condições dignas e não abandonem o campo.  

Necessário ressaltar que todos os trabalhadores rurais enquadrados no conceito 

de segurado especial são segurados obrigatórios da previdência social, 

independentemente de contribuição, porquanto os mesmos foram alcançados por essa 

política pública de incentivo aos campesinos para que permaneçam no campo. 

Thomas Wlassak defende a manutenção do tratamento diferenciado dos 

trabalhadores rurais, fazendo uma ligação com os princípios fundamentais, constante no 

art. 1º da Constituição Federal: 

 

O tratamento diferenciado aos trabalhadores rurais é antes de tudo uma política de 

distribuição de renda, pois a categoria em que preponderam os índices de miserabilidade 

em nosso país é exatamente a deles (respeitado está o objetivo do inciso III). Por outro 

lado, a fixação do homem no campo e nas pequenas cidades interioranas é favorecida 

pela substancial aporte à economia local que os ruralistas aposentados representam 

(respeitado está o inciso II). Ainda, é de se argumentar que a atividade rural de pequeno 

porte tem, atualmente, a finalidade de subsistência (dada a falta de incentivo tecnológico 

e creditício), não podendo-se exigir, ainda, que esta atividade econômica esquecida 

pelos sucessivos governos seja taxada com contribuições previdenciárias (respeitado 

estão os incisos I e IV). (Wlassak, 2002) 
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O Fórum Nacional de Previdência Social, instituído pelo Decreto nº. 6.019, de 

22 de janeiro de 2007, reconhece a importância estratégica da política de previdência 

voltada aos trabalhadores rurais e reafirma:  

  

• Devem-se preservar critérios diferenciados de contribuição e de acesso aos 

benefícios previdenciários do segurado especial rural; 

• Dada a peculiaridade da atividade rural, recomenda-se aprofundar políticas públicas 

voltadas para os trabalhadores rurais e medir seus efeitos na redução das 

desigualdades urbano-rurais;  

• que o Conselho Nacional de Previdência Social e o Conselho Nacional de 

Seguridade Social proposto realizem estudos e avaliações periódicas sobre as 

condições de trabalho rural e sua realidade demográfica, avaliando a possibilidade 

ou não de convergência de idade para aposentadoria entre os/as trabalhadores/as 

urbanos e rurais; 

• Recomenda-se criar mecanismos que promovam e facilitem a formalização dos 

contratos de trabalho envolvendo os/as trabalhadores/as assalariados rurais, em 

particular dos que trabalham em atividades de curta duração;  

• Considerando-se que, na área rural, há uma predominância de trabalho sazonal, em 

períodos de safras, devem-se instituir mecanismos de contribuição e/ou de carência 

que permitam aos assalariados rurais contar integralmente os doze meses de cada 

ano para fins de acesso aos benefícios previdenciários.  

  

A idéia é contextualizar a previdência rural brasileira no âmbito da discussão 

internacional sobre políticas previdenciárias ressaltando a importância da criação e 

manutenção dessas políticas na intenção de amenizar os efeitos do êxodo rural 

mundialmente. 

Com efeito, nos países em que os efeitos do êxodo rural são mais drásticos, a 

implementação dessas políticas de tratamento previdenciário diferenciado aos rurais se 

transforma em fator de imprescindível para a continuidade do setor primário da 

economia, sem o qual haveria forte instabilidade econômica naqueles países. 

 

3.4. Os benefícios rurais no âmbito das políticas públicas previdenciárias 

 

As políticas de seguridade social em nível mundial são geralmente analisadas 

sob duas óticas distintas: a primeira delas é orientada na concepção de Bismarck e a 
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segunda no modelo Beveridgiano. Essas duas concepções se distinguem pelo caráter, 

pela forma de contribuição e pelo financiamento dos sistemas de seguridade social.  

O modelo bismarckiano é caracterizado pela contribuição individual como 

critério para o aferimento de benefícios, valendo também para a aposentadoria. Os que 

não puderam contribuir com o sistema previdenciário ficam sem perceber o benefício da 

aposentadoria. Aos que não recebem nenhum tipo de benefício, seja por não terem tido 

condições de contribuir ou por não haver outras formas de assistência, resta o apoio da 

família ou da comiseração alheia.  

Esse é o caso do Brasil, país que em linhas gerais ainda adota o modelo 

bismarckiano, uma vez que o acesso ao sistema previdenciário brasileiro passa pela 

relação contributiva. O modelo beveridgiano, por outro lado, caracteriza-se pelo seu 

caráter universal, não exigindo contribuição individual anterior para a obtenção de um 

benefício básico, aferindo o direito ao benefício pela característica definidora da 

cidadania, ou seja, o simples fato da pessoa ter nascido ou possuir a cidadania de um 

determinado país. O financiamento dos programas de caráter universal não se dá via 

contribuições individuais, mas por tributos gerais. Em virtude disso, esse modelo é tido 

como mais justo por incorporar mecanismos redistributivos. 

Problemas de financiamento foram e ainda são encontrados nos dois modelos e 

contribuíram para que reformas no Estado-de-Bem-Estar-Social fossem feitas a partir da 

segunda metade do século XX, causando a sobreposição dos elementos componentes 

dos dois modelos. Em virtude disso, dificilmente serão encontrados casos estritamente 

clássicos. Mesmo assim, equivalências dos modelos acima citados ainda podem ser 

encontradas.  

Os países mais orientados ao modelo beveridgiano introduziram sistemas de 

contribuições, estabelecendo, no entanto, como é possível verificar no caso das 

aposentadorias, uma jubilação mínima universal para todos os cidadãos do país. Ou 

seja, todas as pessoas têm direito a uma aposentadoria básica por idade, quem tiver 

contribuído para o sistema previdenciário recebe um adicional, que depende do valor e 

do tempo de contribuição. Ou seja, esse sistema combina contribuição individual com 

garantias universais, valorizando assim as mulheres e outros grupos que não tiveram 

condições nem oportunidades de contribuir regularmente.  

Os países mais orientados ao modelo bismarckiano, contando com um sistema 

de contribuição individual para o recebimento de benefício de aposentadoria, ainda não 

conseguiram resolver o problema da exclusão de aposentados.  
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No Brasil, a inclusão dos trabalhadores rurais no sistema previdenciário foi 

tardia em relação às outras categorias profissionais. De fato, não obstante o Brasil estar 

ligado ao modelo bismarckiano, os trabalhadores rurais foram inseridos ao sistema 

previdenciário com total isenção de contribuição, percebendo os benefícios pela mera 

comprovação do exercício da atividade rural em determinado período, o que se 

apresenta como resultado de vontade estatal que o campesino permaneça em seu habitat. 

Dessa forma, a previdência rural brasileira é inovadora ao universalizar o acesso 

da população rural brasileira ao benefício, sem que os beneficiários necessitem provar 

uma contribuição, mas apenas o exercício da atividade agrícola, aproximando-se assim 

do modelo beveridgiano. Indiretamente, no entanto, a previdência rural arrecada uma 

contribuição advinda da porcentagem sobre o valor da produção eventualmente 

comercializada.  

Quanto as formas de financiamento, a aposentadoria rural caracteriza-se pela 

universalização do benefício. Esse programa se assemelha aos programas de 

aposentadoria básica existentes em alguns países europeus de orientação beveridgiana, 

cujo benefício é diretamente financiado pelo Estado.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, complementada pelas Leis 8.212 

(Plano de Custeio) e 8.213 (Planos de Benefícios), de 1991, prevê o acesso universal de 

idosos e inválidos de ambos os sexos do setor rural à previdência social, em regime 

especial, no valor de um salário-mínimo nacional, desde que comprovem a situação de 

produtor, parceiro, meeiro e os arrendatários rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, 

bem como respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, sem empregados permanentes (Constituição Federal, 1988, art. 195, § 8º). 

Ainda de acordo com a Carta Magna, as mulheres trabalhadoras rurais passaram 

a ter direito à aposentadoria por idade, a partir dos 55 anos, independentemente de o 

esposo já ser beneficiário ou não, ou receberem pensão por falecimento do cônjuge. Os 

homens também tiveram uma extensão de benefícios com a redução da idade para 

concessão de aposentadoria por velhice, de 65 anos para 60 anos, e passaram a ter 

direito à pensão em caso de morte da esposa segurada.  

As formas de financiamento não foram feitas através da contribuição sobre os 

salários ou rendas recebidas, válida para os contribuintes do setor urbano, mas as regras 

da previdência rural exigem a comprovação de tempo de contribuição presumido por 

meio de comprovação de trabalho rural, para o que é necessário utilizar diversos 
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expedientes (declarações de sindicato rural, provas testemunhais, entrevistas, 

documentação do terreno, notas de venda de produção).  

Observe-se que todas essas benesses concedidas aos rurículas pelo Estado, 

somente se deram em virtude de uma visão intervencionista para se buscar o bem estar 

social. De fato, as políticas públicas destinadas aos rurais, especialmente as relativas à 

previdência social, constituem em prestações positivas do Estado Social que almejam a 

contenção do fenômeno chamado “êxodo rural” de maneira que os trabalhadores 

campestres permaneçam com dignidade no campo. 

 

3.5. Os efeitos das políticas públicas de previdência rural 

 

O contexto socioeconômico em que vivem os trabalhadores rurais é marcado por 

diversas dificuldades, entre elas o alto grau de concentração da posse de terras, o baixo 

nível de acesso ao crédito, a carência de assistência técnica, a concentração de renda e a 

pobreza rural. Entre outros entraves, as atividades dos trabalhadores rurais na 

agricultura dependem de fatores climáticos que ocasionam implicações na geração de 

renda e no emprego no setor rural. 

O arrefecimento do êxodo rural, marca das décadas de 70 e 80, é acontecimento 

de grande significado, notadamente o comportamento na primeira metade da atual 

década, podendo-se creditar essa relativa “re-ruralização” aos efeitos da política de 

apoio a agricultura familiar, da reforma agrária, do crescimento das atividades agrícolas 

na região Centro-Oeste e no cerrado setentrional, da previdência rural e dos programas 

de transferência de renda, bem como da maior integração entre os mercados urbanos e 

rurais. 

Com efeito, cada um dos elementos citados, entre eles a previdência rural, tem 

sua parcela de contribuição para a contenção do abandono do campo. A mola mestra 

que permitiu a permanência do campesino em suas atividades foi a diminuição da 

pobreza no campo em virtude da melhoria das condições de vida e de trabalho. 

As políticas públicas de previdência rural têm papel decisivo nesse contexto, 

uma vez que combatem diretamente o fator que expulsa o homem do campo, isto é, a 

pobreza. A concessão de benefícios previdenciários aos rurais independentemente de 

contribuições traz uma esperança para o campo, eis que permitirá o descanso após o 

período de toda uma vida de labor. 
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Com base nos dados da PNAD para os anos de 1992 a 1997, David (1999) 

constatou que aproximadamente 13% dos domicílios rurais no Brasil têm pelo menos 

50% de sua renda oriunda de aposentadorias e pensões oficiais. Isso ocorre 

principalmente nas famílias com renda inferior ou igual a 2 (dois) salários mínimos. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Delgado e Cardoso Júnior (2001). Esses 

autores observaram uma elevação significativa da renda domiciliar dos beneficiários 

pobres da zona rural ou de áreas microurbanas (cidades até 50 mil habitantes). 

No que se refere aos impactos sociais da previdência sobre o nível de 

distribuição de renda e redução dos índices de pobreza, os resultados apresentam-se em 

vários estudos sobre essa questão. Mariano e Lima (1998) observaram que os benefícios 

previdenciários representam uma forma de assegurar um nível de renda mínimo, 

principalmente nos municípios com maior incidência do fenômeno das secas. 

Na América Latina há vários países que apresentam programas de proteção 

social voltados especificamente ao setor rural, mas cujo escopo é mais restrito que o 

programa em execução no Brasil (Mesa-Lago, 1993).  

 

4. Direito Comparado 

 

4.1. Proteção Previdenciária do Trabalhador Rural no Equador 

 

A título de exemplo, no Equador há o “Programa del Seguro Social Campesino” 

que, iniciado em meados dos anos 1970, cobre apenas trabalhadores associados em 

cooperativas e comunidades agrícolas, que necessitam de cumprir determinados 

critérios de estruturação institucional para serem aceitos como intermediários do 

programa pelo Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS). 

Assim, em 1990 estavam cobertos apenas 14% da população rural daquele país, 

situação bastante distinta do modelo universal existente no Brasil. Ainda sobre o 

programa Equatoriano, saliente-se que ele financia-se basicamente com transferências 

dos segurados urbanos para os serviços prestados à população rural. 

 

4.2. Proteção Previdenciária do Trabalhador Rural no México e Costa Rica 

 

Já no México, existia um programa semelhante ao supracitado chamado 

Coordinación de Planeamiento de Ayuda a Zonas Marginadas (Coplamar), o qual 
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oferecia principalmente serviços de saúde e apresentava ainda critérios de focalização 

sobre a população rural mais pobre, exigindo, também, envolvimento comunitário dos 

beneficiários. Todavia, no final dos anos 80, após uma fase de desmantelamento sob o 

ajuste estrutural pós-crise da dívida externa, o programa foi transferido parcialmente aos 

estados e municípios e a outra parte integrada ao Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) com o nome de IMSS-Solidaridad. Esse último programa, de porte 

significativo, possui um mix de financiamento na proporção estimada de 60% a 40% 

entre recursos fiscais e transferências de arrecadação de segurados urbanos, 

apresentando-se, também, tímido no que tange a cobertura de grande parcela do setor 

rural mexicano.  

Por sua vez, na Costa Rica conseguiu-se uma cobertura mais extensa da 

população rural, principalmente na área de serviços de saúde do seguro social, por meio 

de convênios da Caja Costaricense del Seguro Social (CCSS) com cooperativas e outras 

instituições rurais. Os programas rurais da Costa Rica são financiados basicamente por 

meio de recursos tributários gerais. 

 

4.3. Proteção Previdenciária do Trabalhador Rural em outros países da 

América Latina 

 

Além desses países, existem, na América Latina, outros que estenderam de 

alguma forma a cobertura previdenciária ao campo. Entre eles está a Argentina, cujos 

primeiros passos na proteção ao segmento rural datam da década de 40 e que apresenta 

uma “aposentadoria por idade avançada” para trabalhadores rurais aos 67 anos de idade 

(homens/mulheres) em seu plano de benefícios (ver ANSeS). O requisito básico para ter 

acesso ao benefício é comprovar que, durante no mínimo 10 anos, tenha trabalhado em 

atividades rurais em relação de dependência e que esta ocupação tenha sido o principal 

meio de vida do candidato ao benefício previdenciário. Assim, embora a cobertura 

apresentada pelo sistema Argentino seja significativa, exclui todos os produtores 

(proprietários) rurais autônomos, os quais não trabalhem sob dependência de outrem. 

No mais, ressalte-se que os benefícios são custeados com recursos do Tesouro Nacional. 

Por fim, após análise sumária dos principais sistemas previdenciários da 

América Latina, verificamos que de todos os sistemas o brasileiro é o que apresenta o 

maior índice de universalização.  
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5. Conclusão 

 

Ao longo desta pesquisa procuramos analisar as implicações e impactos da 

Globalização no meio rural brasileiro, mormente no que tange ao Êxodo Rural. 

Não é surpresa que a Globalização, aliada ao sistema não intervencionista 

neoliberal, trouxe um vertiginoso progresso para a humanidade, todavia, provocou uma 

forte interdependência das relações econômicas e sociais em todo o planeta. A produção 

em larga escala, utilizando-se a forma mecanizada, os avanços da tecnologia e a 

complexidade das relações econômicas e internacionais criam uma realidade onde a 

livre concorrência e o grande poderio dos afortunados imperam numa espécie de 

ditadura do poder econômico. 

A globalização jamais pretendeu omitir sua intenção de substituir a mão-de-obra 

lenta e imperfeita do homem pela alta produtividade padronizada das máquinas e da 

tecnologia. Por certo, isso realmente aconteceu: as grandes indústrias foram inundadas 

de maquinário e milhares conheceram a miséria e o desemprego. O argumento que 

sempre justificava era o progresso da humanidade. 

Desta forma, restou demonstrado que as modernas relações capitalistas advindas 

da Globalização causaram profundas alterações no modo de produção rural, 

inviabilizando a atividade do pequeno proprietário rural, em detrimento das 

agroindústrias. 

Com o crescente empobrecimento do homem do campo, conseqüência natural 

foi a migração dos mesmos para as zonas urbanas, criando grandes bolsões de pobreza 

nos principais centros urbanos. Com a mecanização da agricultura e o advento da 

agroindústria, os pequenos produtores rurais se viam obrigados a abandonar seus 

“falidos” meios de produção, e buscarem novos ares nos centros urbanos – é o Êxodo 

Rural. 

O abandono do campo necessitava decrescer, e a solução encontrada pelos 

chamados Estados do Bem-estar Social foi o intervencionismo estatal, a fim de 

proporcionar os direitos sociais à parcela campesina da população. De fato, a premente 

necessidade de se garantir direitos sociais mínimos foi percebida, e os Estados iniciaram 

uma corrida para dar efetividade a esses direitos – são as chamadas políticas públicas. 

Assim, com fito de refrear-se este quadro desolador, o Estado brasileiro 

empreendeu uma série de políticas públicas visando a redução do êxodo rural, sendo 
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certo que, dentre elas, se destaca a concessão de prestações previdenciárias aos rurícolas 

independentemente de contribuições. 

A seguridade social, mais precisamente a previdência social, pode ser utilizada 

como política pública de incentivo da permanência do homem no campo. Novas 

oportunidades e benefícios previdenciários mais vantajosos que os urbanos podem ser 

uma arma contra o êxodo rural. Por outro lado, é cediço que a pobreza do campo, uma 

vez combatida, soará como uma injeção de ânimo e esperança para o morador rural. 

O fato a ser aqui mencionado é a grande contribuição que as políticas públicas 

previdenciárias oferecem ao homem do campo. O Brasil adotou, em sua Constituição 

Federativa de 1988, e posteriormente, em leis ordinárias na década de 90 do século 

passado, essa linha de construção política, devendo ser utilizada como modelo em todo 

o mundo. 

Os benefícios rurais brasileiros, ao contrário da previdência urbana, independem 

de prévia contribuição, o que constitui em enorme avanço em se tratando de políticas 

públicas que visem diminuir o êxodo rural. O homem do campo encontra incentivo para 

ali permanecer, principalmente pelo impacto que estes benefícios refletem nas rendas 

das suas famílias. 

Portanto, conclui-se ainda que a concessão dos benefícios previdenciários reduz 

sensivelmente a pobreza rural, principal motivo de abandono do campo, reduzindo-se, 

assim, o Êxodo Rural, e contribuindo para o melhoramento da qualidade de vida desta 

parcela da população. 
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Resumo 

 

As políticas sociais no Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988, são estruturadas hoje através do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS – que, dentro de uma perspectiva de privilegiar o fortalecimento familiar de 

forma descentralizada e com respeito às peculiaridades dos territórios, funciona oferecendo às camadas mais 

fragilizadas da população programas de transferência de renda e socializadores, com a expectativa de proporcionar 

a ascensão econômica e social de seus usuários. Nessa empreitada os recursos federais são passados a estados e 

municípios para que possam criar e manter as unidades dos serviços disponibilizados à população assistida, 

cabendo ao poder público municipal a contratação de equipes multiprofissionais para atuarem diretamente com os 

usuários. Em Montes Claros/MG os psicólogos que atuam nessa área montaram um Grupo de Trabalho através de 

seu órgão de classe, o Conselho Regional de Psicologia – Escritório Setorial Norte, onde, além de discutirem as 

questões atinentes às suas práticas, têm questionado as contradições dessa política que, apesar de apregoar a 

autonomia e a transparência dos processos não comporta a participação efetiva dos técnicos ou da comunidade nas 

suas decisões estruturais. Apesar de ter criado os mecanismos emergenciais para demandas pontuais da 

população, não tem produzido a autonomia de seus usuários que dependem cada vez mais dos socorros das 

políticas de transferência de renda, mantendo e reproduzindo suas condições sociais, com pequenas variações.  
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Nas últimas décadas, após a segunda guerra mundial, grande parte do mundo 

capitalista passou a conviver com os problemas decorrentes dos elevados níveis de 

desemprego. O segmento da força de trabalho dos jovens foi particularmente atingido 

com maior intensidade por esse fenômeno em virtude da falta de capacitação destes para 

o mercado de trabalho. Essa situação exigiu dos governos atitudes pontuais para tentar 

minorar os efeitos perversos desse processo, que compromete o desenvolvimento social 

das comunidades, gerando, segundo Castel (1998), os inadaptados sociais.  Podemos 

dizer que os aspectos da exclusão social hoje no Brasil estão diretamente vinculados à 

pauperização de uma camada da sociedade e, consequentemente, a uma precariedade de 

emprego ou meios de obtenção de uma renda familiar mínima.  

Na tentativa de erradicar a pobreza e reduzir os níveis de desigualdade no país 

em um prazo razoável, o governo brasileiro recorreu a mecanismos diretos de 

redistribuição de renda, através de programas de transferência de renda de natureza não 

contributiva. Procurou, inclusive, estabelecer a vinculação estreita da renda mínima com 

a política educacional, como foi o caso da Bolsa-Escola4.  

A princípio, os programas de complementação de renda têm como objetivo 

elevar o bem-estar de famílias carentes até que possam prescindir de tal ajuda e se 

sustentar com outras rendas obtidas pela inserção no mercado de trabalho.  

Foi esse o contexto que norteou o atual sistema de assistência social no Brasil 

que, conforme o apregoado na Constituição Federal de 1988, incluiu a Assistência 

Social no âmbito da Seguridade Social, compondo assim o tripé, juntamente com a 

Saúde e a Previdência Social, do sistema de bem-estar social brasileiro. A implantação 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – foi uma iniciativa inédita até então 

no país e tem a pretensão de organizar os serviços, programas e benefícios destinados a 

milhões de brasileiros, em todas as faixas etárias, tentando tirar da informalidade as 

diversas ações e iniciativas de atendimento à população carente, que passaram a operar 

sob a estrutura de uma política pública de Estado (Brasil, 2004a). 

 Essa foi a forma encontrada pelo governo para tentar efetivar um sistema de 

ação social de cunho universalista que implica na necessidade de um pacto nacional de 

organização participativa e descentralizada da assistência social.  O fortalecimento dos 

vínculos familiares foi considerado o centro das atenções dessa política, levando em 

                                                 
4 Programa que vinculava o recebimento do benefício à freqüência das crianças na escola, experimentado 
no Distrito Federal com resultados favoráveis e tomado como referência para outros países e para a 
concepção de outras políticas no próprio país com objetivos similares.  
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conta que a família é o nosso primeiro núcleo de referência. Essa ação coletiva foi 

idealizada pressupondo critérios e procedimentos transparentes, o que justificou 

alterações marcantes no repasse de recursos federais para estados, municípios e Distrito 

Federal, transparência essa que deveria permear todo um processo participativo que 

chegasse até as unidades da ponta dos serviços. Demandou também dos gestores locais 

grande esforço no sentido de concretizar articulações com as redes sociais locais já 

existentes, de modo a atender integralmente as pessoas dentro do seu contexto familiar e 

comunitário. Nessa lógica, o SUAS estabeleceu dois níveis de proteção social: a 

Atenção Básica que tem caráter preventivo e ocorre nos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS – que são equipamentos sociais públicos disponibilizados 

nos territórios mais carentes para prestar atenção integral às famílias e a Atenção 

Especial, que atua quando ocorre a violação de direitos, através de serviços ou nos 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS. A proposta 

previa que essa subdivisão tivesse apenas caráter formal, pois o atendimento efetivo ao 

usuário dependeria de uma interação constante entre as duas modalidades de 

atendimento (Brasil, 2004b).  

Considerando os parâmetros ético-políticos e profissionais que referenciam a 

atuação de assistentes sociais e psicólogos/as no âmbito da política de Assistência 

Social, materializada pelo SUAS, foi necessária uma reflexão conjunta do Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS) e do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que, 

com base nas competências e atribuições de cada profissão, possibilitou a definição de 

estratégias e procedimentos no exercício do trabalho desses profissionais. Nessa 

perspectiva, deveriam ser evitadas padronizações de rotinas e procedimentos pelo órgão 

gestor, visto que “o trabalho profissional requer inventividade, inteligência e talento 

para criar, inventar, inovar, de modo a responder dinamicamente ao movimento da 

realidade.” (CFESS/CFP, 2007). Por esse motivo, os profissionais deveriam ter 

assegurado o direito à autonomia no planejamento e exercício de seu trabalho, o que 

nem sempre tem acontecido. 

As equipes multidisciplinares compostas pelos técnicos de referência 

(psicólogos, assistentes sociais e eventualmente outros profissionais) e pessoal 

administrativo deveriam ter o papel de apontar e executar os ajustes necessários para 

permitir aos cidadãos a explicitação de suas preferências, através de uma dinâmica 

direta de interação entre os agentes sociais, quando poderiam ser tratados os pontos de 

divergência ou dissensão quanto às políticas em pauta, além de ser também uma forma 
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de obtenção de informações sobre as condições existentes em cada localidade, buscando 

a construção de um consenso entre os diferentes interesses sociais, econômicos, 

políticos e culturais sobre as políticas em pauta (Brasil, 2004b). O nível em que a 

participação da comunidade tem se dado de fato e o que influencia o grau de 

participação das pessoas nesses programas são algumas das tantas indagações a serem 

respondidas.   

A integração dos serviços socioassistenciais e dos programas de transferência de 

renda são uma das estratégias mais importante do SUAS. Entretanto, essas políticas 

estão de fato contribuindo para o incremento e fortalecimento dos trabalhos coletivos? 

Estão sendo satisfatórios seus efeitos sobre os segmentos mais fragilizados da sociedade 

no sentido de criarem-se sujeitos autônomos e emancipados da tutela do Estado? As 

novas demandas devem incluir a participação dos cidadãos como protagonistas de seus 

próprios processos, através da possibilidade do subjetivo na ação coletiva. Isso tem 

ocorrido? Como tem ocorrido? 

Esse trabalho diz respeito à participação dos profissionais psicólogos do Norte 

de Minas, especificamente de Montes Claros/MG, na execução das políticas de 

assistência social no município, concretamente no Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS. A partir das experiências vivenciadas por esses profissionais na execução dos 

serviços atinentes a essa política desde sua implantação nessa localidade  em 2006, 

pretende-se analisar o sentido dessas práticas e se elas têm conseguido se aproximar dos 

resultados apregoados pela Constituição Federal de 1988. 

A discussão aqui proposta vai se dar pela concepção teórica da Psicologia 

Social, fundada na abordagem metodológica do materialismo histórico dialético, tese do 

marxismo que entende a realidade ou o modo de produção da vida material como fator 

condicionante da vida social, política e espiritual do indivíduo (Lane, 1984). É uma 

forma de compreender e analisar a história e as transformações econômicas e políticas, 

que nesse caso vai subsidiar o diálogo com outras áreas de conhecimento.  

A participação dos psicólogos no âmbito das políticas sociais no Brasil tem 

apresentado uma série de problemas, tanto com respeito à formação acadêmica e 

política dos próprios profissionais como das condições de trabalho oferecidas a estes, 

não deixando de lado também as questões atinentes à sua inserção enquanto uma das 

categorias que compõem a equipe técnica multiprofissional que deva executar os 

serviços nas unidades do sistema.   
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A Psicologia na Assistência Social 

 

Foi no início do século XX que a Psicologia surgiu como ciência autônoma na 

Europa e nos Estados Unidos, concentrando sua área de interesse na Psicologia do 

Desenvolvimento em virtude das demandas das novas perspectivas da educação na 

época e nos estudos vinculados à administração e gestão do trabalho, conforme a escola 

taylorista, no processo de industrialização crescente. A ciência psicológica prestou 

grandes contribuições aos sistemas escolares através dos estudos pormenorizados dos 

processos de desenvolvimento infantil como também desenvolveu eficientes sistemas de 

recrutamento e seleção nas empresas através da aplicação dos testes psicológicos, 

classificando e identificando as diferenças individuais (Bock, 2007).  

Os cursos de psicologia foram reconhecidos legalmente no Brasil a partir de 

agosto de 1962 e o advento da ditadura militar no país comprometeu profundamente 

qualquer discurso emancipatório, já que foram proibidas todas as literaturas que 

pudessem subsidiar as práticas nesse sentido. Diante da opressão sofrida pela ciência e 

pela própria população, a classe dos psicólogos brasileiros intensificou o debate quanto 

ao seu papel frente àquela realidade e seu compromisso com a conscientização e 

organização da sociedade. Mesmo que de forma clandestina, a academia passou a ser o 

espaço das concentrações populares para debates políticos com cunho opositor ao 

regime da ditadura vigente. Os psicólogos passaram a questionar sua atuação que 

contemplava somente as elites que tinham o poder aquisitivo para pagar os tratamentos 

clínicos oferecidos por uma maioria de profissionais autônomos, se eximindo dos 

graves problemas sociais vividos pela grande maioria da população brasileira. A ruptura 

com o modelo biomédico coincide também com os movimentos de 

desinstitucionalização da saúde mental, o que fez com que novos referenciais teóricos 

fossem buscados no intuito de possibilitar uma nova prática que reconhecesse o homem 

como ser ativo e autor de sua própria história (Bock, 2007).  

As décadas de 1970 até 1990 marcaram a América Latina por regimes políticos 

de opressão e submissão e os modelos de ciência importados da Europa e Estados 

Unidos não se aplicavam adequadamente a essa realidade. Ainda segundo a autora, um 

movimento de vários países latino-americanos trouxe à voga um novo modelo de 

atuação com as camadas da população mais desfavorecidas economicamente e que 

sofriam graves problemas sociais, caracterizado pela pesquisa participante, que passou 

então a ser o campo ideal para uma nova área de atuação da Psicologia – a Psicologia 
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Comunitária – já que possibilitava ao mesmo tempo o trabalho e a intervenção. Pode-se 

considerar, então, que é recente (décadas de 1960 a 1980) a inserção da Psicologia nos 

trabalhos sociais.  

Com uma posição mais crítica em relação à realidade social e à contribuição da 

ciência para a transformação da sociedade, uma nova Psicologia Social buscou a 

superação das limitações apontadas anteriormente, procurando aprofundar o 

conhecimento da natureza social do fenômeno psíquico. Isso significa dizer que a 

subjetividade e as expressões humanas passaram a ser consideradas constitutivas das 

relações sociais. Por essa tese, é no contato entre os homens e dos homens com a 

Natureza que o mundo objetivo, ao invés de ser fator de influência para o 

desenvolvimento da subjetividade, passa a ser visto como fator constitutivo deste (Lane, 

1984). 

Sendo assim, o comportamento não é mais o objeto de estudo dessa área da 

Psicologia, mas uma das expressões do mundo psíquico e fundamental para a 

compreensão da subjetividade, visto que se encontra no nível do empírico e pode ser 

observado. Entende-se que o homem é um ser social por natureza e, com forte 

influência de autores soviéticos (Vigotsky, Leontiev e outros) assume-se a concepção de 

que cada um aprende a ser quem é nas relações com os outros homens, apropriando-se 

da realidade criada pelas gerações anteriores, através do manuseio dos instrumentos e 

do aprendizado da cultura humana. Esse processo faz com que estejamos em constante 

movimento, visto que nos alimentamos do contato com o mundo externo que muda 

sempre. O contato constante e determinante criou no homem a demanda de comunicar-

se e estruturar-se para entender e ser entendido pelos outros, o que fez com que 

desenvolvesse a fala, o pensamento, aprendesse e ensinasse, transformando a natureza, 

desenvolvendo seus aspectos culturais e históricos (Lane, 1984).  

Considerando que o homem não é somente um ser biológico, previsível, que 

sofre apenas variações decorrentes de clima, alimentação, etc. e que “seu organismo é 

uma infra-estrutura que permite o desenvolvimento de uma superestrutura que é social 

e, portanto, histórica” (Lane, 1984: 12), a forma de verdadeiramente atender às suas 

necessidades deveria ser por ele próprio apontada. Nesse caso, o psicólogo social atuaria 

no sentido de criar com os grupos momentos de troca e de reflexão, buscando a 

“restauração e o desenvolvimento de vínculos sociais em grupos de convívio geracional 

ou intergeracional, em grupos territoriais, em grupos de interesses comuns ou de 

vivências de contingências de vitimizações” (CFP, 2007: 49). A proteção social hoje no 
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Brasil pretende atuar no sentido de assegurar o convívio comunitário para que o 

indivíduo possa lidar melhor com as situações de âmbito pessoal e social, fortalecendo 

as redes sociais e consequentemente o exercício da cidadania, única forma eficaz de  

romper com apartações, discriminações, estigmas e desfiliações (CFP, 2007).  

 

O isolamento, a vida fragmentada, a solidão, o abandono são expressões de 

vulnerabilidade no âmbito das relações humanas e sociais. O esgarçamento do tecido 

social leva à anomia, à desfiliação, à apartação e à exclusão social, o que traz os riscos 

de violência e de agravos conviviais, dentre eles, o desrespeito ao reconhecimento 

social, ao fortalecimento de auto-estima, à representação e ao protagonismo social.  

(CFP, 2007: 49) 

 

O trabalho do psicólogo nas políticas públicas/SUAS deve ocorrer então como 

via de consolidação de direitos dos usuários, as ações executadas por esse profissional 

devem ocorrer no sentido de superar as exclusões sociais, defendendo e garantindo os 

direitos da cidadania e da dignidade humana, não podendo adquirir caráter de doação de 

algo ou prestação de serviço a alguém. Deve sim ser entendida como um tipo de 

atendimento e apoio na busca de compreender a dimensão subjetiva dos fenômenos 

sociais e coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos. O profissional 

psicólogo deve problematizar e propor ações no âmbito social através da integração com 

outros profissionais dentro do serviço e com outros serviços, visando o trabalho em rede 

(CFP/CFESS, 2007). 

Diante do exposto, até que ponto as políticas sociais do Brasil atendem 

realmente as necessidades de seus usuários? São dadas condições adequadas para que os 

profissionais possam atuar no sentido de atender aos objetivos dessas políticas? A 

hipótese que se apresenta é que essas políticas não estão conseguindo alcançar seu 

objetivo de promover o protagonismo social nem de promover a autonomia dos usuários 

que se pretendia, visto que não têm sido dadas condições adequadas de trabalho aos 

próprios profissionais que, em sua maioria, além de outras tantas dificuldades, não 

desfruta nem de situação estável para exercer suas funções nessa área, gerando 

constantes rodízios que dificultam a continuidade das práticas. Além disso, tanto o 

profissional quanto a população não participaram efetivamente da condução dessas 

políticas, podendo-se dizer que existem pseudo-participações, ou seja, os fatos que são 

supostamente de decisão são na verdade decisões no varejo de uma política que já está 

toda pronta e elaborada e cujos mecanismos são determinados de maneira verticalizada 
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na sua essência, com precariedade de materiais e espaços, além da obscuridade de seu 

orçamento. Tanto o profissional quanto a população e os próprios representantes do 

poder publico só decidem a destinação final, a ponta dessa política, a partir de todo o 

modelo que já estava pronto e do qual não tiveram acesso aos processos. Diante disso, 

cabe-nos indagar em que condições sociais têm ocorrido a aprendizagem para a 

cidadania nesse contexto e como pensar no indivíduo autônomo se sua participação tem 

sido inócua, descartando sua dimensão social e histórica? A falta de participação efetiva 

da comunidade nessas políticas nos faz correr o enorme risco de “termos uma visão 

distorcida (ideológica) de seu comportamento” (Lane, 1984: 12), pois é no conjunto das 

relações sociais que o homem se define concretamente na sociedade em que vive e hoje 

as ações da população atendida têm demonstrado pouco efeito no que diz respeito à 

conquista da autonomia dos usuários que dependem cada vez mais dos socorros das 

políticas de transferência de renda, mantendo e reproduzindo suas condições sociais, 

com pequenas variações. Pouco se tem visto em termos de capacidade criativa e de 

transformação da sociedade por parte dos sujeitos assistidos.  

Em função desse contexto os psicólogos que trabalham na área da assistência 

social em Montes Claros/MG decidiram se reunir no final de 2008 com o apoio do 

Conselho Regional de Psicologia – CRP / Escritório Setorial Norte5 para discutir e 

mobilizar esforços no sentido de compreender o seu papel nesse cenário. Foi então 

formalmente criado um grupo, nomeado de Grupo de Trabalho “Psicologia no SUAS”, 

que vem se reunindo mensalmente na sede do CRP desde a sua criação e contou para 

essa empreitada com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social da 

                                                 
5 Com a finalidade de orientar, disciplinar, fiscalizar e regulamentar o exercício da profissão de psicólogo, 
o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais é uma autarquia de direito público que tem também a 
atribuição de zelar pela fiel observância dos princípios éticos e contribuir para o desenvolvimento da 
Psicologia como ciência e profissão. Vinculado ao Conselho Federal de Psicologia, o CRP-MG tem a sua 
sede em Belo Horizonte e escritórios setoriais instalados no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Norte de 
Minas (situado em Montes Claros), Leste de Minas e Sudeste de Minas. Possui como instâncias 
institucionais a Assembléia Geral, a Plenária, a Diretoria, as Comissões Permanentes, as Comissões 
Temáticas e os Grupos de Trabalho.  
A Região do Norte de Minas compreende significativa extensão territorial do estado e, na convencional 
divisão geo-política do IBGE (2000), incorpora a região Noroeste e municípios de outras regiões 
fronteiriças, correspondendo ao todo a aproximadamente 30% do espaço geográfico de Minas Gerais. 
Abrange 126 cidades e conta, até o último levantamento em 2009, com 567 psicólogos cadastrados no 
CRP/MG. Alguns destes estão atuando na área da assistência social, trabalhando em cerca de 124 Cras e 
Creas (dados do Ministério de Desenvolvimento Social em 2009). O escritório da Região Norte está 
situado na cidade de Montes Claros, o centro urbano regional, para onde convergem muitas demandas dos 
serviços de educação e saúde e, agora, de assistência social. Esse processo teve a sua intensificação, 
sobretudo, a partir dos anos 90, fazendo da cidade atualmente um pólo universitário, que abriga inclusive 
três cursos de graduação em Psicologia. 
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Prefeitura Municipal que autorizou a participação dos psicólogos lotados nessa 

Secretaria nas referidas reuniões, mediante previsão de tempo em suas cargas horárias 

de trabalho, conforme cronograma semestral estabelecido anteriormente e com registro 

de participação em lista de presença, com cópia a ser encaminhada àquela Secretaria.  

Em decorrência do ineditismo do serviço, da defasagem na formação dos 

profissionais que atuam na área da assistência social em Montes Claros e no Norte de 

Minas e da necessidade de criar uma rede de apoio aos atendimentos realizados, todos 

os psicólogos lotados nas unidades dos serviços da atenção básica e da atenção especial 

da região são convidados para essas reuniões quando são discutidos problemas e 

dificuldades cotidianas do serviço, bem como são resolvidas estratégias de ação 

conjunta que são acatadas por todos os participantes, o que tem funcionado como 

momento de capacitação e discussão do grupo que se compõe pelos profissionais 

psicólogos de Montes Claros e cidades vizinhas. Em face da diversidade de questões 

que a esse campo converge, a troca de experiências e a reflexão sobre a atuação 

profissional têm se mostrado um elemento fundamental para os avanços na qualidade da 

prestação dos serviços.  

As dificuldades operacionais e políticas enfrentadas pela classe junto ao poder 

público têm gerado discussões sobre a forma de contratação desses profissionais, tanto 

com referência à inexistência de vagas específicas para a área da psicologia na 

assistência social quanto com relação aos conteúdos não relacionados ao serviço nas 

provas dos concursos públicos para continuidade e efetivação desses servidores, o que 

tem comprometido as relações democráticas e participativas na gestão dos serviços.  

Diante desse contexto, onde os próprios profissionais encontram dificuldades de 

se colocar e reivindicar seus direitos, cabe indagar quais são os tipos de ações 

desempenhadas pelas equipes técnicas multiprofissionais das unidades do SUAS em 

Montes Claros/MG para promover a emancipação dos usuários do sistema, 

considerando-se as peculiaridades e a dificuldade de articulação das redes sociais locais. 

Essas questões têm também que provocar reflexões sobre como se deve agir 

diante do fato dos indivíduos que pertencem à esfera das políticas de inserção, da 

socialização primária, estarem convivendo com a consolidação progressiva do 

provisório (as ajudas financeiras dadas pelo governo) como modo de existência (Castel, 

1998). Aquilo que foi pensado em caráter pontual e emergencial, portanto provisório, 

como a transferência de renda, não pode manter-se permanente e gerar a inevitável 

acomodação desse público à tutela do estado que se mostra paternalista, 
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comprometendo dessa forma a interiorização das normas gerais da sociedade, já que 

esses valores e o estigma de “ser carente” vêm sendo, de várias formas, transmitidos de 

geração a geração e de política em política.  
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Resumo 

 

No presente artigo procurar-se-á desenvolver uma reflexão em torno das implicações da globalização, 

perspectivando algumas das questões ético-políticas que se constituem, na actualidade, como desafios na 

prossecução de um modelo de desenvolvimento, global e localmente ancorado. Nesta perspectiva, na 

sequência de uma crítica hermenêutica aos conceitos de sociedade civil global e de democracia 

cosmopolita, posiciona-se o debate em torno de parâmetros de compreensão e de intervenção nos 

contextos actuais, passíveis de articular as dimensões global, nacional e local e de aproveitar, numa lógica 

rizomática, o potencial dos movimentos sociais como “sujeitos” de acção colectiva, em conexão com a 

intervenção dos Estados e das estruturas internacionais.   

 

Palavras-chave: globalização, sociedade civil global, desenvolvimento 
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Introdução 

 

O conceito de globalização, omnipresente nas leituras sócio-políticas da 

actualidade, consubstancia na verdade diferentes interpretações consoante o ângulo 

analítico privilegiado. Com efeito, diversas áreas de estudo, no quadro das ciências 

sociais (economia, sociologia, relações internacionais, história, geografia, ciência 

política, entre outras), têm procurado compreender os limiares e impactos deste 

fenómeno, crucial para o entendimento (sobretudo) da segunda metade do século XX. 

Tais abordagens têm enfatizado, porém, na maioria dos casos, apenas facetas parcelares 

de um fenómeno que, por essência, deve ser analisado holisticamente.  

Desde logo, é visível uma relativa imprecisão no que diz respeito à identificação 

de causas ou efeitos, de lógicas conjunturais ou estruturais e da sua associação ou não 

ao processo de globalização. Encontra-se sobretudo ausente, na maioria das leituras, 

uma preocupação de análise complexa e não maniqueísta deste fenómeno, que, ainda 

que dotado de um certo grau de abstracção, não deixa de ter impactos concretos nas 

vivências das populações e nas dinâmicas dos Estados. Neste âmbito são evidentes as 

implicações, mais ou menos profundas consoante os contextos ou domínios, na relação 

dos indivíduos com o espaço e o tempo, nas relações sociais, nas articulações entre 

local, nacional e global e na emergência de novas formas de cidadania e identidade. É 

pois exigível uma reflexão profunda e desapaixonada sobre este assunto, considerando 

que a globalização comporta dinâmicas paradoxais e diversificadas, não se 

compadecendo com análises parcelares e ideologicamente enviesadas. 

O domínio de compreensão e intervenção sobre a problemática da pobreza é, 

neste contexto de complexidade e incerteza, um caso exemplificativo das ambiguidades 

associadas à globalização. Com efeito, vários são os estudos de proeminentes 

economistas que, ora salientam os efeitos perversos da globalização no incremento da 

pobreza, e sobretudo das desigualdades entre e intra Estados, geralmente associando a 

globalização a um modelo hegemónico de orientação neo-liberal, ora se destacam 

abordagens que demonstram as vantagens relativas do mesmo fenómeno para superação 

ou minimização dessas mesmas desigualdades. 

  Com efeito, uma análise global e puramente estatística, tendo por base estudos 

econométricos recentes (início da presente década), demonstra de facto um não aumento 

e mesmo uma diminuição, embora sensível, nos números da pobreza na última década e 
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uma menor desigualdade na repartição de rendimentos, no contexto mundial, muito por 

influência dos processos de crescimento económico da China e da Índia.  

Perante tais constatações duas questões se destacam: primeiro, a dificuldade de 

determinar critérios de comparação plausíveis perante a enorme diversidade de 

condições sócio-económico-político-culturais dos diferentes contextos internacionais e, 

como tal, a admissibilidade questionável de associar linearmente o aumento ou a 

diminuição da pobreza e das desigualdades ao processo de globalização stricto sensu; 

segundo, a manifesta insuficiência de análises estatísticas e globais para compreensão 

de fenómenos em grande medida inapreensíveis estatisticamente e que, em acréscimo, 

contribuem para obscurecer a situação dos países e grupos sociais que se situam na face 

oculta do processo. 

O primeiro passo analítico a operar é, pois, a consideração da globalização 

despojada de juízos valorativos, logo comportando aspectos positivos e negativos e não 

como o núcleo central explicativo de todo o conjunto de fracturas em curso. Na verdade, 

diversas dimensões supra económicas evoluem de forma própria e tensional, 

evidenciando a incontornabilidade de um debate de cariz ético-político, que nos permita 

ponderar os sentidos do desenvolvimento (entendido como algo que pressupõe 

crescimento económico, mas que não o constitui como um fim supremo a atingir) e 

posicionar a reflexão sobre as orientações das políticas públicas e do papel dos Estados 

na superação das suas fracturas internas, sem descurar, no mesmo movimento, as 

dinâmicas e exigências decorrentes do processo de globalização das decisões 

económicas e políticas.  

 

Globalização: em prol de uma leitura complexa 

   

Se considerarmos que a globalização é um processo, ou rede complexa de 

processos (Castells e Cardoso, 2005; Giddens, 2000), a sua componente dinâmica e 

reflexiva é evidenciada, preconizando uma análise, teórica e empírica, dos fenómenos 

em curso, passível de traduzir a sua complexidade e heterogeneidade.  
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A interdependência e conexão global, simbolicamente representada pelo voo da 

mariposa, evidencia-se de facto em diversas componentes do espaço público e privado1, 

exigindo a superação de leituras meramente económicas, ou econométricas, que tendem 

a enviesar e empobrecer o debate.  

Com efeito, a globalização é também cultural, política e tecnológica, exercendo 

pressões centrípetas e centrífugas em níveis contextuais diferenciados. Assim, se alguns 

aspectos se globalizam, outros há que se localizam. A consideração da ambivalência e 

paradoxalidade da globalização permite-nos, pois, desde logo, evidenciar a dupla face 

dos seus efeitos e os níveis distintos nos quais os mesmos devem ser ponderados, bem 

como as rupturas e continuidades que ela comporta e que dão origem a diferentes 

interpretações (algumas das quais radicalizadas) das vantagens ou desvantagens da 

globalização. 

O debate entre os chamados “cépticos” da globalização e os “globalistas” 

(Gómez, 2000; Held e McGrew, 2000), ou “radicais” (Giddens, 2000), que não nos 

ocupará no presente artigo, traduz, na verdade, mais do que um mero desacordo 

conceptual, um confronto entre visões do mundo, do presente e do futuro2. Ainda assim, 

para além de toda a polémica em torno deste assunto, parece-nos indiscutível que a 

intensidade e profundidade das mudanças em curso não tem precedentes na história da 

Humanidade.  

A revolução produzida pela internet, por exemplo, que adquire projecção apenas 

nas duas últimas décadas, é decisiva para a metamorfose das relações sociais (veja-se a 

crescente importância, mesmo política, das redes sociais virtuais), para a compressão 

espacio-temporal e mesmo para uma nova concepção dos pressupostos de segurança 

(pessoais, nacionais e internacionais) e de confiança. Uma visão do mundo ao mesmo 

tempo mais alargada e mais comprimida, uma “cultura inculta” (Bloom, 1988) pelo 

acesso ao conhecimento (melhor dizendo, à informação), ao mesmo tempo mais 

                                                 
1 Os impactos da globalização em esferas mais pessoais, ou mesmo íntimas, evidencia-se, por exemplo, 
na discussão em curso sobre as novas formas de família, de casamento e de sexualidade, que decorrem em 
parte, como evidencia Giddens (2000), de um conjunto de mutações e de tensões culturais, axiológicas e 
sociais, cruzadas no mundo globalizado. 
2 Os autores que advogam uma abordagem “globalista” (ou “radical”, como é designada por Giddens, 
2000) acentuam a transformação efectiva dos processos governativos centralizados em prol de dinâmicas 
crescentes e visíveis de cooperação global, alargando, além-fronteiras, a própria democracia e 
complexificando as trocas económicas e os mercados financeiros. Os “cépticos”, por seu turno, 
consideram não existir, na actualidade, nenhuma mudança ou ruptura significativa que, como tal, permita 
afirmar a emergência de uma nova ordem político-social global. Para estes autores, a economia global não 
é substancialmente diferente da que existia no início do século XX e o Estado nacional continua a ter a 
capacidade, ou a possibilidade, de controlo sobre as orientações económicas e as opções da política 
social. 
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disseminado e mais superficial, um incremento das relações, ao mesmo tempo mais 

profundas e mais anónimas, exige um aumento da responsabilidade ética e da 

consideração, social e política, de novas formas de insegurança e de risco. 

Na verdade, os riscos e incertezas que emergem na actualidade superam, em 

muito, as fronteiras e possibilidades dos Estados e afectam-nos (em maior ou menor 

grau), independentemente dos contextos onde vivamos e da nossa pertença sócio-

económico-cultural3. Saliente-se, porém, que o incremento das desigualdades não deixa 

de estar associado a esta disseminação de impactos, já que, se é certo que eles são 

partilhados pelos diversos grupos e nações, o nível, profundidade e consequências da 

sua incidência não são idênticos consoante a pertença ou não a grupos desfavorecidos, 

ou privilegiados, ou a países desenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento. 

Por outro lado, a globalização reforça e desmultiplica o chamado “efeito de 

demonstração”, com impactos políticos e antropológicos de relevo. Um tal efeito 

evidencia, quer a face positiva, quer a face menos positiva da “aldeia global”. No 

primeiro caso, a democratização do conhecimento e da informação, a abertura de novos 

espaços públicos de debate político e cívico, a promoção da inovação e a simplificação 

de processos burocráticos, a defesa de direitos e da liberdade de povos oprimidos, a 

mediatização e discussão pública de valores universais (direitos humanos; justiça social; 

responsabilidade ambiental, entre outros), a promoção e fortalecimento de movimentos 

sociais à escala global. No segundo caso, a possibilidade de fragilização das relações 

humanas “com rosto” e de fenómenos contraditórios de invisibilidade numa sociedade 

“de vidro” (Corcuff, 2002), a crescente homogeneização cultural e axiológica num 

mundo paradoxalmente mais plural, a competitividade sem freios valorativos e a 

submissão dos mais frágeis a lógicas dominantes, a transformação do ser humano numa 

mercadoria à escala global, a comparabilidade apresentada como simétrica, logo, 

potencialmente desvalorizante. 

                                                 
3 Se a noção de risco tradicional comporta necessariamente as noções de incerteza e probabilidade (o que 
a distingue de um conceito de acidente ou acaso), os riscos actuais perdem progressivamente a dimensão 
de calculabilidade, quer em relação às possibilidades de emergência, quer por referência à dimensão dos 
efeitos. Deste modo, é alterado o equilíbrio entre riscos e perigos e colocado, no âmago das análises, o 
“reconhecimento da ambivalência”. Como afirma Bonss (citado por Beck, 1995: 19), “o ‘retorno da 
incerteza à sociedade’ significa aqui, antes de tudo, que um número cada vez maior de conflitos sociais 
não é mais tratado como problemas de ordem, mas como problemas de risco. Tais problemas de risco são 
caracterizados por não terem soluções ambíguas; ao contrário, são distinguidos por uma ambivalência 
fundamental, que pode em geral ser compreendida por cálculos de probabilidade, mas que não podem ser 
resolvidos dessa maneira. […] Em face da crescente ausência de clareza […] desaparece quase 
obrigatoriamente a fé na factibilidade técnica da sociedade”. 
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O bombardeamento de mensagens simbólicas associadas à posse, por exemplo, 

reconstrói o sentido vivencial em torno de trocas materiais e de uma visibilidade 

mediática efémera e superficial. Emerge também, neste sentido, uma “globalização de 

expectativas”, paradoxalmente inscritas em arenas públicas delimitadas por fluxos de 

poder, de influência e de possibilidades reais de trabalho e de rendimento assimétricas, 

quer no contexto nacional, quer internacional. 

Além disso, o risco de naturalização das desigualdades não é negligenciável. A 

mediatização global torna visível, existente, mas, paradoxalmente, constrói 

invisibilidade e “morte social”4. Os dramas individuais ou colectivos, mediaticamente 

explorados, podem incorporar-se de tal forma na normalidade noticiosa, que geram o 

risco de nos constituir como espectadores indiferentes ao sofrimento do outro.  

Deste modo, afirma-se a urgência de ponderar as dimensões éticas e políticas do 

desenvolvimento, de face humana5, e consequentemente o sentido e a abrangência das 

desigualdades contemporâneas, compreendidas já não sob um escopo meramente local 

ou nacional, mas considerando a necessária articulação entre as duas dimensões 

anteriores e a perspectiva supra-nacional. Uma tal reflexão ético-política não pode pois 

deixar de comportar uma ponderação sobre o sentido da democracia na actualidade e as 

implicações da globalização na determinação e na produção do chamado bem-comum. 

 

A dimensão política da globalização  

 

De um ponto de vista político as implicações da globalização afirmam-se 

insidiosamente naqueles que são os fundamentos dos Estados-nação (a soberania, a 

territorialidade, a legalidade e a autonomia), obrigando a uma discussão profunda 

(incrementada por um aumento dos fluxos migratórios internacionais) de noções como a 

de território nacional e a de cidadania.  

                                                 
4O conceito de “morte social” decorre das teorias filosóficas de Bento de Espinosa para quem o Corpo é 
matéria biológica, mas também social e emocional. Deste modo, a morte não é só biológica, mas pode 
também ser social e ética. “Morrer de vergonha” é, pois, “morrer por decreto da comunidade”, o que pode 
conduzir a uma espécie de “zero afectivo” sartriano, determinando o limiar entre a emancipação e a 
escravidão de si. (Sawaia, 2006). 
5 “O Desenvolvimento Humano é um processo que conduz ao alargamento da gama de possibilidades que 
se oferecem a cada um. Em princípio, são ilimitadas e podem evoluir com o tempo. Mas qualquer que 
seja o estádio de desenvolvimento, elas implicam que estejam realizadas três condições essenciais: viver 
muito tempo e de boa saúde, adquirir um saber e ter acesso aos recursos necessários para usufruir de um 
nível de vida adequado. Se estas condições não são satisfeitas numerosas possibilidades ficam 
inacessíveis.” (PNUD, 1993). 
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Os espaços políticos de referência para os actores sociais, na ponderação da 

maioria das decisões a tomar e dos riscos a considerar, já não são, de facto, os espaços 

nacionais. Neste contexto, as bases da própria Democracia necessitam de ser 

reposicionadas e revistas em função das exigências com as quais Estados e populações 

são confrontadas. Como evidencia Giddens (2000), a globalização põe a descoberto os 

limites e contradições da Democracia estadocêntrica, revelando as suas (in)aptidões 

para responder aos desafios e expectativas de um mundo global. A relevância na 

consideração de tais desafios é evidente, por exemplo, na internacionalização da agenda 

de inúmeros movimentos sociais e políticos, como estratégia central de legitimação 

local e nacional das respectivas linhas programáticas e interventivas. 

Nesta óptica, a ideia de “democracia cosmopolita” apresenta-se, para muitos 

analistas, como um ideal a prosseguir. Emergente no período pós “guerra fria”, esta 

concepção de (nova) democracia assenta no ideal de disseminação global das 

prerrogativas do Estado de Direito democrático. A ideia de governar o mundo, 

globalizando a democracia e democratizando a globalização (Evangelista, 2006), 

assenta, assim, no pressuposto, potencialmente questionável, de que vivemos todos num 

único mundo (Giddens, 2000). 

Com efeito, os defensores da tese da democracia cosmopolita advogam a 

necessidade de superar as fronteiras nacionais e de atribuir maiores responsabilidades a 

organismos transnacionais na tomada de decisões que a todos afectam. Tal requisito 

seria fundamental para a sobrevivência da própria democracia nos contextos de 

interdependência actuais, sem que por esse facto se coloque em causa a legitimidade dos 

Estados nacionais. Entendida desta forma a democracia preconizaria uma compreensão 

profunda das redes complexas de poder e influência, que se tecem entre grupos, regiões 

e nações (Held, 1995), permitindo não apenas um posicionamento racional 

relativamente a questões comuns ou cruciais para o futuro da Humanidade (como as 

questões ambientais), mas também, uma discussão relativizada sobre as perspectivas de 

desenvolvimento, as responsabilidades e as desigualdades socioeconómicas, entre e 

intra Estados.  

Nesta perspectiva, a democracia cosmopolita efectivar-se-ia não por via de um 

desenvolvimento das democracias nacionais (em determinados contextos ainda 

absolutamente crucial), mas sobretudo, pelo fortalecimento de estruturas e 

procedimentos globais, que abrissem a possibilidade, a agentes diferenciados e não 
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apenas estatais, de prosseguirem projectos de acção orientados por objectivos comuns. 

Evidencia-se, neste âmbito, o papel da chamada “sociedade civil global”.  

O conceito de sociedade civil global começou a ser utilizado, no vocabulário e 

no imaginário político e científico, nos anos noventa do século XX (Falk, 1994; Held, 

1995; Kaldor, 1999), tornando-se rapidamente depositário de expectativas, mais ou 

menos utópicas, de governação e de democracia participativa à escala global. Deste 

modo, seria a instância portadora de força reformista capaz de humanizar o processo de 

globalização e de corrigir as desigualdades. Richard Falk (1994) considera mesmo a 

sociedade civil global, e as ONG’s que enquadra, como um espaço de constituição e 

difusão de ideologias alternativas, passíveis de produzir mudanças globais a partir da 

base. A evidência empírica e analítica desta (nova) esfera de participação não nos 

parece, no entanto, imediata, exigindo uma ponderação mais profunda sobre os seus 

contornos. 

Desde logo, a constatação da existência inequívoca de um número cada vez mais 

lato de fenómenos de participação colectiva à escala global (movimentos associativos e 

grupos de pressão)6 é, na nossa óptica, insuficiente para sustentar a tese de que emerge 

de facto uma sociedade civil7 à escala global. Com efeito, o nível de consolidação e de 

perenidade de tais fenómenos, bem como o seu suporte e inscrição em instâncias 

internacionais fortes e reconhecidas, não é de todo simétrico ou demonstrável 

(Evangelista, 2006). A fragilidade actual de estruturas de referência política e simbólica 

como a Organização das Nações Unidas, e o permanente fracasso relativo das Cúpulas e 

Conferências internacionais evidencia, sem margem para dúvidas, as barreiras que ainda 

                                                 
6 As iniciativas de participação de agentes sociais (novos movimentos sociais; movimentos associativos; 
movimentos religiosos; movimentos ambientalistas; entre outros) em reuniões e fóruns internacionais 
foram incrementadas na década de 90 do século XX (quase triplicaram da década de 80 para a década de 
90) (Evangelista, 2006). Para mais informações sobre as dimensões participativas dos movimentos 
citados consultar os sites: www.socialwatch.org e www.lse.ac.uk/Depts/global (Center for the Study of 
Global Governance, London School of Economics). 
7O conceito de sociedade civil tem estado omnipresente no vocabulário da ciência política, 
nomeadamente desde a publicação da obra de Hegel, em 1821, Filosofia do Direito. Tem, porém, 
adquirido, ao longo do tempo, contornos conceptuais diferenciados e nem sempre claros. Na actualidade, 
o conceito assume uma nova centralidade e significado, muito associado à crise de governabilidade 
decorrente de modelos políticos centralistas, e à emergência de novos movimentos sociais. Como afirma 
Gurza Lavalle (citado por Evangelista, 2006: 31), “até à aparição do novo modelo, o campo das 
formulações teóricas sobre a sociedade civil, povoado por bastos argumentos, manteve a sua unidade e a 
sua continuidade alicerçada numa premissa fundamental, a saber, o carácter absolutamente constitutivo 
do vínculo entre a sociedade e o Estado – equacionado como a introdução da sociedade civil como 
conceito que cristaliza a mediação entre ambos. […] o que fez com que ela, sociedade civil, não pudesse 
ser concebida como um momento independente da constituição do perfil político do Estado. Nesses 
termos, o modelo da nova sociedade civil caracteriza-se pelo abandono da premissa fundamental sobre o 
carácter internamente constitutivo do vínculo entre a sociedade e o Estado”. 
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é necessário superar, em prol do desejado governo global por um mundo mais justo e 

democrático.  

Em paralelo com esta questão, a agenda política e interventiva da chamada 

sociedade civil global não deixa de evidenciar os fluxos de poder e influência que 

marcam as relações entre grupos e entre países. Por outras palavras, não é 

absolutamente claro que o facto das agendas e temas de debate se internacionalizarem 

(até por influência dos mass media) isso pressuponha a assunção de uma agenda 

partilhada. Na maioria dos casos trata-se, na verdade, da agenda dos grupos e países 

dominantes que tentam, por essa via, legitimar globalmente as suas opções, podendo 

produzir, em paralelo, um fenómeno de ocultação e de silenciamento das vozes dos 

mais frágeis, ética e moralmente questionável.  

Nesta perspectiva, como salientam os críticos da sociedade civil global (Brown, 

2001), esta não é necessariamente um espaço de transformação e emancipação. A mera 

afirmação de uma orientação ou um ideal não neutraliza automaticamente as 

contradições e incertezas do mundo actual, profundamente complexo e plural, mas pode 

potenciar o perigo de neutralização da necessidade de as analisar, global e 

profundamente.  

Um dos aspectos que deve decorrer desta ponderação relaciona-se com o papel 

do Estado nas sociedades contemporâneas e com as orientações das políticas públicas. 

O debate em curso, e que ganhou novas configurações perante o cenário actual de crise 

económico-financeira, em grande parte decorrente das contradições de um modelo 

económico liberalizante e ortodoxo, coloca em destaque dois enfoques. Por um lado, a 

necessidade de reduzir a presença do Estado na determinação e regulação das dinâmicas 

de desenvolvimento e na produção de serviços públicos e, por outro, a necessidade de 

manutenção de uma intervenção não minimalista do Estado, no domínio social e na 

regulação e dinamização da economia e do emprego.  

As orientações da política social europeia, nomeadamente, procuram traduzir o 

equilíbrio possível entre estes dois eixos, impulsionando o papel dos cidadãos e das 

organizações da sociedade civil na promoção de novas políticas e respostas de cariz 

socioeconómico, orientadas por pressupostos de activação e inserção. A transposição de 

tais debates para um enquadramento internacional coloca porém dificuldades acrescidas 

uma vez que a realidade do Estado-Providência, ou mesmo da sociedade civil, não se 

encontram disseminadas ou possuem o mesmo nível de desenvolvimento, em todos os 

países e regiões do mundo. Nesta perspectiva, invocar a existência de uma sociedade 
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civil global pode ser enganador e servir para legitimar orientações políticas produtoras 

de maiores níveis de desigualdades. Na verdade, diversos críticos da noção de sociedade 

civil global salientam o risco da mesma traduzir uma representação da ordem política e 

social na qual o Estado perde relevância, remetendo para as organizações cívicas ou 

privadas a responsabilidade de responder às diversas fracturas sociais e económicas 

(Brown, 2001).  

Saliente-se, porém, que as críticas apontadas não significam a negação de um 

conjunto de forças sociais emergentes de cariz supranacional nas sociedades actuais, 

nem colocam em causa a sua importância. Tais fenómenos traduzem de facto um 

processo de organização prática e discursiva, comportando um potencial cívico e 

político renovado, absolutamente relevante em termos de influência e de determinação 

de linhas programáticas nacionais e internacionais (em particular as associadas ao 

desenvolvimento). É certo que os efeitos práticos da participação das organizações da 

sociedade civil nas conferências internacionais se foi revelando ao longo do tempo 

decepcionante. A vontade política dos Estados na concretização de compromissos 

meramente declarativos e sem mecanismos concretos de pressão acaba por prevalecer e 

gerar dúvidas sobre as possibilidades efectivas de governação global e o 

reconhecimento da participação de grupos sociais nos processos decisórios. Uma tal 

constatação não desvaloriza, no entanto, a consagração e reconhecimento de um sujeito 

colectivo de participação, absolutamente pertinente face aos fenómenos de alienação 

política e de desagregação social e identitária que caracterizam as sociedades actuais.  

No final da década passada os chamados movimentos “anti-globalização”, ou 

melhor, “movimentos sociais globais contra hegemónicos” (Gómez, 2000), eles 

próprios fruto da globalização de redes e fluxos de saberes e experiências, colocaram na 

agenda política e mediática a discussão sobre a justiça social e as desigualdades actuais. 

A evidenciação das raízes globais de certos problemas localmente sentidos é, neste 

contexto, um contributo fundamental para o redimensionamento ético e político do 

debate contemporâneo em torno das várias feições da pobreza e do sofrimento social. 

Veja-se a importância que têm vindo a adquirir os Fóruns Sociais Mundiais na 

construção de uma consciencialização colectiva sobre as contradições contemporâneas e 

na ressignificação da utopia em tempos desprovidos de imaginação sociológica. 

A pertinência de tais movimentos societais é, pois, inequívoca e comprova a 

existência de dinâmicas sociais relevantes e com potencial transformador. Uma tal 

constatação não invalida porém a relevância cada vez maior de incrementar a 
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intervenção dos Estados em termos locais, regionais, nacionais e internacionais. Com 

efeito, cada elemento do puzzle complexo de intervenção, dos indivíduos às estruturas 

internacionais, tem responsabilidades distintas e deve articular-se numa perspectiva de 

complementaridade e não de comutação ou contraposição. Como afirma Falk (1999:12), 

o papel dos Estados no futuro “será modificado por forças de mercado de diversos tipos 

e pelas lutas democratizantes de povos e das suas associações e movimentos em âmbito 

local, nacional, regional e global”. Assim sendo, num contexto de pobreza e exclusão 

massificada, que a globalização complexifica e revela, a mera manifestação de força 

social é insuficiente, mas não dispensável. Ela consubstancia sobretudo um 

distanciamento de perspectivas estatais centralistas, em prol de uma maior preocupação 

com as necessidades concretas e o empowerment de indivíduos e comunidades, mas não 

invalida a importância que o Estado deve continuar a assumir como agente regulador. 

Assim sendo, as políticas públicas, nomeadamente no domínio social, são no 

mundo globalizado dos nossos dias mais relevantes que nunca. A determinação de um 

projecto social e político ancorado na dignificação dos cidadãos, e plasmado no 

conceito de desenvolvimento humano, incorpora necessariamente uma reflexão sobre os 

desafios globais e as especificidades locais. Neste sentido, uma das muitas prerrogativas 

políticas a operar passa pela consideração da multidimensionalidade dos problemas, 

exigindo estratégias accionais, consequentemente integradas e decorrendo de uma 

mutação das relações sociais e políticas em diversas escalas.  

Sob tais pressupostos, por exemplo a mera aposta na educação e na 

disseminação de novas tecnologias (um dos objectivos do milénio) torna-se 

perfeitamente ilusória se não se gerarem, a par, condições, via políticas económicas e 

sociais (na dimensão laboral, da saúde, do desenvolvimento local), para o 

aproveitamento e efectivação de direitos, de capacidades e de oportunidades. Sem isso 

consegue-se apenas uma população mais qualificada mas que permanece pobre. Com 

maiores expectativas, mas com iguais ou superiores entraves para a sua efectivação. 

Quando se pondera o bem-comum, no âmago desta discussão, é preciso pois ter em 

consideração os dois lados da equação: os efeitos da educação sobre a pobreza, mas 

também os efeitos da pobreza sobre a educação. 

O pano de fundo de todas estas questões relaciona-se directamente com os 

mecanismos de governabilidade. Esta constitui-se na verdade como o ponto nodal na 

análise da relação globalização/desenvolvimento, desde logo condicionada pelo cariz 

desigual dos actores envolvidos no xadrez mundial.  
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A definição do bem-comum num mundo global coloca efectivamente questões 

basilares muito relevantes associadas ao pluralismo, à liberdade e à solidariedade. Como 

construir um enquadramento político para a globalização? Em sociedades pluralistas 

serão apenas possíveis consensos mínimos em relação aos meios e não em relação aos 

fins? Quem zela pelo bem comum? Quem se preocupa com os que ficam à margem do 

crescimento?  

Se a resposta a tais questões ultrapassa em muito os limites do presente artigo, 

elas não deixam de colocar em destaque a necessidade de um compromisso político, 

social e económico, que ultrapasse as fronteiras nacionais, e sem o qual não se 

conseguirá superar o registo das boas intenções. Se a lógica prevalecente for a de 

manutenção do adquirido e de centração nos interesses individuais como justificar a 

solidariedade e a preocupação com os menos afortunados? Será passível de justificação 

ética a afirmação do prémio nobel da Economia Milton Friedmann de que embora 

lamente a tragédia das populações que morrem à fome, não contribuiu para tal situação 

e, como tal, nada tem a ver com isso?  

Coloca-se pois em primeira linha uma exigência ética, mas o argumento para a 

acção tem de ser mais do que uma orientação moral, embora a pressuponha. Se existe 

um ensinamento fundamental que a História económica e social contemporânea nos tem 

proporcionado é de que os efeitos da dimensão económica, política e social têm 

impactos cruzados, em termos nacionais e internacionais, e de que os Estados não 

podem afirmar a sua pretensa neutralidade (na verdade não existente mesmo nos 

regimes liberais mais ortodoxos) para justificar a inacção em termos sócio-económicos. 

A solidariedade global, preconizando a ideia de que todos são solidários (influenciam e 

recebem influências) na produção de riscos, tem de implicar a compreensão e agregação 

global de recursos para lhes responder, mas não pode deixar de implicar igualmente 

uma reflexão em torno das condicionantes e impactos dos mesmos riscos nos contextos 

locais (nacionais e territoriais). 

 

O global e o local no âmago de uma matriz de acção para o desenvolvimento 

 

Como acentuam alguns analistas do processo de globalização o que tende a 

globalizar-se na actualidade já não é somente o mapa do mundo, mas antes a percepção 

desse mesmo mundo, comprimido espacio-temporalmente e com uma acentuação de 

lógicas hegemónicas, que tendem a obscurecer as realidades diferenciadas de grupos, 
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regiões e nações. É pois necessário sublinhar a ideia de que o espaço global só adquire 

significado no encontro com o nacional, o regional, o local, o particular; e que o 

nacional, o regional, o local, o particular só podem compreender-se verdadeiramente por 

referência a um enquadramento global. Com efeito, local e global não se excluem, nem 

correspondem a lógicas antitéticas, como uma certa noção de desenvolvimento, de 

contornos funcionalistas, tenderia a advogar. A sua articulação e reconstrução mútua 

preconizam um processo a que Robertson (1994) chamou “glocalização”.  

A este respeito não podemos no entanto esquecer que se os territórios locais são 

canais privilegiados de exercício da cidadania e de garantia de que a voz dos cidadãos 

concretos não é aglutinada por uma máquina e um discurso global, as assimetrias de 

poder, de visibilidade e de escala não podem ser ignoradas sob pena de tomar a voz de 

alguns como se fosse a voz de todos.  

O Estado, como já foi salientado, não deixa de ter um papel essencial na 

salvaguarda dos critérios basilares para a formação desses canais, caso contrário a 

“glocalização” transforma-se, como afirma Baumann (2003), num processo auto-

reprodutivo de (neo) estratificação mundial, assente numa repartição assimétrica de 

privilégios, de direitos, de potência e de impotência para agir face a fenómenos 

estruturais com especificidades locais (nacionais).  

A garantia de condições de equilíbrio a este nível permitiria a valorização da 

criação local de respostas, de serviços e dinâmicas de proximidade e de sinergias 

potencialmente globais e profundamente relevantes. Permite igualmente incentivar o 

potencial criativo e empreendedor dos cidadãos confrontados com problemas concretos.  

Com efeito, o regresso do espectro da insegurança económico-financeira à escala 

global exige o reposicionamento de um conjunto de pressupostos de desenvolvimento, 

criando, em consequência, as condições para novas dinâmicas de experimentação sócio-

política. Assentes na capacidade de iniciativa e inventividade dos cidadãos face à crise 

(saliente-se que vários são os estudos que sublinham as competências de gestão de 

recursos escassos – não somente financeiros – por parte de populações em situação de 

precariedade8), bem como no fortalecimento da gestão local dos problemas, as (novas) 

iniciativas evidenciam a face alternativa dos momentos de fractuação socioeconómica, 

demonstrando mesmo, em alguns casos, um substancial potencial de disseminação na 

                                                 
8 A título meramente exemplificativo refira-se o estudo de Brigitte Brébant (1984) no qual a autora 
procura realçar a racionalidade inerente às práticas das populações pobres e as competências que as 
mesmas possuem para gestão de recursos escassos e quotidianos adversos, bem como para a relação com 
as instâncias de apoio socioeconómico.  
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construção de respostas inovadoras para problemas de cariz estrutural como a pobreza 

ou o desemprego.  

Com efeito, as dinâmicas de (auto) gestão territorial, nomeadamente, evidenciam 

modelos sociais alternativos, colocando em relação aspectos de índole económica, 

ambiental e sócio-cultural (participação; identidade; apropriação). Emergem, assim, 

novos retos à cidadania dos sujeitos no seu meio social e territorial. Doravante a 

exigência é de acção, recriando movimentos que reforçam o sentido de responsabilidade 

e de complexidade.   

O trabalho em rede emerge, neste contexto, como um elemento essencial de 

desenvolvimento social e mesmo económico, pressupondo abordagens endógenas e 

maiêuticas, bem como uma dimensão de cidadania substancial associada à qualidade de 

vida e ancorada na capacidade de ser e de agir das pessoas. O aproveitamento da 

dimensão global para a conexão de redes de iniciativas semelhantes, unidas estratégica e 

politicamente, de modo a adquirirem escala, é um dos elementos a potenciar nesta 

articulação com os contextos locais. 

A evidenciação das capacidades de populações e territórios não pode, no 

entanto, obscurecer a necessidade de compreensão e intervenção globais. As 

interdependências entre territórios locais, nacionais e supra-nacionais colocam questões 

políticas e éticas relevantes, associadas aos próprios modelos de desenvolvimento.  

Do mesmo modo, as (in)capacidades de iniciativa dos indivíduos dependem de 

um conjunto de condições de partida e de factores contextuais complexos. Assim sendo, 

as capacidades de gestão de quotidianos adversos, mobilizadas em prol de uma luta pela 

sobrevivência, não pode confundir-se com a promoção de uma vida com qualidade, 

necessariamente associada à possibilidade de fruir de uma verdadeira e consistente 

Liberdade (Sen, 1999) e, como tal, preconizando um conjunto de políticas públicas 

orientadas por preocupações de Justiça socioeconómica, indissociáveis de preocupações 

éticas globais. 

Impõe-se, neste contexto, uma nova “arquitectura” de negociação representativa 

e pluralista. A agenda global deve incluir a provisão de bens públicos globais, 

permitindo a correcção das grandes desigualdades e assimetrias internacionais. Não 

podemos, no entanto, esquecer que o défice de governabilidade global, 

 

Reflecte outro conflito profundo: o contraste entre problemas globais e processos 

políticos locais. Esta discrepância implica, em particular, a inexistência de mecanismos 
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decisórios, no âmbito mundial, que permitam que os interesses dos países e dos sectores 

sociais menos poderosos estejam adequadamente representados. Esta situação gera 

tensões evidentes, já que os espaços para a cidadania e a democracia continuam sendo 

nacionais e locais. […] Ao mesmo tempo, porém, a globalização acentua as tensões que 

os governos enfrentam entre as demandas da cidadania, acrescentadas pela democracia, 

e as restrições a suas margens de acção derivadas da globalização. (Nações Unidas, 

2002: 27) 

 

 De facto, estão em marcha, em simultaneidade, jogos absolutamente distintos, 

sem que as respectivas regras se encontrem ainda completamente claras. Os actores 

posicionam-se em espaços políticos diferenciados (regionais, nacionais e internacionais) 

e as suas decisões imbricam-se, de modo diverso, consoante os contextos e os 

problemas concretos. Evidenciam-se, assim, espaços pluridimensionais, num “mundo 

sem arredores”, e a necessidade de pautar a governação por tais pressupostos 

(Innerarity, 2004). O grande desafio político da actualidade é, na verdade, a assunção 

dos limites difusos entre o que é interno e externo e a capacidade de organizar uma 

estratégia governativa (militar, económica, organizativa…) que equilibre opções locais 

e mecanismos de associação supra nacionais.  

Do mesmo modo, como evidencia Mike Featherstone (1993: 169), a imagem da 

Humanidade modifica-se radicalmente a partir do momento em que os fluxos globais 

“desgastam o sentido da distância que isolava os homens uns dos outros e os libertava 

da necessidade de considerar próprios os assuntos de outros homens”. A exclusão, como 

aporia fundamental das sociedades actuais, já não traduz a demarcação de fronteiras 

entre marginalizados e integrados, mas a afirmação inequívoca da sua inexistência; a 

representação das contradições dos “terceiros mundos internos”. A internalização 

imaginativa do outro torna-se pois a exigência ética fundamental do nosso tempo (Beck, 

2006). 

 Já não é possível olhar para o “outro lado” perante a constatação do sofrimento 

alheio, dos inúmeros “danos colaterais” que atingem a essência do nosso ser colectivo. 

Já não existem “lados” num mundo representado simbolicamente como uno. Se, como 

já argumentámos, as escolhas locais são influenciadas e influenciam realidades muito 

distantes, num mundo globalizado o local é “fantasmagórico”, já que continuamente 

“habitado” por um conjunto de seres “ausentes”, em termos espaciais e temporais 

(Giddens, 1990: 18). O imediato e o próximo deixam de ser as únicas referências, 

acedendo-se, deste modo, a uma espécie de “imediatez universal” (Innerarity, 2004).  
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Neste contexto, como afirma Edgar Morin (2000), a maturidade da Humanidade 

é necessária para construir um sentido de civismo planetário, assente na identificação 

primordial do que nos une em detrimento do que nos diferencia. Melhor dizendo, 

orientado para promover a associação em prol da superação do que nos distingue, 

desqualificando-nos, e para criar as condições para a integração do que nos diferencia 

positivamente, como matriz de um pluralismo, não excludente, mas potenciador de 

diálogos de crescimento conjunto e de atenção aos que não se enquadram nos discursos 

hegemónicos.  

 

 

Bibliografia 

 

BAUMANN, Zygmund (2003). Comunidade. A busca por segurança no mundo actual. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores. 

BECK, Ulrich (1995). “A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização 

reflexiva”. In: Anthony Giddens, Ulrich Beck e Scott Lash. Modernização 

Reflexiva. Política, Tradição e Estética na ordem social moderna. São Paulo: 

Editora UNESP. 

BECK, Ulrich (2006). Cosmopolitan Vision. Cambridge: Polity Press.  

BLOOM, Allan (1988). A Cultura Inculta. Ensaio sobre o declínio da cultura geral. 

Mem Martins: Publicações Europa-América. 

BRÉBANT, Brigitte (1984). La pauvreté, un destin?. Paris: Éditions L’Harmattan. 

BROWN, C. (2001). “Cosmopolitanism, world citizenship and global civil society”. In: 

Simon Caney e Peter Jones (eds). Human rights and global diversity. GB: Frank 

Cass Publishers. 

CASTELLS, Manuel e CARDOSO, Gustavo (orgs) (2005). A Sociedade em rede. Do 

conhecimento à acção política. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

CORCUFF, Philippe (2002). La société de verre. Pour une éthique de la fragilité. Paris: 

Éditions Armand Colin. 

EVANGELISTA, Ana Carolina P. (2006). Perspectivas sobre a “sociedade civil 

global” no estudo das relações internacionais. Dissertação de mestrado, 

Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo: S. Paulo, Brasil. 

FALK, Richard (1994). “The making of global citizenship”. In: Bart Van Steenbergen. 

The Condition of Citizenship. Londres: Sage Publications, pp. 127-140. 



RESPONSABILIDADE SOCIAL, ÉTICA E INOVAÇÕES 

Página 20 de 119 

FALK, Richard (1999). Predatory Globalization. A critique. New York: Polity Press. 

FEATHERSTONE, Mike (1993). “Global and local cultures”. In: John Bird et al. 

(eds.). Mapping the Futures. Local cultures, global change. Londres: Sage. 

GIDDENS, Anthony (1990). The consequences of modernity. Oxford: Basil Blackwell. 

GIDDENS, Anthony (2000). O mundo na era da globalização. Lisboa: Editorial 

Presença. 

GÓMEZ, José Maria (2000). Política e democracia em tempos de globalização. Rio de 

Janeiro: Editora Vozes. 

HELD, David (1995). Democracy and the global order. California: Stanford University 

Press. 

HELD, David e MCGREW, Anthony (2000). The global transformations reader. An 

introduction to the globalisation debate. Cambridge: Polity Press. 

INNERARITY, Daniel (2004). A sociedade invisível. Como observar e interpretar as 

transformações do mundo actual. Lisboa: Editorial Teorema, S.A. 

KALDOR, Mary (1999). “Transnational civil society. In: Tim Dunne e Nicholas J. 

Wheeler (eds.). Human rights in global politics. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

MORIN, Edgar (2000). Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Paris: Le 

Seuil.  

NAÇÕES UNIDAS (2002). “Globalização e Desenvolvimento” [em linha]. [disponível 

em 30/11/2009] <URL: http://www.un.org/esa/desa/ougs/books/pdf>. 

PNUD (1993). Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano. Nações Unidas. 

ROBERTSON, Roland (1994). “Mapeamento da condição global. Globalização como 

conceito central”. In: Mike Featherstone (coord.). Cultura Global. Nacionalismo, 

globalização e modernidade. Rio de Janeiro: Editora Vozes, pp. 23-39. 

SAWAIA, Bader Burihan (2006). “O sofrimento ético-político como categoria de 

análise da dialéctica exclusão/inclusão”. In: Bader Burihan Sawaia (org.). As 

artimanhas da exclusão. Análise psicossocial e ética da desigualdade social. 

Petrópolis: Editora Vozes. 

SEN, Amartya (1999). O Desenvolvimento como Liberdade. Lisboa: Gradiva. 

 

 

 



Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização. Experiências Inovadoras e Perspectivas de Mudança 

Página 21 de 119 

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA INCUBADORA 

DE EMPREENDIMENTOS ORIENTADOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL E A GESTÃO PÚBLICA – 

INEMONTES 

 

 

Geraldo Matos Guedes 

Unimontes 

geraldo_guedes@hotmail.com 

 

 

Resumo 

 

Este artigo trata de explicitar a proposta de criação de uma incubadora, através do Departamento de 

Ciências Econômicas e da EconoMontes Empresa Júnior da Unimontes. Destaca-se que a Unimontes já 

participou da INEMONT Incubadora Tecnológica de Empresas de Montes Claros, que funcionou durante 

5 anos, na década de 1990. Esta incubadora será estruturada para fornecer condições de desenvolvimento 

de negócios a empreendedores interessados em criar produtos ou serviços que agreguem valor à vocação 

regional. Por meio da utilização de espaço físico com infra-estrutura e serviços compartilhados, o que 

reduz significativamente os custos. Além disso, será disponibilizada assistência técnica e gerencial 

compatíveis com suas necessidades. Vale ressaltar que as empresas poderão também ter acesso a 

incentivos fiscais e financeiros. Em um primeiro momento estará sendo disponibilizado apoio técnico-

gerencial para os projetos que foram contemplados com a incubação, portanto, com uma atuação mais 

virtual e, posteriormente, à medida que for conseguindo recursos a Incubadora disponibilizará espaço 

físico e meios operacionais para os empreendimentos selecionados. 

 

Palavras-chave: Incubadora, Empreendedorismo, Montes Claros 
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1. Introdução 
 

Entende-se por incubadora de empresas o espaço físico – com infra-estrutura 

técnica e operacional associada – especialmente configurado para transformar idéias em 

produtos, processos ou serviços. Trata-se de um núcleo que abriga, usualmente, 

microempresas de base tecnológica e/ou gerencial. Neste caso, pode-se ainda inferir que 

consiste em um espaço comum, subdividido em módulos, que costuma localizar-se 

próximo a universidades ou institutos de pesquisas para que as empresas se beneficiem 

dos laboratórios e recursos humanos dessas instituições. A incubadora proporciona 

também, a preços inferiores aos de mercado, serviços de consultoria especializada, 

orientação fiscal, contábil e administrativa. 

O surgimento dos primeiros parques e incubadoras tecnológicas no mundo 

remontam à década de 40 quando, junto à Universidade de Stanford (Califórnia), 

começaram a aparecer os primeiros mecanismos de estímulo e apoio à criação, 

desenvolvimento e interação ambiental de empreendimentos de base tecnológica. A 

partir de então, o número de incubadoras e mecanismos associados elevou-se bastante.  

Abaixo descrevem-se algumas  das Incubadoras e Parques Tecnológicos 

existentes no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Phan, Siegel e Wright (2005) e ANPROTEC (2005) in Glob Advantage workin paper 

n.º 14, 2008.  

 

Em 1984, por iniciativa do então presidente do CNPq, professor Lynaldo 

Cavalcanti, cinco fundações tecnológicas foram criadas, em Campina Grande (PB), 

Manuas (AM), São Carlos (SP), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC). Após a 

implantação do ParqTec – Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, em 

Pais Quantidade Fonte 
 

EUA 123 parques tecnológicos em 
2003. 12 incubadoras em 1980 

AURP– Association of 
UniversityResearch Parks 
 

Reino 
Unido 

32 parques tecnológicos em 1989 
para 46 em 1999  
25 incubadoras em 1997 
para 250 incubadoras em 2002 

UKSPA – U.K. Science Park 
Association 
UKBI – U.K. Business Incubation 

Europa 850 incubadoras em 2001 European Comission’s Enterprise 
Doctorate General 

Asia 1 parque tecnológico nos anos 70 
para 230 em 2004 

Phan, Siegel e Wright (2005) 

Brasil 1 incubadora em 1984 
para 313 em 2004. 

ANPROTEC 
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dezembro de 1984, começou a funcionar a primeira incubadora de empresas no Brasil, a 

mais antiga da América Latina. Em 1987 foi criada a Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC que iniciou a articulação 

do movimento. (Inovates, 2009) 

Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

de Tecnologias Avançadas – ANPROTEC – existiam, em 2003, 207 incubadoras, nas 

quais trabalhavam cerca de 10.200 pessoas considerando os gestores das próprias 

incubadoras, os empreendedores e colaboradores das empresas incubadas. Ao todo 

foram incubadas 1.500 empresas, 1.100 graduadas e 1000 associadas, ou seja, cerca de 

3.600 empreendimentos se conectaram diretamente com o Sistema Brasileiro de 

Incubação.  

A última pesquisa realizada no Brasil pela ANPROTEC, em 2005, traz 

informações que dão conta de que o Brasil possui 400 incubadoras, com mais de 6,3 mil 

empresas vinculadas, que empregam 33 mil pessoas, distribuídas em 25 Estados da 

federação. Estas empresas incubadas têm uma taxa de mortalidade de menos de 20% 

(ANPROTEC, 2008). 

 No Estado de Minas Gerais existem 25 incubadoras, com 335 empresas 

vinculadas, que geram 2.450 empregos diretos e encontram-se distribuídas em 13 

municípios (RMI, 2009). 

A UNIMONTES é uma Universidade comprometida com o progresso e o 

desenvolvimento sócio-econômico-cultural de Montes Claros, com presença marcante 

em toda sua área de abrangência. 

Os cursos nela ministrados recebem dos profissionais desta e de outras regiões 

os melhores conceitos e se destacam entre os mais procurados do Estado. A vocação 

natural da UNIMONTES é ser a Universidade de Integração Regional. 

Pesquisa recentemente realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UNIMONTES 

mostrou que mais de 90% dos graduados da Universidade trabalham na profissão 

pertinente ao curso e, principalmente, atuam na cidade e região. 

Para a UNIMONTES, a pesquisa é um dos principais investimentos para a 

solução de problemas sociais e melhoria da qualidade de vida da população dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri e das regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais. Seus 

projetos contam com o relevante apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais – FAPEMIG. 
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A Universidade estrutura a pesquisa por áreas de conhecimento, com diversas 

linhas e projetos em andamento. Entre outras pesquisas, implementadas pela 

UNIMONTES, destacam-se o uso da tecnologia digital na recuperação de documentos 

históricos de Montes Claros; diagnóstico das áreas em processo de desertificação no 

Norte de Minas; a propagação vegetativa do pequi e, o estudo da incidência genética da 

cárie dental em gêmeos, em parceria com a Universidade de Pittsburgh (EUA). 

Estimulando o crescimento da pesquisa, em convênio com a FAPEMIG, a 

UNIMONTES implementou o Programa de Capacitação de Recursos Humanos – 

PCRH, concedendo bolsas para cursos de especialização aos servidores da instituição. A 

iniciação científica também recebe especial atenção na UNIMONTES. Os alunos são 

diretamente beneficiados com o Programa de Bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica – PROBIC. 

A Extensão Universitária é um processo educativo, de conotação cultural, 

artística e científica, que promove a integração da Universidade com a sociedade. 

Colocando o conhecimento e as competências produzidas pela Universidade a serviço 

desta sociedade. 

A Inemontes buscará atuar nas áreas de desenvolvimento local e gestão pública 

voltados para apoio aos diversos processos do desenvolvimento local sustentável. 

O desenvolvimento local se constitui em um processo interno, portanto, 

endógeno, perceptível em pequenas unidades do território capaz de promover o 

dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Dentro das 

condições contemporâneas de globalização e intenso processo de transformação, o 

desenvolvimento local representa também alguma forma de integração econômica com 

o contexto regional e nacional, que gera e redefine oportunidades e ameaças exigindo 

competitividade e especialização (Buarque, 1999). 

No segmento da gestão pública municipal a Inemontes buscará apoiar os 

municípios em ações que viabilizem o fortalecimento e modernização da estrutura 

administrativa e de pessoal dos municípios, a qualificação de seu pessoal, a atualização 

da legislação, a implantação de mecanismos de controle e fiscalização capazes de 

estimular a participação popular, a transparência, a eficiência e a eficácia na prestação 

dos serviços básicos às populações (CNM, 2008). 

  A integração possibilita a reciprocidade das relações universidade e sociedade, 

reconhecendo em ambas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento do saber 

popular e científico. Juntamente com o ensino e a pesquisa, constituem os pilares da 
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Universidade brasileira, cujas atividades são consideradas indissociáveis, por força de 

Dispositivo Constitucional, e da Lei das Diretrizes e Bases da Educação. 

A UNIMONTES participou, em conjunto com outras entidades da região, dos 

Conselhos de Direção, Gerenciamento e Avaliação de Projetos da Incubadora de 

Empresas de Montes Claros – INEMONT. Tal Incubadora abrigou 12 empresas, tendo 

graduado 7 delas, no período compreendido entre 1997 e 2002. Seu projeto sofreu 

solução de continuidade em face de dificuldades com a entidade parceira responsável 

pela cessão do imóvel. 

A incubadora de empresas é geralmente formada e consolidada por uma parceria 

entre entidades acadêmicas, governamentais e empresariais. 

Recentemente, vêm sendo realizadas reuniões de trabalho no Departamento de 

Ciências Econômicas, através da Economontes – Empresa Júnior da UNIMONTES  

com o intuito de estabelecer parceria para instalar e consolidar a  incubação de empresas 

em Montes Claros considerando, sobretudo, o potencial da região Norte  e Noroeste de 

Minas  e Vales do Jequitinhonha e Mucurí. Como resultado destas reuniões, foi 

elaborado este projeto com o propósito de criação, Incubadora de Empresas do tipo 

misto (Base Gerencial e Base Tecnológica). 

A instituição proponente para implantação e operacionalização será à 

FADENOR – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de 

Minas. A Incubadora funcionará no em espaço conjunto com a Empresa Júnior 

EconoMontes, com sede Av. Ruy Braga, s/n, prédio 1, sala 223, Bairro Vila Mauricéia, 

Campus Darcy Ribeiro, CEP 39.401-089, Montes Claros, Minas Gerais. 

A seguir, são apresentados os principais cursos e eventos que a UNIMONTES 

vem desenvolvendo, bem como sua área geográfica de atuação. 

 

2. Justificativa  

 

O desenvolvimento de uma região depende da capacidade de se gerar e difundir 

conhecimentos que viabilizem o aproveitamento das oportunidades locais. Neste 

sentido, é fundamental uma ação conjunta que possibilite e sustente a transformação de 

idéias em produtos, serviços ou processos favorecendo o surgimento de 

empreendimentos viáveis que agreguem valor as atividades desenvolvidas pela 

sociedade local. A incubadora de empresas é uma alternativa viável para o 
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desenvolvimento de tais empreendimentos, pois oferece todas as condições para o 

surgimento e a sustentação de negócios competitivos. 

Dados estatísticos do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, indicam que 47% de um universo de 773 empresas registradas na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais, fecharam suas portas antes de completado um 

ano de atividade. Ou seja, uma parte expressiva dos empreendimentos tem vida curta. 

Os negócios são desativados no primeiro ano de vida, em razão da deficiente 

capacitação gerencial dos dirigentes e também pela ausência de condições de infra-

estrutura propícias. 

Assim, surge a proposta de criação de uma incubadora, através do Departamento 

de Ciências Econômicas e da Economontes Empresa Júnior da Unimontes. Esta 

incubadora será estruturada para fornecer condições de desenvolvimento de negócios a 

empreendedores interessados em criar produtos ou serviços que agreguem valor à 

vocação regional. Por meio da utilização de espaço físico com infra-estrutura e serviços 

compartilhados, o que reduz significativamente os custos. Além disso, será 

disponibilizada assistência técnica e gerencial compatíveis com suas necessidades. Vale 

ressaltar que as empresas poderão também ter acesso a incentivos fiscais e financeiros. 

Em um primeiro momento estará sendo disponibilizado apoio técnico-gerencial para os 

projetos que foram contemplados com a incubação, portanto, com uma atuação mais 

virtual e, posteriormente, à medida que for conseguindo recursos a Incubadora 

disponibilizará espaço físico e meios operacionais para os empreendimentos 

selecionados. 

O aproveitamento do potencial de crescimento dos arranjos produtivos locais, 

através da incubadora de empresas, contribuirá para gerar desenvolvimento tecnológico, 

econômico e social para o Norte e Nordeste de Minas e Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri.  

A importância do investimento em incubadoras de empresas em regiões menos 

favorecidas, como o Norte de Minas, pode ser ressaltada pelos exemplos das regiões 

norte e nordeste por apresentarem características socioeconômicas semelhantes.    
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3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Criar e implementar a incubadora de empreendimentos orientados para o 

desenvolvimento local e gestão pública para possibilitar o surgimento e crescimento de 

empreendimentos competitivos em sua área de abrangência. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

� Aproximar instituições de ensino e pesquisa, entidades, empresas e órgãos de 

fomento; 

� Criar instrumentos de identificação e seleção de empreendedores e projetos 

voltados para o desenvolvimento local e a gestão pública; 

� Identificar os meios de interação entre empreendedores e a comunidade 

empresarial e científica da região de atuação da incubadora; 

� Desenvolver canais de acesso ao conhecimento produzido em instituições de 

ensino e à estrutura das entidades parceiras; 

� Estruturar condições de assistência técnico-administrativo-gerencial para formar 

empreendedores qualificados; 

� Criar instrumentos de estímulo a inovação tecnológica dos empreendimentos 

regionais; 

� Apoiar projetos orientados para o desenvolvimento local e gestão pública. 

 

4. Metodologia  
 

Este projeto será operacionalizado pela UNIMONTES, através de seu 

Departamento de Ciências Econômicas e da Economontes Empresa Junior da 

Unimontes e, contará com a participação das entidades parceiras, relacionadas neste 

projeto, no sentido de que estas venham a subsidiar/apoiar as entidades conveniadas de 

acordo com as demandas/necessidades específicas de cada atividade em suas várias 

etapas. 
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4.1. Aspectos Funcionais 

 

a) O projeto será divulgado em toda a Região do Norte, Noroeste de Minas e Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, convocando-se os empreendedores interessados para 

treinamento específico, para que possam desenvolver e apresentar planos de negócios a 

fim de serem cadastrados e selecionados para o início do processo de avaliação técnico-

econômico-financeira; 

b) O plano de negócio selecionado será submetido ao Comitê de Avaliação e Aprovação 

de Projeto; 

c) A empresa será incubada por um período não superior a 30 (trinta) meses; 

d) Em caso específico será prestada consultoria de apoio para que o empreendedor 

possa contar com financiamentos de recursos de terceiros; 

 

4.2. Clientes 

 

a) Pessoas físicas; 

b) Pessoas jurídicas, desde que sejam micro e pequenas empresas, conforme legislação 

federal vigente; 

c) Médias e Grandes empresas, somente nos casos em que estas estejam associadas a 

empreendedores enquadrados nas letras a e b, supra. 

d) Instituições de interesse público. 

 

4.3. Fases do Programa 

 

a) Fase I – Elaboração do Projeto Definitivo – 31.12.2008 

� Realização de reuniões com os potenciais parceiros para sensibilização dos 

mesmos com a idéia de se implantar uma incubadora que reúna a experiência da 

Universidade Estadual de Montes Claros. 

� Realização de reuniões/palestras na Universidade Estadual de Montes Claros, 

com o objetivo de divulgar a idéia da incubadora. 

� Constituição de uma equipe para trabalhar no projeto composta por técnicos – 

professores da UNIMONTES, que será responsável pela elaboração do projeto 

definitivo e implementação do mesmo. 
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� Esta equipe buscará as diversas experiências com visitas a incubadoras já 

instaladas no Brasil. 

� Negociar parcerias objetivando a efetiva participação dos convenentes com 

vistas a dotar a incubadora de infra-estrutura administrativa, física e operacional 

– 10.01 a 28.02.2009 

� Identificar o perfil das empresas e projetos a serem incubados. 

� Elaborar convênio geral, estabelecendo as obrigações de cada parceiro e os 

regimentos internos para formação do Conselho de Direção e Gerenciamento e 

Comitê de Avaliação e Aprovação de Projetos. 

 

b) Fase II – Implantação, Divulgação e Treinamento 

� Dotar a incubadora de local apropriado com todos os equipamentos necessários 

ao efetivo funcionamento, conforme detalhado neste documento, para apoio 

(busca de recursos financeiros) – 10.01 a 28.02.2009 

- logístico; 

- administrativo-contábil; 

- jurídico; 

- em consultorias específicas e genéricas. 

� Contratar e treinar o pessoal que irá trabalhar na incubadora. 

� Instalar o Comitê de Avaliação e Aprovação de Projetos e o Comitê de Direção e 

Gerenciamento da incubadora. 

� Divulgar o projeto na mídia local e regional, com vistas a atrair os 

empreendedores interessados. 

� Treinar os empreendedores proporcionando uma visão de como iniciar seu 

próprio negócio, dando subsídios para elaboração de seu plano de negócios. 

 

c) Fase III – Inscrição e Seleção de Empreendimentos a serem Incubados 

� Elaboração e divulgação do Edital para seleção de projetos e empreendedores – 

01.03 a 31.04.2009 

� Os candidatos enviarão suas inscrições para a incubadora, com a documentação 

definida em edital específico. 

� A documentação será conferida e protocolada na secretaria da Economontes, que 

emitirá comprovante de recebimento. 
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� As Instituições envolvidas no programa se comprometem a zelar pelo sigilo das 

informações contidas na documentação, sendo que a circulação da mesma, 

ocorrerá de forma controlada, sempre em envelopes lacrados. 

� A Gerência  Executiva do Projeto fará uma pré-seleção dos projetos inscritos. 

� Os inscritos serão notificados sobre o resultado do processo de pré-seleção.  

� A Gerência Executiva encaminhará as inscrições pré-selecionadas para o Comitê 

de Avaliação e Aprovação de Empreendimentos – 02.05.2009 

� Este Comitê estabelecerá critérios que utilizará para avaliar os projetos nas fases 

de pré-seleção e seleção. 

 

d) Fase IV – Operacionalização  

As empresas selecionadas serão incubadas inicialmente de forma virtual, com 

acompanhamento técnico em seus próprios locais até que a incubadora seja dotada de 

instalações físicas adequadas para a incubação – 01.06.2009 

 

A gestão financeira e orçamentária será feita através da FADENOR. 

Os empreendimentos aprovados pelo Comitê de Avaliação e Aprovação de 

Projetos serão encaminhados à Gerência Executiva, que, através do seu quadro de 

pessoal, tomará as providências cabíveis, no sentido de proporcionar ao empreendedor: 

� módulo de uso individual, com 20 m2 de área construída, 

� áreas comuns como recepção, secretaria, sala de reunião e treinamento, 

� almoxarifado,  sanitários e copa, 

� serviços especializados a saber: 

� secretaria, mensageiros e digitação, 

� comunicação: fax, telefone e correio, 

� gestão tecnológica, 

� orientação empresarial, 

� limpeza e segurança, 

� informações mercadológicas, 

� orientação jurídica, 

� contabilidade, 

� registro e legalização de empresa, 

� compra conjunta de materiais e equipamentos, 

� divulgação e marketing, 
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� utilização de laboratórios da  UNIMONTES e centros de pesquisas conveniados 

a Incubadora, 

� contração de assessoria genérica e específica, 

� acesso a informações tecnológicas, 

� elaboração de documentos técnicos, 

� empréstimos de equipamentos, 

� cadastramento e homologação em órgãos governamentais, 

� registro de marcas e patentes. 

Os custos operacionais para a empresa incubada, serão subsidiados e as mesmas 

cobrirão os seguintes ítens: 

 

 
Especificação 

Preços dos 
primeiros 12 
meses, em R$ 

Preços do 13a. ao 
24o mês 

Preços do 25o. ao 
30o mês, em R$ 

Unidade 

Aluguel imóvel 120,00 150,00 200,00 20m2 
Telefone, fax e 
correio 

0 50% de subsídio 30% de subsídio específico 

Contabilidade 0 60% de subsídio 30% de subsídio honorário mensal 
Marcas e 
patentes 

não há subsídio não há subsídio não há subsídio taxas 

Divulgação e 
mkt 

0 50% de subsídio 20% de subsídio específico 

Empréstimo de 
equipamentos 

0 0 50% de subsídio 
amortização 

proporcional + 
manutenção 

Outros Serão avaliados pela CODIG 

 

Os custos terão duas tarifas básicas, sendo: 

� Tarifa Operacional Especial – Serviços específicos, 

� Tarifa Operacional Comum – Serviços comuns a todos os incubados. 

O CODIG e o COAP definirão suas formas de atuação, através da elaboração 

dos respectivos Regimentos Internos. 

As decisões de aprovação serão tomadas por maioria de votos simples entre os 

membros do COAP. 

 

e) FASE V – Acompanhamento 

A Gerência Executiva, através de seu quadro de apoio administrativo, fará o 

acompanhamento dos empreendedores incubados, no sentido de avaliar o efetivo 

resultado dos projetos executados, segundo os indicadores de desempenho: 

� mercado (vendas); 
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� resultados sociais (emprego e tributos) . 

Estes resultados serão submetidos ao CODIG para apreciação e avaliação. 

 

4.4. Estrutura Organizacional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição, Atribuições e Membros da Estrutura Organizacional 

 

Conselho de Direção e Gerenciamento – CODIG 

Atribuições: Definir políticas do empreendimento, avaliar seu desempenho, propor as 

alterações necessárias, supervisionar a gerência da incubadora, coordenar e resolver as 

questões administrativas que ultrapassem a competência da gerência. Indicar a gerência 

executiva. 

O Conselho de Direção e Gerenciamento – CODIG será composto por 5 (cinco) 

membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, indicados pelas seguintes Instituições: 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES; 

 

CONSELHO DE 
 DIREÇÃO E 
GERENCIAMENTO 

COMITÊ DE AVALIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DE 
PROJETOS 

 

GERÊNCIA EXECUTIVA 

CONSULTORIAS: 
Administrativo, Contábil e 
Jurídico 

 
APOIO 
ADMINISTRATIVO 

 

APOIO TECNOLÓGICO 

 
APOIO CONTÁBIL 

 
APOIO DE 
MARKETING 
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Comitê de Avaliação e Aprovação de Projetos – COAP 

Atribuições: Avaliar os pedidos de admissão de empresas na incubadora. 

O Comitê de Avaliação e Aprovação de Projetos – COAP será composto por 5 (cinco) 

membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, indicados pelas respectivas instituições. 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES; 

Gerência Executiva 

Atribuições: Gerenciar a incubadora e prestar consultoria e treinamento básicos aos 

incubados. 

Administrar as atividades do dia a dia, garantindo o funcionamento da infra-estrutura 

física e operacional à disposição das empresas, avaliar e encaminhar ao CODIG o 

parecer sobre as empresas incubadas, bem como enviar ao COAP documentação da 

empresas a serem avaliadas e acompanhar as atividades dos membros do Apoio 

Administrativo, Contabilidade, Jurídico e Tecnologia. 

N.° membros: 1 Gestor  

 

CONSULTORIA Administrativa, Contábil e Jurídico 

Atribuições: Prestar consultoria à incubadora e às empresas incubadas nas áreas 

administrativa, contábil e jurídica. 

Este é um órgão de staff e sua composição será variável sendo definida de acordo com 

as demandas da incubadora e dos empreendimentos incubados. 

 

Apoio Administrativo 

Registrar e controlar toda a documentação técnico-administrativa e propiciar o suporte 

necessário ao funcionamento diário da incubadora. 

N.° membros: 1 aux. administrativo 

 

Apoio Contábil 

Proporcionar toda a assessoria contábil ao projeto e as empresas incubadas. 

N° membros: 1 contador 

 

Assistência Jurídica 

Proporcionar toda a assessoria jurídica ao projeto e as empresas incubadas. 

N.° membros: 1 advogado 
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Tecnologia 

Subsidiar as empresa incubadas para que as mesmas possam ter acesso a Universidades, 

Institutos e empresas que atuam com tecnologia. 

N.° membros: conforme demanda das empresas incubadas. 

 

4.4.1. Atribuições e Responsabilidades 

 

a) UNIMONTES 

� Elaboração de minutas de convênios e regimentos internos, 

� Disponibilização de professores e estagiários para realização de consultoria e 

assessoria, nas áreas de sua competência, 

� Cessão de espaço físico e de seus laboratórios para desenvolvimento de produtos 

de empresas incubadas. 

� Participação no Conselho de Direção e Gerenciamento e no Comitê de 

Avaliação e Aprovação;  

b) Economontes – Empresa Júnior da Unimontes  

� Elaboração de minutas de convênios e regimentos internos, 

� Disponibilização de estagiários para realização de consultoria e assessoria, nas 

áreas de sua competência, 

� Cessão de espaço físico para apoio às empresas incubadas. 

� Participação no Conselho de Direção e Gerenciamento e no Comitê de 

Avaliação e Aprovação;  

c) IDENE 

� Articulação institucional com os órgãos governamentais. 

d) FIEMG Norte/SENAI/IEL 

� Disponibilização de recursos financeiros e outros, conforme sua programação 

orçamentária, 

� Promoção e marketing junto a indústria, 

� Parceria para desenvolvimento de projetos específicos. 

e) ACI – Associação Comercial e Industrial de Montes Claros 

� Articulação para levantamento de recursos para a incubadora junto as empresas, 

� Promoção e marketing junto a indústria. 

f) EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais 
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� Disponibilização de pessoal técnico especializado para consultoria e assessoria 

específicas, 

� Cessão de dados técnicos de sua área de atuação. 

g) Prefeitura Municipal de Montes Claros 

� Disponibilização do terreno para construção da sede da incubadora, bem como o 

local para o início da sede provisória, 

� Disponibilização de móveis, utensílios e recursos financeiros conforme sua 

programação orçamentária. 

h) Banco do Nordeste do Brasil S A; 

� Disponibilização de recursos para infra-estrutura da incubadora, 

� Financiamento para empresas incubadas. 

i) Banco do Brasil S A e Fundação Banco do Brasil 

� Disponibilização de recursos para infra-estrutura da incubadora, 

� Financiamento para empresas incubadas. 

j) Caixa Econômica Federal 

� Disponibilização de recursos para infra-estrutura da incubadora. 

� Financiamento para empresas incubadas. 

k) FUNDETEC 

� Disponibilização de recursos para infra-estrutura da incubadora, 

� Apoio institucional e articulação com órgão de apoio a incubadoras e 

empreendedores. 

l) SEBRAE MG 

� Disponibilização de pessoal técnico especializado para consultoria e assessoria 

específicas, 

� Cessão de dados técnicos de sua área de atuação, 

� Articulação para levantamento de recursos para a incubadora, 

� Promoção e marketing em sua área de atuação, 

� Parceria para desenvolvimento de projetos específicos, 

� Articulação institucional com os órgãos governamentais. 

m) BDMG 

� Disponibilização de recursos para infra-estrutura da incubadora, 

� Financiamento para empresas incubadas. 

n) EPAMIG 
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� Disponibilização de pessoal técnico especializado para consultoria e assessoria 

específicas, 

� Cessão de dados técnicos de sua área de atuação, 

� Articulação para levantamento de recursos para a incubadora, 

� Promoção e marketing em sua área de atuação, 

� Parceria para desenvolvimento de projetos específicos, 

� Articulação institucional com os órgãos governamentais. 

o) NORTEAR 

� Disponibilização de pessoal técnico especializado para consultoria e assessoria 

específicas, 

� Cessão de dados técnicos de sua área de atuação, 

� Articulação para levantamento de recursos para a incubadora, 

� Promoção e marketing em sua área de atuação, 

� Parceria para desenvolvimento de projetos específicos, 

� Articulação institucional com os órgãos governamentais. 

p) SENAC 

• Disponibilização de pessoal técnico especializado para consultoria e assessoria 

específicas, 

• Cessão de dados técnicos de sua área de atuação. 

q) Ministério do Desenvolvimento Agrário 

• Articulação institucional com órgãos governamentais, 

• Apoio financeiro a incubadora e incubados. 

r) Ministério da Ciência e Tecnologia / CNPq – FINEP 

• Articulação institucional com órgãos governamentais, 

• Apoio financeiro a incubadora e incubados. 
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5. Cronograma de Atividade  
 
Início das atividades: dezembro de 2008 
 

Ano I 

Atividades/Mês 
1º 
mês 

2º 
mês 

3º 
mês 

4º 
mês 

5º 
mês 

6º 
mês 

7º 
mês 

8º 
mês 

9º 
mês 

10º 
mês 

11º 
mês 

12º 
mês 

1 Elaboração do Projeto x            
2 Negociação de Parcerias   x x          
3 Busca de Recursos  x x          
4 Divulgação de Edital     x x        
5 Seleção de Incubados       x       
6 Inicio de Operacionalização       x      
7 Operacionalização Normal 
(apoio ao incubados) 

       x x x x x 

 
Ano II indefinidamente enquanto durar o empreendimento 

Atividades/Mês 
1º 
mês 

2º 
mês 

3º 
mês 

4º 
mês 

5º 
mês 

6º 
mês 

7º 
mês 

8º 
mês 

9º 
mês 

10º 
mês 

11º 
mês 

12º 
mês 

1 Operacionalização Normal 
(apoio ao incubados) 

x x x x x x x x x x x x 

 

6. Público Alvo  
 

Poderão ser beneficiados pela incubadora: 

a) pessoas físicas: estudantes, pesquisadores, profissionais, inventores, empreendedores; 

b) pessoas jurídicas: micro e pequenas empresas, conforme a legislação federal em 

vigor; 

c) grandes empresas conforme legislação federal em vigor, desde que formando parceria 

com os clientes do programa conforme letras a  e b  acima; 

d) projetos voltados para o desenvolvimento local e a gestão pública. 

 

7. Público Estimado a ser Atendido  
 

7.1. Nos primeiros 2 anos incubação de 4 empreendimentos. 

7.2. Após os 2 anos iniciais da incubadora, incubação de 10 empreendimentos.  

 

8. Resultados Esperados  
 

8.1. Implantar e operacionalizar a Incubadora em referência. 

8.2. Incubar 4 projetos/empreendedores nos primeiros 2 anos e 10 após este período 

inicial. 
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8.3. Promover a interface entre a teoria e a prática, através de ações/projetos 

proporcionando estágios para 4 estagiários, nos primeiros 2 anos e 10 após esta data. 

8.4. Apoiar a criação de 4 empresas nos primeiros 2 anos e de 10 empresas a cada 2 

anos a partir desta data. 

8.5. Apoiar a geração de 8 empregos diretos nos primeiros 2 anos e de 20 empregos 

diretos a partir desta data. 

8.6. Apoiar a geração de 3 projetos de melhoria da gestão pública nos municípios da 

região de abrangência da Unimontes, nos segmentos das finanças públicas, saúde e 

educação municipal, no período de 4 anos. 

8.7. Sobre o imóvel dotar a incubadora da seguinte estrutura: 

 

Quantidade Especificação Área em m2 

01 Gerência 20 

01 Secretaria 10 

01 Treinamento 40 

01 Reunião 30 

01 Almoxarifado 25 

02 Sanitários 12 

01 Copa 5 

15 Box para empresas 20m por empresa 300 

01 Diversos 58 

Total  500 

 

8.8. Adquirir área de aproximadamente 2.000 m2 em local de fácil acesso, com vista à 

instalação da sede própria para a incubadora. 

8.9. Formar um Conselho de Direção e Gerenciamento – CODIG – e um Comitê de 

Avaliação e Aprovação de Empresas Incubadas – COAP. 

8.10. Buscar parcerias para alavancagem de recursos e implementação de projetos. 

8.11. Oferecer aos empreendimentos: 

- Orientação Gerencial; 

- Consultorias Generalistas e Especialistas; 

- Acessórias de Comunicação Empresarial e Marketing; 

- Assessorias Contábil e Jurídica; 

- Assessoria Técnica e Especializada; 

- Cursos e Treinamentos. 
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9. Equipe Técnica e Carga Horária  
 

Nome Geraldo Matos Guedes 

Departamento Ciências Econômicas Titulação Especialista 

Forma de participação Coordenação Carga Horária no 
Projeto 

20 h 

Contatos (telefone/e-mail) Geraldo_guedes@hotmail.com, 3212.1338 

 

Nome Simone Magalhães 

Departamento Cências Econômicas Titulação  Especialista 

Forma de participação Assessoria econômica 
Carga Horária 
no Projeto 

20 h 

Contatos (telefone/e-mail) simone@magalhaesemachado.com, 8418.2566 

Forma de Participação: Coordenador, Sub-coordenador, Docente, Discente (especificar o curso). 

Titulação: Graduado, Pós-graduado, Mestrado, Doutorado. 

 

10. Plano de Trabalho da Equipe Técnica  
 

Nome Geraldo Matos Guedes 

Período (em meses) 24 meses 

Programação das Atividades Coordenação do projeto incubadora Inemontes 

 

Nome Simone Magalhães 

Período (em meses) 24 meses 

Programação das Atividades Assessoria econômica para os empreendedores incubados 

 

11. Orçamento/Despesas  
 
a) Recursos Humanos 

Discriminação Quant. Valor Unit. Valor Total 

Professores 4 176.256,00 705.024,00 

Estagiários 4 14.400,00 57.600,00 

Sub-Total 762.624,00 
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b) Diárias 

Discriminação Quant. Valor Unit. Valor Total 

    

Sub-Total  

 

c) Material gráfico e de consumo 

Discriminação Quant. Valor Unit. Valor Total 

    

Sub-Total  

 

d) Serviços de terceiros 

Discriminação Quant. Valor Unit. Valor Total 

Diversos 1 125.120,00 125.120,00 

Sub-Total 125.120,00 

 

e) Material permanente 

Discriminação Quant. Valor Unit. Valor Total 

Móveis, equipamentos e utensílios div 113.000,00 113.000,00 

Sub-Total 113,000,00 

 

f) Passagens 
Discriminação 
(Ex.: Moc/BH/Moc - passagem rodoviária) 

Quant. Valor Unit. Valor Total 

    

Sub-Total  

 

g) Outros 

Discriminação Quant. Valor Unit. Valor Total 

    

Sub-Total  
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11.1. Consolidado do Orçamento/Despesas  
 

Tipo de despesa Valor (R$) 

a) Recursos Humanos 762.624,00 

Professores (1) 705.024,00 

Estagiário 57.600,00 

b) Diárias  
c) Material Gráfico e de consumo  
d) Serviços de terceiros 125.120,00 
e) Material permanente 113.200,00 
f) Passagens  
g) Outros  

Total 1.000.944,00 
(1) especificar somente no caso de professores que não fazem parte do quadro de docentes da Unimontes. 
 

12. Fontes de Recursos  
 

Origem Tipo de Despesa (1) Valor (R$) 
Unimontes a - professores 705.024,00 
Departamento/Curso   
Autofinanciamento (*)   
Captação de Recursos (*) a-estagiários, d, e  295.920,00 
Financiamento Externo (*)   
Programa Especial (*)   
Recursos do usuário / taxa de inscrição   
Total 1.000.944,00 
Especificar (*): 
(1) preencher o campo com a letra correspondente à despesa. (ex. letra a, b, c) 
 

13. Parcerias  
 

� Governo do Estado de Minas Gerais; 

� FIEMG Norte/SENAI/IEL; 

� ACI – Associação Comercial e Industrial de Montes Claros; 

� IDENE – Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais; 

� FUNDETEC – Fundação Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 

Agropecuária Norte Mineira; 

� EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais; 

� EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Minas Gerais; 

� Prefeitura Municipal de Montes Claros; 

� SEBRAE – MG – MacroNorte; 

� Banco do Nordeste do Brasil S. A.; 
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� Banco do Brasil S. A.; 

� Caixa Econômica Federal; 

� Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 

� Nortear; 

� Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

� Ministério da Ciência e Tecnologia / CNPq – FINEP. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL: EM BUSCA DE UMA 

DEFINIÇÃO 
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CesNova – FCSH/UNL 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES 

rochamaiaster@gmail.com 

 

 

Resumo 

 

A responsabilidade social foi bastante disseminada nos últimos anos. A multiplicação das práticas, os 

vários ângulos e várias formas pelas quais foi concebida levaram a interpretações diversas, acarretando 

divergências e ambiguidades em sua conceituação. Além disso, a grande proximidade das características 

dos termos interligados à responsabilidade social dificultou a diferenciação dos mesmos. Neste sentido, 

embora estejam imbricados, possuem especificidades que os distinguem. São essas demarcações que se 

pretende captar para que se compreenda o movimento denominado responsabilidade social empresarial. 

Desta forma, a partir de um rol de características, pretende-se via redução, apontar as diferenças e as 

semelhanças entre os termos e apresentar uma definição da Responsabilidade Social Empresarial. Deste 

modo, interessa-nos discutir as tipologias, enquanto instrumento classificatório e explicativo dos 

fenômenos, constituindo subsídio ao estudo proposto. Assim, com base numa revisão teórica, e usando 

como ponto de partida o estudo de Balsa sobre pobreza, pretende-se montar uma tipologia da 

responsabilidade social empresarial. Para tanto, o estudo analisa a filantropia, a ação social empresarial, a 

cidadania empresarial e a responsabilidade social e, a partir de algumas sistematizações existentes na 

literatura objetiva-se elaborar uma conceituação mais elucidativa da responsabilidade social das 

empresas. 

 

Palavras-chave: Filantropia empresarial, cidadania empresarial, ação social empresarial 

e responsabilidade social empresarial  
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Introdução 
 

O período atual é marcado pela generalização da ideia de responsabilidade social 

empresarial e pelo antagonismo concernente ao seu significado. O conceito de empresa 

responsável é incorporado atualmente como um princípio estratégico inevitável. 

Mas, efetivamente o que significa ser responsável? Por trás do consenso 

aparente de posições sobre a necessidade da empresa se comportar responsavelmente é 

preciso explicitar uma conceituação para a responsabilidade social empresarial. 

Através da padronização de normas, caso da futura norma ISO 26 000, da SA 

8000, bem como dos indicadores de responsabilidade social, tenta-se encontrar um 

caminho para a institucionalização da responsabilidade social. Embora seja difícil, 

devido as grandes controvérsias no seu projeto de padronização 

Gendron (2009) amplia a discussão, salientando a necessidade de se ter uma 

definição institucional para a responsabilidade social, na medida em que, não somente 

porque o termo abre controvérsias mais também parece paradoxalmente contraditório 

com certas práticas e certos discursos das empresas. 

Embora não se tenha uma definição precisa, nos últimos anos, houve uma 

grande disseminação da responsabilidade social A multiplicação das práticas, os vários 

ângulos pelos quais se concebe a responsabilidade social empresarial, a falta de 

consenso entre os autores e a proximidade das características que compõem os termos 

interligados acarretaram divergências conceituais e ambiguidades, conduzindo a uma 

confusão entre seus limites e significado. Tais divergências e ambiguidades levaram a 

uma baixa consistência da sua aplicabilidade operacional. Para Reis (2007) isso ocorre 

porque o tema é relativamente novo em nível acadêmico e empresarial. Ademais, a 

proximidade das características que compõem vários termos interligados à 

responsabilidade social, contribui para essa falta de consenso e de definição dos limites 

de cada termo.  

Assim, embora estejam imbricados, termos como filantropia estratégica, 

cidadania empresarial, ação social empresarial, dentre outros, possuem especificidades 

que os diferencia entre si, e tais especificidades carecem de clarificação. Neste sentido, 

a dificuldade atual é apresentar uma significação teórica universal em relação a uma 

definição institucional da responsabilidade social. 

Este artigo explicita os mais importantes conceitos em torno da responsabilidade 

social, de forma a elencar suas especificidades e captar o que os diferencia. Assim, 
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filantropia, cidadania empresarial, investimento social privado, ação social empresarial 

tem uma ligação próxima com a RSE mas, apresentam características próprias, e são 

estas especificidades que este trabalho pretende clarificar. Para tanto, utiliza-se como 

instrumento de classificação as tipologias. A partir de um rol de características, 

pretende-se, através da redução, apontar as diferenças e as semelhanças entre os termos, 

de forma a apresentar uma conceituação da Responsabilidade Social Corporativa. Para 

tanto, foi realizada uma sistematização com base em uma revisão teórica conceitual. 

O estudo contempla uma investigação teórica sobre análise tipológica, uma 

discussão acerca das principais características sobre filantropia, ação social empresarial, 

cidadania empresarial e responsabilidade social corporativa e aponta algumas 

sistematizações existentes na literatura sobre o tema. Por fim, a partir dessas análises, 

foi traçada uma proposta de tipologia para a Responsabilidade Social. 

 

As tipologias 
 

A tipologização é bastante utilizada na investigação em Ciências Sociais, 

constituindo instrumento indispensável de conceituação. Para De Bruyne et al. 

(1977:175), as tipologias têm uma afinidade nítida com o quadro de referência 

empirista analítico (...) elas contribuem para a edificação de um quadro conceitual 

amplamente descritivo que tem no máximo um poder de generalização empírica. Desta 

forma, a classificação possibilita o desenho da matriz das denominações e a 

tipologização estabelece as relações de semelhança e de diferença entre os elementos. 

Ela deve apreender o princípio das conexões que ligam os diferentes tipos entre si. Tais 

conexões constituem relações de ordem, nesse sentido, a tipologia constitui a dimensão 

explicativa de um sistema de classificação (De Bruyne et al., 1977: 178). 

Construir tipologias permite vantagens em simplificar, clarificar as semelhanças 

e diferenças entre os fenômenos, de forma a facilitar a sua comparação. Ela refere-se a 

uma estrutura conceitual analítica e, enquanto abordagem analítica classificatória 

acentua a acumulação de traços específicos, de fatores, para caracterizar os fenômenos, 

para qualificar a essência de um conceito. 

Todavia, é de suma importância a validação teórica9 na construção tipológica. 

Qualquer tipologização, enquanto instrumento de análise, necessita de uma teoria 

                                                 
9 De Bruyne (1977) argumenta que o acúmulo sem integração possível de diferentes tipologias parece 
tratar dos mesmos fenômenos empíricos. As tipologias possuem uma utilidade bastante restrita, são 
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explicativa para sua validação. A tipologia é uma classificação particular, pois uma 

classificação se constitui nos elementos de um conjunto em função de um critério único 

(Balsa s.d. citando Boudon e Bourricaud, 1982:578). Todavia, para Balsa (s.d.) uma 

construção sociológica necessita que a classificação tipológica resulte da agregação de 

dois ou mais critérios, definindo sua especificidade e o perfil relativo das posições ou 

modalidades que participam desse constructo. 

Para tanto, a abordagem teórica utilizada para a tipologia, relaciona-se a uma 

teoria que especifica variáveis independentes, fornece hipóteses sobre o modo como as 

variáveis funcionam isoladamente, mas também apresenta generalizações sobre como e 

em que condições se comportam os fenômenos especificados. 

 A caracterização metodológica da noção de tipologia demanda que se conheça as 

condições formais de construção. Assim, é necessário: um conceito que defina o objeto 

da tipologia; relações que determinem uma ordem entre os elementos da tipologia (...); 

proposições que impliquem determinadas características (...) a respeito dessas 

relações; um conjunto de conceitos que designem elementos específicos dos universos 

de discurso (tipos) que estão ‘distantes’ [entre si] ou que se situam nas extremidades da 

tipologia (De Bruyne et al., 1977: 177). 

Para Balsa (s.d:7) citando Piaser (1994), o trabalho de conceptualização 

consiste sempre em fazer corresponder um perfil conotacional a um generalizador 

determinado. Balsa apresenta uma tipologia específica para elencar a diversidade das 

situações de pobreza existentes em Portugal e tenta captar o momento de teorização que 

constitui a produção de tipologias das situações de pobreza. Para tanto, identifica o 

generalizador e, a partir dele, monta o esquema tipológico. Assim, a pobreza seria o 

generalizador, a segregação espacial o singularizador que liga às propriedades as quais 

estão conotados.  

Balsa (s.d.: 8) discute que o perfil conotacional de um generalizador consiste na 

conjunção de uma série finita e limitada de propriedades, consideradas, cada uma, num 

determinado estado, susceptíveis de qualificar de maneira menos ambígua e a mais 

pertinente possível, o conjunto dos objetos que este generalizador recobre. 

Nesse caso, três momentos são considerados: partindo de um generalizador, 

trata-se de escolher o singularizador que melhor traduz a imagem do problema ou o 

                                                                                                                                               
apenas um instrumento de pesquisa e não um método de explicação, e é por isso, que demanda teoria para 
ser explicada e compreendida. A verdadeira cumulatividade supõe uma integração teórica, que só é 
possível por uma fidelidade prévia da tipologização a um sistema teórico (De Bruyne et al., 1977: 177).  
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projecto de conhecimento do investigador; definem-se em seguida as propriedades e as 

relações que se querem valorizar, entre aquelas susceptíveis de caracterizar os objetos; 

finalmente, procura-se a adequação entre as propriedades e o universo de referência, 

testando a capacidade de saturação compreensiva e extensiva da construção (Balsa s.d. 

citando Piaser, 1994 RS Rudner, 1966: 37). 

As tipologias são importantes na análise conceitual, uma vez que reduzem 

ambiguidades – compreensivas e extensivas permitem pertinência – sistemática, 

empírica e explicativa (De Bruyne et al., 1977), e proporcionam concisão.  

As tipologias apresentam-se de duas formas: redução (a posteriori) – a partir de 

um conjunto de propriedades singulares chega-se a tipos, através de operações 

sucessivas de condensação. É um procedimento qualitativo que possibilita enfatizar as 

semelhanças e diferenças entre o conjunto de propriedades; substrução (a priori) – parte 

de um determinado número de propriedades ou atributos observáveis dos objectos para 

inferir características que, não sendo directamente observáveis, permitem uma 

representação considerada adequada dos objectos tratados (Balsa, s.d.: 9). A 

substrução consiste em descobrir e em definir de maneira precisa o espaço de atributos 

subjacentes a uma tipologia implícita (De Bruyne et al., 1977: 180). 

O quadro tipológico permite a aplicação do método comparativo, porque o 

discurso científico é construído via uma classificação. A comparação entre os tipos 

permite eliminar as diferenças menores e obter tipos abstratos de natureza genérica 

(Ibidem:180). 

 No que tange ao tipo ideal, esse designa um certo número de traços próprios a 

um fenômeno para com eles formar um todo (Ibidem: 180). O tipo ideal busca descrever 

os fenômenos coerentemente e captar-lhes a estrutura e a lei, com o objetivo de tornar 

sua existência inteligível cientificamente.  

 Pode desempenhar um papel como conceito analítico ou como quadro sintético. 

Do ponto de vista do termo analítico preenche uma função semântica designando um 

conjunto nocional complexo. Não coloca nenhuma asserção teórica. Ele exprime um 

conjunto de predicados definidos. Representa um papel operatório num quadro teórico 

dado (não é nem infirmado nem confirmado). Assim, o tipo ideal é um modo de 

teorização, pois contém um conjunto de generalizações; desempenha um papel de um 

sistema de proposições (espécie axiomática) e preenche uma função teorética (valor 

explicativo e preditivo). 
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 Para Balsa (s.d.), o tipo ideal representa um caso particular de tipologia 

construída por substrução. Ele é construído isolando algumas das propriedades 

consideradas mais significativas do objecto, para produzir uma ‘constelação’ de 

conexões causais significativas (Balsa citando De Bruyne et al., 1977: 181). 

 Por sua vez, a análise sistémica aborda a predominância do todo sobre as partes. 

Seus elementos devem apresentar uma ordem, uma interdependência, um caráter 

relacional, referindo-se a uma ‘ordem de coisas’ entre acontecimentos, fenômenos, 

variáveis. O conjunto é um atributo do sistema, seus elementos devem apresentar 

propriedades comuns e não únicas (De Bruyne et al., 1977 citando Hill: 3). Em geral, 

um sistema contém subsistemas e se relaciona com outros sistemas. 

 O quadro sistémico, de referência estrutural-funcionalista, deve vincular 

proposições teóricas a observações, pois estuda as estruturas formadoras da base do 

sistema e os processos que nele se desenvolvem. Permite uma análise sincrónica ou 

diacrónica. 

É importante definir o sistema e o subsistema, delimitar suas fronteiras. 

Ademais, é de igual significância, elencar as propriedades de acordo com a pertinência 

exigida na pesquisa e escolher as variáveis que possam ser empiricamente observáveis. 

Por sua vez, a estrutura não se vincula à realidade empírica. Os fatos 

investigados não têm sentido como dados, ganham sentido na e pela estrutura. A análise 

estrutural forma uma linguagem própria das suas regras, produz sentido via modelos, 

concretizações da estrutura em paradigmas particulares. A validade da construção 

estrutural está na observação escrupulosa dos fatos. Os modelos estruturais inspiram-se 

mais em matemáticas qualitativas e as informações não podem prescindir da análise 

comparativa (De Bruyne et al., 1977). 

Feitas essas breves considerações, inicia-se um levantamento dos vários termos e 

designações que cercam a RSE, e a partir desse levantamento pretende-se diferenciar 

suas características, para se chegar a uma clarificação dos limites e amplitude de cada 

termo especificado.  
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As diferentes percepções acerca da Responsabilidade Social  

 

Filantropia empresarial 

 

É bastante comum confundir filantropia com responsabilidade social. Isso se dá 

porque a responsabilidade social das empresas inicia-se sob a forma de assistencialismo 

e filantropia. Ela aparece dentro do discurso dos dirigentes a partir do século XIX e no 

fim do século XX nos EUA, através de atividades filantrópicas. 

A filantropia relaciona-se ao amor, amor ao homem ou à humanidade. É uma 

ação altruísta, relacionada à caridade, uma virtude cristã. Caracterizada pela simples 

doação de recursos financeiros ou materiais por parte dos empresários ou das empresas 

diretamente à comunidade ou a grupos menos favorecidos e/ou sua participação ou 

apoio a projetos sociais, através de doações ou ainda através de repasse às instituições 

sociais. Filantropia possui caráter assistencialista. Filantropia é definida como uma ação 

social assistencialista, caridosa, reativa e de natureza temporária. É uma ação externa da 

empresa, direcionada à comunidade e constitui um paliativo aos graves problemas 

sociais em curso10. 

A característica principal da filantropia estratégica é a benemerência do 

empresário, que se reflete nas doações que faz para entidades assistenciais e 

filantrópicas.  

 

Ação Social Empresarial11 (ASE)  
 

Ao longo dos tempos, a intervenção social das empresas ganhou maior 

amplitude, surgiu então uma outra dimensão do exercício da responsabilidade social, as 

ações sociais com a comunidade. Essas apresentaram uma evolução significativa no 

âmbito mundial na última década. Passa de atividade secundária e circunstancial para 

uma prática de gestão organizacional. 

Essa evolução é percebida em quatro momentos, conforme Wood (1991) citado 

por Rodrigues (2005):  

• O Feudalismo na Europa. A ação social era para com Deus, a Igreja e o povo em 

geral. Dessa forma, os donos das terras e os comerciantes tinham a 

                                                 
10 A ação socialmente responsável da época do welfare-state era, basicamente, filantrópica. 
11 Também denominada de filantropia estratégica. 
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responsabilidade na educação dos pobres, na promoção dos artistas locais, na 

construção de hospitais e orfanatos, pois acumular riqueza era uma atitude 

perversa e deveria ser evitada;  

• O Mercantilismo (séculos XIII e XV12), as empresas europeias tinham o 

compromisso de fortalecer o Estado-nação via participação nas expedições 

colonizadoras e do pagamento de impostos à coroa, uma das vias de 

enriquecimento do Estado;  

• A Industrialização (iniciada entre os séculos XV e XVIII até meados de 198013), 

o foco empresarial era a expansão do capital, centrados na produção, 

concorrência, ganhos de produtividade, e por conseguinte, eficiência e lucro. 

Nesse sentido, as ações empresariais eram para servir aos interesses dos 

proprietários. Para Rodrigues (2005: 27), essa estratégia engendrou forte 

aumento na produção em massa e na melhoria do padrão de vida e do nível 

educacional gerais, porém, resultou na exploração do trabalho e da natureza, 

além do enfraquecimento dos laços sociais de confiança;  

• A Pós-industrialização, marcada pela mudança de visão da opinião pública em 

relação ao desempenho tanto das empresas quanto do governo, aliados aos 

movimentos de protestos dos anos 60 e 70, originados dessa falta de confiança e 

do desejo de maior transparência e acesso às informações.  

A ação Social Empresarial é o que atualmente mais reflete o modelo de atuação 

das empresas brasileiras que praticam a responsabilidade social.  

 

A ação Social Empresarial refere-se a qualquer atividade que as empresas realizam, em 

caráter voluntário, para o atendimento das comunidades nas áreas de assistência social, 

alimentação, saúde, educação, entre outras. Essas atividades incluem desde pequenas 

doações eventuais a pessoas ou instituições, até grandes projetos mais estruturados e 

excluem as atividades executadas por obrigação legal (as contribuições compulsórias às 

entidades integrantes do Sistema “S” Sebrae, Sesi, Sesc, Senac, Senai, Senat, Sescoop e 

Senar (IPEA, 2006: 4).  

 

 Para Rodrigues (2005: 66) a tipologia da ação social empresarial é bastante 

complexa, dependendo de uma série de fatores e visões. Deste modo, Puryear (1999) 

para classificar a ASE apresenta três tipos: ajuda simples, ajuda programática e 

                                                 
12 Para Hunt (2005: 17) o mercantilismo ocorreu nos séculos XVI e XVII. 
13 Século XVIII, conforme Hunt (2005: 38). 
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mudança sistémica. Porter e Kramer (2002) citado por Rodrigues (2005: 48), propõem 

um continuum para caracterizar a tipologia da ação social corporativa. (...) as 

contribuições corporativas difusas (...), o marketing relacionado à causa (...) e por 

último a filantropia estratégica. 

No entanto, discutir o significado da ASE remete-nos a compreender a sua 

inserção no chamado Terceiro Setor14 e sua ação na área pública, com recursos privados 

(Rico, 2004). Assim, como resposta a incapacidade do mercado e do governo de 

resolver problemas de ordem ecológicos, desemprego, minorias étnicas, dentre outros, a 

partir da década de 1970, assiste-se a uma expansão das atividades associativas civis. 

Carvalho, citado por Rico (2004), analisa a nova forma de organização dessas 

associações, e constata que são internacionalizantes15; possuem vínculos locais; 

localizam-se fora do aparato formal do Estado; não se estruturam pelos grandes eixos da 

divisão do trabalho; não há uma ‘central’ que integre suas atividades; não há uma 

oligarquia burocrática; não há formas massivas e politizadas de participação, ou seja, há 

múltiplos planos e alternativas de associação. 

Assim, a ASE encaixa-se nesse perfil associativista, de caráter público, porém 

privado. É o espaço em que coexistem o Estado, o mercado e o Terceiro Setor16. A 

ASE, ao investir na sociedade, para além de doar benefícios, busca algum retorno. É 

uma forma de contribuir com o desenvolvimento social do país, e as empresas o fazem 

de forma consciente, ao atuar frente aos problemas que atingem a sociedade. 

 

Cidadania empresarial 
  

O debate sobre a participação cidadã surge num cenário onde os problemas de 

ordem social, econômica e política despertam a atenção para o futuro da sociedade. 

Porém, a grande proximidade do termo com a responsabilidade social empresarial 

sinaliza uma confusão na literatura em relação a conceituação dos mesmos, em muitos 

casos é usual encontrá-los meramente como sinônimos, embora seja bastante comum no 

Brasil restringir o termo cidadania empresarial a doações, via dinheiro ou produtos 

(ETHOS, 2004).  

 

                                                 
14 Terceiro Setor é um conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e 
serviços públicos. (...) Bens e serviços públicos implicam uma dupla qualificação: não geram lucros e 
respondem a necessidades coletivas (Fernandes citado por Rico, 2004). 
15 Extrapolam as fronteiras nacionais. 
16 Rico (1997: 61). 
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A empresa cidadã é aquela que se insere na comunidade, investindo recursos próprios, 

tendo o cuidado de monitorar o seu investimento, acompanhando projetos que possam 

trazer resultados concretos para a população local e que tenham possibilidade de auto 

sustentabilidade e multiplicação (Rico, 2004: 139 citado por Michel e Lampert, 2007: 

4).  

 

Uma empresa torna-se cidadã quando oferece uma contribuição para o desenvolvimento 

da sociedade através de ações sociais direcionadas a suprimir ou a atenuar suas 

principais carências em termos de serviços e infra-estrutura de caráter social (Melo Neto 

e Froes, 2001: 101). 

 

A cidadania empresarial refere-se a uma relação de direitos e deveres entre 

empresas e seu âmbito de relações e participação ativa, na vida das cidades e 

comunidades, participando das decisões e ações relativas ao espaço público em que se 

inserem. A ênfase dada é na atuação da empresa-cidadã nos espaços do mercado e do 

Estado, propondo e colaborando com o Estado na implementação de políticas e 

programas sociais, dado o reconhecimento da incapacidade atual do Estado em enfrentar 

os problemas sociais.  

Mas, é na obra clássica de Marshall (1967: 63) que se encontra o ponto de 

partida da discussão da cidadania. O autor define três elementos essenciais do conceito: 

o civil (direitos do indivíduo), o político e o social. Para o autor cidadania é a 

participação integral do indivíduo na comunidade política; essa se manifesta via 

lealdade ao padrão de civilização vigente, a sua herança social, com acesso ao bem-estar 

e a segurança materiais aí alcançados. 

Para Liszt (2005) a cidadania moderna ampliou-se e estendeu-se ao conjunto dos 

membros de uma mesma nação ao mesmo tempo que estreitou-se, ao transferir a 

decisão política para eleitos e representantes. O autor discute o princípio das 

nacionalidades. Assim, as condições de acesso à cidadania, no plano jurídico, seriam via 

jus soli, nacional de um país é quem nele nasce, ou jus sanguinis, cidadania é privativa 

dos nacionais e seus descendentes, mesmo nascido no exterior. Mas, nas concepções 

mais recentes procuram dissociar a cidadania da nacionalidade. Cidadania teria uma 

dimensão puramente jurídica e política afastando-se da dimensão cultural existente em 

cada nacionalidade. A cidadania teria uma proteção transnacional, como os direitos 

humanos. Por essa concepção, seria possível pertencer a uma comunidade política e ter 

participação independente da questão da nacionalidade (Liszt, 2005: 32).  



Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização. Experiências Inovadoras e Perspectivas de Mudança 

Página 53 de 119 

Todavia, para Boaventura (1999: 211), no capitalismo organizado, caracterizado 

pela passagem da cidadania cívica e política para a cidadania social, há conquistas de 

significativos direitos sociais, no domínio das relações de trabalho, da segurança social, 

da saúde, da educação e da habitação pelas classes trabalhadoras. Assim, entende 

cidadania como conteúdo da pertença igualitária a uma dada comunidade política e se 

afere pelos direitos e deveres que o constituem e pelas instituições a que dá azo para 

ser social e politicamente eficaz. Para ele, uma das principais contribuições de Marshall 

foi a sua capacidade de articular cidadania e classe social e destacar as consequências de 

tal articulação, o que possibilitou caracterizar as relações tensionais entre cidadania e 

capitalismo.  

Martinelli (1997) citado por Ponchirolli (2009: 65) faz outra leitura da cidadania, 

analisa a evolução da empresa como um negócio, que visa o lucro; a empresa como 

organização social, que contempla os interesses de vários grupos de stakeholders e 

mantém com eles relações tanto reativas quanto pró-ativas de interdependência; a 

empresa-cidadã que opera sob uma concepção estratégica e um compromisso ético, 

resultando na satisfação das expectativas e respeito dos parceiros. Nesse estágio, a 

empresa passa a agir na transformação do ambiente social, sem se ater apenas aos 

resultados financeiros do balanço econômico, busca avaliar a sua contribuição à 

sociedade e se posiciona de forma pró-ativa nas suas contribuições para os problemas 

sociais. A empresa-cidadã como agente econômico vai desempenhar um novo papel, o 

de agente social.  

Carroll (1999) citado por Ashley (2000) propõe uma convergência entre os 

conceitos de cidadania empresarial e de responsabilidade social corporativa. Boas 

empresas-cidadãs deveriam ser lucrativas, obedecer as leis, ter comportamento ético e 

retribuir à sociedade em forma de filantropia. Corroborando com essa visão, Maignan 

(1999) citado por Ashley (2000) concebe a cidadania empresarial como extensão pela 

qual as organizações atendem a suas responsabilidades econômicas, legais, éticas e 

discricionárias, exigidas por seus diversos stakeholders.  

Apesar da maioria das definições darem à cidadania empresarial uma conotação 

discricionária, alguns autores, como Maignan (1999), Mayhew (1999) citados por 

Ashley (2000) desenvolvem um conceito mais amplo, permeando toda a organização, 

com ênfase no desenvolvimento sustentável. Assim, a empresa deve contempla-la no 

seu processo decisório como um todo e não apenas em projetos específicos. 
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Assim, Ponchirolli (2009: 63) resume a cidadania empresarial como uma das 

dimensões externas da responsabilidade social corporativa. Para Froes e Melo Neto 

(1999: 33) a cidadania corresponde ao pleno exercício da responsabilidade social pela 

empresa. 

 

Responsabilidade Social Empresarial (Corporativa) 
 

Os primeiros estudos acadêmicos que tratam da discussão da responsabilidade 

social corporativa começam a ser sistematizados a partir das décadas de 1950 e 1960 

nos Estados Unidos e na Europa, e ampliados nas décadas subsequentes (Ashley, 2005). 

Porém, é a partir dos anos noventa que a responsabilidade social, impulsionada pela 

comunidade internacional ganha destaque na Europa e no mundo17, associado às 

discussões de desenvolvimento sustentável. Assim, a preocupação com benemerência e 

ações pontuais cede lugar a investimentos que possibilitem retorno na aplicação de 

recursos em programas sociais (Rico, 2004: 03).  

Dos argumentos a favor, podem-se citar duas linhas básicas: a da ética, derivada 

dos princípios religiosos, e a das normas sociais. Ser responsável é uma ação 

moralmente correta, independente das despesas que possam trazer para as organizações, 

e da instrumental, que considera a relação positiva entre o comportamento socialmente 

responsável e o desempenho econômico da empresa. Essa seria uma ação proativa da 

empresa no que se refere à maior consciência das questões culturais, ambientais e de 

género; antecipação e evitação de regulações restritivas à ação empresarial pelo 

governo; diferenciação de seus produtos diante de seus competidores menos 

responsáveis socialmente (Ponchirolli, 2009). 

Para além disso, pode-se elencar uma outra linha de análise, a da obrigação 

social versus a da responsabilidade social. A primeira se relaciona às ações executadas 

pelas empresas que estão previstas em lei, embora, vários autores consideram que 

cumprir a lei não é responsabilidade social. A segunda pressupõe que a empresa 

considera as metas econômicas e sociais nas suas decisões, e vai além dos limites da 

legislação. Steiner (1975), McGuire (1963) e Backman (1975), Carroll (1991), citados 

por Rodrigues (2005) corroboram com essa visão.  

                                                 
17 Johannesburg, conferência de Doha, Agenda 21 em 1992, O European Business Network for Social 
Cohesion (EBNSC), dentre outros. 
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Numa tentativa de sistematização, Carroll (1991) articula e inter-relaciona as 

dimensões já consideradas nas conceituações existentes e propõe o seu próprio conceito, 

através da pirâmide da responsabilidade social, que se relaciona com as expectativas 

que a sociedade tem em relação ao papel das organizações no campo econômico, legal, 

ético e discricionário.  

Wood citado por Ashley (2005: 50) amplia a terminologia existente definindo os 

conceitos de responsabilidade social corporativa CSR1, responsividade social 

corporativa CSR2, retitude social corporativa CSR3, que destaca a necessidade da 

ética normativa na definição do termo e o mais recente Cosmos, ciência e religião 

CSR4, que refere-se a um descentramento, uma visão transdisciplinar, um novo 

paradigma necessário para resolver as questões de conflito entre os negócios e a 

sociedade em todos os níveis institucionais. Este autor desenvolve um conceito de 

performance social corporativa, que engloba a configuração de uma organização em 

termos de: princípios de responsabilidade social corporativa18, processos de 

responsividade social corporativa19 e resultados sociais corporativos20. 

 Ashley (2005: 49) discute o amadurecimento do termo responsabilidade social. 

Por essa perspectiva, o termo passa a ser considerado pela sua capacidade de 

operacionalização e mensuração. Subdivide o termo em vertentes de conhecimento 

como responsabilidade, responsividade, retitude, desempenho social corporativo, 

desempenho social dos stakeholders, auditoria e inovação social. A responsabilidade 

social corporativa passa a ser acompanhada pela responsividade social corporativa 

(capacidade de respostas), retirando o termo de uma análise estática e incorporando a 

ideia de desempenho.  

A literatura sobre responsabilidade e responsividade social corporativa passou, 

na década de 90, a incorporar cada vez mais o aspecto normativo com uma maior 

participação de autores da área académica que trata da ética nos negócios (Ashley, 

2005:50). Todos esses modelos: responsabilidade, responsividade e retitude social 

corporativa, incorporam e apresentem como referência normativa ideias morais e éticas. 

Na visão de Grajew, citado por Froes e Melo Neto (1999), a Responsabilidade 

social deve ser tratada como uma filosofia empresarial, que perpassa todos os setores da 

                                                 
18 Os princípios são: 1) institucional, a legitimidade da empresa; 2) organizacional, a responsabilidade 
pública; e 3) individual, o arbítrio gerencial. 
19 Os processos são: o diagnóstico ambiental, a gestão da relação com seus stakeholders e a gestão de 
questões sociais. 
20 Os resultados sociais são: as políticas, programas e impactos sociais da empresa. 
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organização, que deve se preocupar com o grau de escolaridade de seus funcionários, as 

consequências que seus produtos causam ao meio ambiente e toda a relação estabelecida 

entre a empresa e seus públicos. Uma outra característica é a transparência nos 

negócios. As empresas atualmente tendem a considerar o crescimento da consciência 

ética e buscam resgatar um dos seus maiores e mais valiosos patrimónios: a imagem. 

Ashley (2005) concebe que o conceito de responsabilidade social corporativa 

esta cercado de uma forte conotação normativa e debates filosóficos sobre o dever das 

corporações de promover o desenvolvimento social. Assim, a responsabilidade social 

das empresas pressupõe: a empresa possui responsabilidades para além da sua missão 

econômica; a empresa pode (e deve, portanto) abraçar uma missão de interesse geral e a 

esfera econômica da empresa pode ser pensada como independente das dinâmicas e 

realidades. Nesta perspectiva, segundo o Instituto Ethos, a Responsabilidade Social 

relaciona-se à cadeia de negócios e engloba preocupações com um público maior, cujas 

demandas e necessidades devem ser incorporadas em seus negócios.  

Mas, a responsabilidade social empresarial pode ainda relacionar-se a parte de 

um movimento de deslocamento do capitalismo, uma realidade socialmente construída 

com objetivos precisos, embora não arquitetado pelos atores sociais individualmente. 

Trata-se, então, de uma resposta empresarial à necessidade de realimentar o espírito do 

capitalismo, que é a ideologia que mobiliza as pessoas para se inserirem e se manterem 

no sistema capitalista, além das dimensões materiais (Ventura, 2005). Neste sentido, a 

institucionalização da responsabilidade social empresarial estaria a legitimar as 

organizações e os campos organizacionais e o próprio sistema capitalista.  

Contudo, apesar das várias concepções apresentadas, existe uma maior crítica 

em relação à discussão da Responsabilidade social corporativa. Ponchirolli (2009: 50) 

citando o trabalho de Jones (1996) apud Ashley (2000) considera que o conceito e 

discurso da responsabilidade social corporativa carecem de coerência teórica, validade 

empírica e viabilidade normativa, mas que, ainda assim, oferecem implicações para o 

poder e conhecimento dos agentes sociais.  

Portanto, independente de se ter uma definição, a responsabilidade social 

empresarial traz uma série de vantagens para a empresa que se diz socialmente 

responsável: 

• A concepção de empresa socialmente responsável ajuda a atrair e a manter uma força de 

trabalho motivada e produtiva, agrega valor à marca, fortalece os vínculos comerciais e 

sociais da empresa, gera valor e longevidade aos negócios. (Ashley, 2005); 
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• Tanto os dirigentes, clientes, investidores e a sociedade passam a se preocupar em 

avaliar o grau com que a responsabilidade social está sendo exercida pelas empresas; 

• A empresa socialmente responsável cria expectativas com relação à responsabilidade 

das empresas com as quais se relaciona. Empresas socialmente responsáveis possuem 

instrumentos para medir o grau de responsabilidade social de uma organização; 

• A empresa socialmente responsável contribui para a criação de relações sólidas com 

clientes e fornecedores, além de ajudá-la a cumprir a lei e a diminuir o número de 

conflitos internos e externos; 

• A prática da responsabilidade social afeta positivamente a gestão da empresa, 

facilitando o acesso ao capital de investidores, principalmente estrangeiros; reforçando 

a visibilidade da marca e aumento das vendas; ajudando a gerenciar riscos; facilitando 

na tomada de decisões. 

Não obstante, é importante salientar que os conceitos da responsabilidade social 

evoluíram à medida que as práticas avançaram, aliadas às próprias evoluções das 

empresas, que tiveram que se adequar, para fazer frente às mudanças ocorridas no 

ambiente empresarial. Assim, o crescimento das empresas veio acompanhado por uma 

nova concepção do papel da empresa, que passou a incorporar novas estratégias 

direcionadas a seus diferentes públicos (stakeholders).  

Nesta perspectiva, é possível constatar que as mudanças evidenciadas no 

ambiente empresarial são dinâmicas e, por sua vez, a responsabilidade social 

acompanha este movimento dinâmico em relação às mudanças. Neste sentido, o termo 

responsabilidade social empresarial ainda é um conceito em construção. 

 

Uma tentativa de montagem de uma tipologia para a Responsabilidade Social 
Empresarial 

 

As empresas, cada vez mais, têm-se mostrado comprometidas com os problemas 

sociais e utilizam diversas formas para a sua inserção social. Todavia, a dificuldade 

apresentada é a de definir que tipo de investimento social está sendo praticado. Assim, o 

objetivo dessa tipologia é clarificar os conceitos, de forma a assimilar que tipo de 

investimento social tem sido praticado pelas empresas. Assim, caso se consiga um 

quadro tipológico bastante elucidativo, acredita-se que seja possível averiguar o tipo de 

ação social praticada pelas empresas e mensurar os resultados do relacionamento da 

empresa no atendimento às diversas demandas da comunidade.  

 Assim, a seguir apresentam-se as principais diferenças entre os termos 

relacionado a responsabilidade social empresarial. 
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Quadro 1. Diferenças entre os termos relacionado a responsabilidade social 
 

 
Filantropia e responsabilidade social Empresarial 

 
 

Filantropia 
 

Responsabilidade social empresarial 

Passo inicial em direcção à responsabilidade 
social; 

Representa a evolução da filantropia ao longo do 
tempo; 

É individualizada, pois a atitude e a acção são do 
empresário; 

É uma atitude colectiva e compreende acções de 
empregados, directores e gerentes, fornecedores, 
accionistas, clientes e demais parceiros da empresa. 
Constitui como uma soma de vontades individuais e 
reflectem um consenso; 

É apenas relação social da organização para com 
a comunidade. Constitui uma acção social, 
praticada isolada ou sistematicamente; 

Compreende acções pró-activas, integradas e 
inseridas tanto no planejamento estratégico quanto 
na cultura da organização, envolvendo todos os 
colaboradores; 

As acções são esporádicas, as doações e outros 
gestos de caridade não são vinculados à estratégia 
empresarial; 

Os recursos necessários para os projectos sociais são 
equacionados juntamente com aqueles necessários 
para as despesas operacionais e investimentos 
previstos; 

Não busca retorno, apenas o conforto pessoal e 
moral de quem a pratica; 

Busca retorno financeiro, pois se trata de uma acção 
estratégica da empresa; 

Relaciona-se ao assistencialismo; 

Deve extrapolar a dimensão da filantropia, deve 
estar estritamente relacionada a consciência social e 
ao dever cívico. Reflecte a acção da empresa em 
prol da cidadania; 

As motivações são humanitárias. 
 

Actuação social para além de motivações altruístas, 
entendida como responsabilidade. 

A participação é reactiva e as acções, isoladas. A participação é proactiva e as acções, mais 
integradas. 

A relação com o público-alvo é de demandante e 
doador 

A relação com o público-alvo é de parceria, 
interdependência, compromisso e partilha de 
responsabilidades. 

Não há preocupação em associar a imagem da 
empresa à acção social. 

Busca-se dar transparência à actuação e multiplicar 
as iniciativas sociais. 

Não há preocupação em relacionar-se com o 
estado. 

Relação de parceria com o Estado, para repartir 
responsabilidades e ampliar o alcance das acções de 
controle. 

Os resultados resumem-se à gratificação pessoal 
de poder ajudar. 

Os resultados são preestabelecidos; há preocupação 
com o cumprimento dos objectivos propostos; são 
elaborados projectos estruturados, comprometendo-
se com sua continuidade. 

A acção social decorre de uma opção pessoal dos 
dirigentes. 

A acção social vai além de uma opção individual 
dos dirigentes. É incorporada à cultura na empresa, 
os compromissos sociais são assumidos 
publicamente e divulgados. A participação social é 
incorporada aos valores e à missão institucional da 
empresa, partilhada com os funcionários. 

Não garantem o respeito ao meio ambiente, aos 
direitos de seus empregados ou o exercício da 
cidadania por parte das empresas que a pratica. 

 
Independentemente de suas acções filantrópicas, 
deverá agircom dignidade, respeito à pessoa humana 
e ao meio ambiente, actuando de forma ética e 
responsável. 
 
 

Acção social empresarial e Responsabilidade social empresarial 
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Acção Social Empresarial 
 

Responsabilidade social empresarial 

É eventual, ou seja, apresenta doações eventuais 
e difusas de bens, serviços e recursos financeiros; 

Acções contínuas e planejadas; 

Os projectos da acção social empresarial podem 
ser pulverizados21 (muitos projectos), ou 
concentrados (em um ou poucos projectos); 

Os recursos são gerenciados de forma propiciar a 
empresa participar efectivamente de uma causa 
social e as organizações beneficiadas criam vínculos 
e se sentem parceiras daquela que as está ajudando. 

Pode ser isolada (a própria empresa executa), ou 
pode existir estabelecimento de parcerias com 
organizações sem fins lucrativos, com outras 
empresas, com o governo; 

As acções são integradas e há parcerias, 
interdependência, compromisso e partilha 
responsabilidades. A acção social é incorporada na 
cultura da empresa e envolve todos os colaboradores 

Pode ser difusa (muitos locais), ou concentrada 
(em um ou poucos locais) 

É uma filosofia empresarial, que perpassa todos os 
sectores da organização e deve se preocupar com 
toda a relação estabelecida entre a empresa e seus 
públicos. 

Tanto de curto prazo quanto de longo prazo; 

O modo como uma empresa gere as suas relações 
económicas, sociais e ambientais e como se 
compromete com os seus parceiros, tem impacto no 
sucesso da empresa a longo prazo. 
 

Cidadania Empresarial e responsabilidade social empresarial 
 

 

Cidadania Empresarial 
 

Responsabilidade social empresarial 

Actua no nível restrito das actividades 
desenvolvidas pela organização para atender 
responsavelmente demandas sociais concretas; 

Investiga questões morais, gerenciais e sociológicas; 

É a dimensão externa da responsabilidade social; 

É uma resposta às demandas sociais. A nível interno 
corresponde a programas de recursos humanos 
(participação nos lucros, treinamento e 
desenvolvimento, capacitação, segurança no 
trabalho, remuneração, benefícios, etc.) E os planos 
de previdência complementar. Em nível externo há 
predominância de: doações, programas e projectos 
que desenvolve, das parcerias com o governo, as 
ong’s e a sociedade civil em diversos programas e 
projectos sociais e dos programas de voluntariado 
dos quais participam seus empregados, fornecedores 
e demais parceiros; 

Relação de direitos e deveres entre empresas e 
seu âmbito de relações e participação activa 
empresarial na vida de suas cidades e 
comunidades, participando das decisões e acções 
relativas ao espaço público em que se inserem; 

Evolução espontânea do gerenciamento empresarial; 
resultado do aperfeiçoamento constante da gestão 
das empresas; 

Incorpora responsabilidades diversas, além dos 
referentes a valores e princípios empresariais 
ligados à sua missão e visão estratégica, 
relaciona-se com o governo, clientes, 
fornecedores, comunidade, sociedade, accionistas 
e demais parceiros. 

Disseminação de novos valores que restauram a 
solidariedade social, a coesão social e o 
compromisso social com a equidade, a dignidade, a 
liberdade, a democracia e a melhoria da qualidade 
de vida de todos os que vivem na sociedade. 

Fonte: Montagem própria a partir da revisão da literatura. 
 

                                                 
21 Quando o número de instituições assistidas é muito grande, a empresa pode despender um valor 
substancial, no entanto, a divisão exagerada dos recursos faz com que muitos ganhem pouco.  
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 Partindo do entendimento de Balsa, a partir do estudo tipológico sobre as 

condições de pobreza em Portugal, propõe-se um quadro tipológico para o Investimento 

Social Empresarial: 

 

Quadro 2. Quadro tipológico do Investimento Social Empresarial  
 
 

Intervenção social 
 
 

Investimento Social privado – Solidariedade 
 

Acção social 
empresarial22  

 
Filantropia 
empresarial 

 
Cidadania 
empresarial 

 
Responsabilidade 
social empresarial  
 

Voluntária e 
Monitorada; 

 Voluntária e Não 
monitorada  

Voluntária e 
Monitorada; 

Voluntária e 
Monitorada; 
A integração voluntária 
de preocupações sociais 
e ambientais por parte 
das empresas nas suas 
operações e na sua 
interacção com outras 
partes interessadas"; 

Foco na comunidade; 
Pode ser extensiva aos 
funcionários e 
familiares; 

 Foco Comunidade; 
Foco na comunidade, 
pode ser extensiva aos 
funcionários; 

Foco em todas os seus 
stakeholders (Acção 
externa e interna) 

Perfil associativista; Base assistencialista; Concepção estratégica; Base estratégica 
Reactiva; Reactiva; Reactiva e pró-activa; Pró-activa 
Desloca-se de 
secundária e 
circunstancial para 
prática de gestão 
organizacional; 

Não continua, se esgota 
em si mesma; 

Multiplicação das 
iniciativas sociais; 

Acções planejadas e 
estruturadas 

Retorno 

Conforto pessoal e 
moral; 
Não há preocupação 
com resultados; 

Retorno; 

Busca retorno, no 
entanto, o horizonte da 
empresa deve ir muito 
além do retorno 
imediato para a mesma; 
 
Os resultados são 
preestabelecidos; 
 

Pequenas doações 
eventuais a pessoas ou 
instituições ou grandes 
projectos + 
estruturados; 

Acção pontual, e 
Esporádica 
(temporária); 
secundária e 
circunstancial; 

Progressão de 
investimentos em áreas 
sociais; 

A tarefa das empresas 
devia ultrapassar o seu 
negócio. Deviam juntar 
produtividade, 
lucratividade,  
rentabilidade,  
competitividade à 
sustentabilidade 

Exclui as actividades  Cumpre as leis; Um comportamento que 

                                                 
22 Filantropia estratégica 
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executadas por acção 
legal; 

as empresas adoptam 
voluntariamente para 
além das prescrições 
legais; 

Doações ou projectos 
assistência social, 
alimentação, saúde, 
educação, ambiente e 
desenvolvimento 
comunitário, etc.; 
 

Acção individual; 
Decisão individual; 

 
Acção colectiva; 
Decisão colectiva; 

Colabora com o 
desenvolvimento social; 

Não garante respeito ao 
meio ambiente ou aos 
direitos dos 
empregados, ao 
desenvolvimento da 
cidadania, a 
transparência ou aos 
preceitos éticos; 

Direccionadas a 
suprimir ou a atenuar 
principais carências de 
serviços e infra-
estrutura social; 

Desenvolvimento 
sustentável; As 
empresas têm de 
integrar nas suas 
operações o impacto 
económico, social e 
ambiental; 

 Não há parcerias; 
Parceria com o 
governo, instituições, 
demais empresas; 

A relação com o 
público-alvo é de 
parceria, 
interdependência, 
compromisso e partilha 
de responsabilidades. 

 
Não tem políticas de 
incentivo ao 
voluntariado; 

Incentivo ao 
voluntariado 

Incentivo ao 
voluntariado 

 
Doações a entidades ou 
grupos;  

Compromisso ético; 

Busca transparência, 
compromisso ético e 
multiplicação de 
iniciativas;  
Forte foco na ética 
empresarial; 

 Sinónimo de ajuda; Fomento a cidadania; 
Mudança de conduta do 
empresário 

 
Acção altruísta e 
desprendida.  

Restringe-se às 
actividades relativas ao 
atendimento das 
demandas sociais 
concretas. 

Incorporada à cultura 
na empresa 

 
- Motivação é 
humanitária;  

Empresa – agente 
social. É a 
responsabilidade social 
no mundo dos cidadãos; 

Motivação é de 
responsabilidade; 

  
Mais ligado a pessoa 
física. 

Relaciona-se a pessoa 
jurídica 

  
Uma das dimensões 
externas da 
responsabilidade social. 

É uma resposta às 
demandas sociais. Em 
nível interno 
corresponde a 
programas de recursos 
humanos (participação 
nos lucros, treinamento 
e desenvolvimento, 
capacitação, segurança 
no trabalho, 
remuneração, 
benefícios etc.) E os 
planos de previdência 
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complementar. Em 
nível externo há 
predominância de: 
Doações, programas e 
projectos que 
desenvolve, das 
parcerias com o 
governo, as ONG’s e a 
sociedade civil em 
diversos programas e 
projectos sociais e dos 
programas de 
voluntariado dos quais 
participam seus 
empregados, 
fornecedores e demais 
parceiros; 

   
Foca a cadeia de 
negócios; 

   
Responsabilidade 
económica, legal, ética 
e discricionária; 

   Filosofia empresarial; 

   

 Diferenciação de seus 
produtos em relação aos 
seus competidores 
(menos responsáveis); 

   

Existe preocupação 
com o cumprimento dos 
objectivos propostos; 
são elaborados 
projectos estruturados, 
comprometendo-se com 
sua continuidade; 

   
Preocupação em elevar 
a comunidade na qual 
se insere23; 

   
A empresa responsável 
é ambiciosa, mas não é 
gananciosa24; 

   

Os compromissos 
sociais são assumidos 
publicamente e 
divulgados; 

  
 
 
 

É uma nova forma de 
gestão empresarial no 
seu todo. (Santos, 
2006). 

 

A partir deste rol de características, apresentado os critérios que podem ajudar a 

definir uma empresa socialmente responsável, pretende-se, se possível, aplicá-los em 

empresas engajadas em investimentos sociais e avaliar se estas, de fato, estão mais 

                                                 
23 Toda vez que uma empresa actua de maneira ética, contemplando lucratividade com outros valores pré 
e pos lucros, ela carrega níveis de elevação da comunidade na qual ela actua. 
24 O ambicioso o que quer mais. O ganancioso o que quer só para si. 
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próximas da Responsabilidade Social, da Filantropia Empresarial, se são práticas da 

Acção Social Empresarial e assim por diante. 

Assim, foi identificado como generalizador a Intervenção Social, que se refere à 

interferência da organização na sociedade. O singularizador então seria o Investimento 

Social, ou seja, a forma como a empresa efectua esta intervenção.  

Algumas propriedades foram especificadas de forma a vinculá-las a cada 

categoria apresentada, as quais se referem a modalidades diferentes, mas que 

apresentam critérios, muitas vezes coincidentes. A partir dessa série de propriedades, 

cada uma, num determinado estado, o intuito era de qualificar de maneira menos 

ambígua e o mais pertinente possível, o conjunto dos objectos vinculados ao 

generalizador. 

No entanto, essas várias definições apresentadas do termo Responsabilidade 

Social Corporativa, não foram suficientes para resolver as divergências em torno do 

termo. Desta forma, será preciso buscar uma conceituação que clarifique as 

divergências e que consiga caracterizar as várias dimensões da responsabilidade social.  

Todavia, este exercício constituiu apenas uma das etapas da tipologização, 

assim, alguns critérios foram apresentados, a seguir, como tentativa de uma maior 

sistematização da questão.  

 

Quadro 3. Critérios Para Montar Tipologia da SER 
 

 Descrições Categorias 

1-Foco no Investimento Social da 
empresa 

Funcionário ASE; RSE;  
Comunidade ASE; RSE; Filantropia 
 
Indivíduo Filantropia 
Coletividade RSE 

2-Monitoramento 
Existe  RSE; ASE; Cidadania  
Não existe Filantropia 

3-Retorno 
Material RSE, ASE, Cidadania  
Simbólico RSE, Filantropia 

4-Concepção da ação 

Esporádica Filantropia 
Continuada RSE; Cidadania; ASE 

Integrada RSE 
Isolada Filantropia 

5-Motivação do investimento 
Pró-ativo RSE, cidadania,  
Reativo Filantropia, ASE 

6-Fonte de decisão 
Empresa Filantropia, ASE 
Coletividade RSE 

7-Responsabilidade da decisão 
Individual Filantropia 
Consensual RSE;  

8-Base do investimento 
Estratégico RSE; ASE; Cidadania. 
Assistencialista Filantropia 
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9-Tipo de relação estabelecida 
Parceria RSE; ASE, Cidadania. 
Demandante doador Filantropia 

10-Visão empresarial do investimento 
Responsabilidade RSE 
Humanitarista Filantropia 

11-Contempla mudança 
comportamental do empresário  

Sim RSE 
Não  Filantropia 

12-Incentivo ao voluntariado 
Existe RSE, Cidadania. 
Não existe Filantropia, ASE 

13-Preocupação com o desenv. Sust. 
Existe RSE, ASE, Cidadania. 
Não existe Filantropia 

14-Preocupação ética 
Existe RSE, cidadania. 
Não existe Filantropia 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos diversos autores. 
 

Ao analisar os trabalhos existentes sobre responsabilidade social, foi possível 

perceber um desenvolvimento mais forte no âmbito interno à empresa. Estudos do 

IPEA, Santos (2006), dentre outros, mostraram que as políticas desenvolvidas pelas 

empresas, engajadas na questão da responsabilidade, estão voltadas para os funcionários 

e seus dependentes.  

Ao se fazer uma leitura em coluna, constata-se que, para ser uma empresa 

responsável, esta deve focar tanto o público interno quanto o público externo. Desta 

forma, as várias definições existentes sobre o termo concebem que, ser responsável é 

mais abrangente do que trabalhar a responsabilidade social interna.  

Na tentativa de uma maior sistematização da questão, a partir do quadro 3, 

tentou-se cruzar alguns critérios, estes estão apresentados no quadro 4, e apresentam um 

resumo para a questão. 

 

Quadro 4. Relação entre o investimento social e a visão empresarial  
 

  
Visão empresarial 

Humanitárias Responsabilidade 

 
 

Retorno do 
investimento 

Material 

Investimento circunstancial 
ou não, mas com a 
perspectiva de retorno para 
empresa.   
(ASE)  

Investimento planejado, 
continuo, com multiplicação 
de iniciativas e preocupação 
com os lucros. 
(Cidadania empresarial) 

Simbólico 

Investimento circunstancial 
sem preocupação de 
continuidade. 
(ASE) 

Investimento planejado, 
continuo, com multiplicação 
de iniciativas e preocupação 
com a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade.  
(Responsabilidade Social 
Empresarial) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A partir do que foi apresentado, pode-se traçar uma definição preliminar para a 

RSE, embora Gendron (2009: 05) apresente três requisitos para compreender a 
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responsabilidade social como objeto da análise sociológica: importar a definição de 

responsabilidade social proposto pelos agentes ou pelas instituições para explicar esse 

fenómeno; as práticas de responsabilidade social deve ser analisada por aquilo que 

são, independentemente do discurso que lidar com os atores e é preciso considerar os 

diferentes discursos dos atores sociais sobre a responsabilidade social continua a ser 

fundamental para entender e explicar o fenómeno. 

Diante do exposto, propõe uma definição preliminar da RSE: uma atividade 

voluntária, continua, planejada, monitorada, integrada, que seja transparente, que 

envolva as partes interessadas nas decisões e contemple as suas expectativas, que 

implemente as ações, verifique a sua efetividade, corrija as falhas e seja capaz de 

multiplicar-se. A responsabilidade social é um investimento, que deve contemplar uma 

abordagem inclusiva financeira, comercial, social, ambiental e ética, em uma estratégia 

de longo prazo, que procure maximizar seus impactos positivos e minimizar os 

negativos, que contemple toda a sua cadeia de produção, de forma a contribuir para uma 

sociedade mais justa e um ambiente mais limpo. 

Contudo, esta definição ainda necessita ser aprimorada. Para tanto, deve-se 

aperfeiçoar a tipologização. Alguns critérios foram apresentados, mas ainda há a 

necessidade de uma maior reflexão sobre as interações existentes entre eles e de colher 

novos elementos, para que se possa conseguir uma conceitualização universal para a 

responsabilidade social empresarial. 

 

Considerações finais 
 

A responsabilidade social ainda é um conceito em construção, embora já existam 

vários estudos sobre a questão. A complexidade na sua conceituação é atribuída à 

subjetividade que se relaciona a identificação dos valores, normas e expectativas 

apresentados pela sociedade e de quais objetivos se pretende alcançar. 

Para além disso, a responsabilidade social, por ser um assunto relativamente 

novo, precisa ainda ser melhor estudada.  

Várias pesquisas têm sido realizadas para mensurar a atividade social das 

empresas. No entanto, tal mensuração é bastante complexa e demanda uma definição de 

critérios que permitam a elaboração de um “retrato”, ainda que parcial, da atuação das 

empresas socialmente responsáveis.  
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Todavia, uma lacuna ainda a ser preenchida é a da mensuração e da melhor 

explicitação dos critérios utilizados para definir a responsabilidade social corporativa e 

dos seus termos inter-relacionados, o que possibilitará identificar em quais categorias 

melhor se encaixam.  

Desta forma, será possível contemplar as dimensões que compõem a abordagem 

da responsabilidade social. Clarificando os termos, acredita-se que será possível chegar 

a uma análise conceitual da responsabilidade social empresarial.  
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Resumo 

 

No intuito de realizar um projecto de investigação de aplicação prática, a aluna de Mestrado em 

Sociologia, Mónica de Melo Freitas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa propôs à Câmara Municipal de Cascais a realização de um projecto de investigação o qual fosse 

de interesse para o Município.  

A Câmara fez saber na época (Novembro de 1997) que tinha bastante interesse em que fosse realizado 

algum estudo na área da Saúde visto que estava previsto arrancarem com as obras do novo hospital de 

Cascais.  

Durante o curso de Pós-graduação em Sociologia a aluna havia tomado conhecimento da importância dos 

clusters para a dinamização e para o aumento da competitividade de regiões, por isso propôs à Câmara 

Municipal de Cascais a realização de um estudo das potencialidades e dificuldades para a constituição de 

um cluster da Saúde no Concelho de Cascais, o qual foi aprovado desde o primeiro instante. 

Os resultados obtidos a partir deste estudo possibilitaram a elaboração de um plano para a dinamização do 

cluster da Saúde no Concelho de Cascais o qual já faz parte da Agenda XXI, 2008 do Concelho de 

Cascais e que será implementado em 2010. 

 

Palavras-chave: Cluster, Saúde, Concelho de Cascais 
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I. Contextualização 
 

Com o advento da modernidade os bens e os serviços passaram a competir em 

escala global. Segundo Giddens (2005), uma das características da modernidade é o 

esvaziamento espacio-temporal que de certa forma possibilita as instituições sociais 

ampliarem a sua área de actuação tal como serem mais rápidas a fazê-lo.  

Neste novo panorama as relações comerciais que se davam em locais fixos e a 

partir do contacto pessoal entre fornecedor e comprador passaram a se dar em locais 

virtuais e através de relações esporádicas marcadas pelo anonimato. 

Os consumidores regra geral vêm se tornando cada vez exigentes e sofisticados 

visto que a concorrência que hoje se assiste entre as empresas para se afirmarem no 

mercado acaba por favorecer a criação de produtos e serviços mais inovadores ao 

mesmo tempo que consolida uma cultura de consumo mais refinada e exigente. 

Enquanto nos anos 60 os consumidores valorizam o preço na hora da aquisição, 

nos anos 70 eram o preço e a qualidade. Nos anos 80, os consumidores buscavam 

sobretudo o preço, a qualidade e as alternativas de escolha no momento da compra. 

Quanto aos anos 90, percebe-se que aquilo que os consumidores mais apreciavam além 

do preço, da qualidade, das alternativas de escolha era unicidade. Neste momento o 

consumidor queria fundamentalmente um produto/serviço personalizado, único. Em 

2000, os consumidores passaram a valorizar no acto da aquisição o preço, a qualidade, 

as alternativas de escolha, a unicidade e a velocidade. Nesta altura as empresas que 

conseguiam inovar mais e melhor num curto espaço de tempo eram as empresas mais 

competitivas. 

Em 2009, percebeu-se que os consumidores além do preço, da qualidade, das 

alternativas de escolha, da unicidade e da velocidade, buscavam no consumo um certo 

reconhecimento social o qual é devido em parte à influência dos media a partir dos 

anúncios publicitários.  

Parece que hoje em dia as pessoas querem também ser reconhecidas pelo que 

consomem porque há um esforço do mercado a partir da publicidade e do marketing em 

sustentar/fixar a era actual como a era do consumo. 

Posto isto, as empresas têm procurado tirar cada vez mais partido das suas 

envolventes gerais e específicas a partir de um conhecimento aprofundado de ambas tal 

como do envolvimento delas nas iniciativas de inovação. Os factores que exercem uma 

influência indirecta sobre a organização denominam-se envolvente geral enquanto o 
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grupo de factores que exercem uma influência directa na acção organizacional 

convencionou-se chamar envolvente específica (Cunha et al, 2006). 

Constituem a envolvente geral os elementos demográficos, legais, políticos, 

económicos, tecnológicos, socio-culturais e o ambiente físico.  

Dos elementos demográficos ressaltam-se as características dos recursos 

humanos, o nível etário da população, o nível escolaridade formal, dentre outros.  

Os elementos legais dizem respeito ao enquadramento legal da actividade da 

organização na sociedade.  

Quanto aos aspectos políticos, menciona-se a pressão política e o clima político-

ideológico que tanto pode ser incentivador como castrante para determinados tipos de 

actividades organizacionais.  

Os aspectos económicos estão relacionados à disponibilidade de capital de risco 

e o funcionamento do sistema bancário essencialmente. 

Os aspectos socioculturais estão associados ao conjunto de valores 

prevalecentes na sociedade. 

O ambiente físico compreende os recursos naturais e a forma como são 

explorados, fundamentalmente. 

A envolvente específica compreende os clientes (aqueles de quem as 

organizações costumamente atendem as necessidades), os fornecedores (pessoas, 

organizações e/ou grupos de organizações que fornecem às outras organizações os bens 

e/ou serviços necessários as suas actividades organizacionais e que quando envolvidos 

em relações estreitas de cooperação podem contribuir bastante na criação de novos 

produtos), os concorrentes (organizações que produzem os mesmos bens ou serviços e 

que quando procuram conhecer uma a outra em profundidade podem obter com isto 

inúmeras vantagens competitivas; como diz o economista Schumpetter, já não cabe ao 

empresário a especulação mas sim estar mais bem informado antes dos seus 

concorrentes), a tecnologia, e a sofisticação da tecnologia absorvida por determinada 

indústria, os accionistas (grau de concentração do capital, natureza familiar da 

propriedade), sindicatos (grau de dispersão dos membros de uma organização por 

vários sindicatos), governos e autarquias (o governo e as autarquias podem ter 

interesses na organização, seja do ponto de vista das taxas de emprego, do 

desenvolvimento regional ou do tipo de produto/serviço que presta (Cunha et al, 2006).  

Os grupos organizacionais e/ou pessoas que influenciam ou são influenciadas 

pelas actividades organizacionais são denominados stakeholders (partes interessadas). 
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Os stakeholders primários são aqueles que afectam directamente a acção 

organizacional enquanto os secundários são aqueles que normalmente são influenciados 

pela actividade organizacional e que normalmente são esquecidos pelas organizações 

nas suas estratégias organizacionais. 

 

II. As teorias que contribuíram para a elaboração do objecto de estudo 

 

As principais teorias que buscam compreender as relações entre as organizações 

e as respectivas envolventes também contribuíram muito para a concretização do 

referido objecto de estudo e compreendem as seguintes: Teoria da Contingência 

Sistémica, Teoria da Dependência dos Recursos, Teoria da Economia dos Custos de 

Transacção, Teoria das Redes Organizacionais, Teoria da Ecologia Organizacional, 

Teoria Institucionalista. 

A Teoria da Contingência Sistémica visa sobretudo a compreensão das 

estratégias que visam a diminuição das margens de incerteza da actividade 

organizacional a partir do serviço e do controlo da área técnica. 

A Teoria da Dependência dos Recursos diz que os padrões da acção 

organizacional podem ser explicados a partir dos padrões de dependência ambiental. O 

grau de dependência de uma organização depende de três condições: a importância ou 

centralidade no recurso, o poder discricionário sobre a afectação e a utilização dos 

recursos e o seu grau de concentração/dispersão (Cunha et al, 2006). 

A Teoria da Economia dos Custos de Transacção defende que as transacções 

tanto podem ocorrer nos mercados como nas organizações (hierarquias). O que faz com 

que determinada transacção resulte em contratos vai depender do volume de informação 

disponibilizada e o preço a ser cobrado para o seu acesso. 

Quando não existe total confiança entre as partes aqueles a quem falta 

informação podem apenas aceder a uma situação de paridade depois de pagarem os 

custos que podem ser elevados senão mesmo proibitivos (Cunha et al, 2006). 

Segundo Giddens (2005), no pensamento de Simmel a confiança presenciada na 

modernidade está mais relacionada com a fé que os indivíduos depositam nas 

instituições monetárias garantidas pelo poder público do que entre eles próprios. 

Segundo Granovetter (2003), a ausência de laços de confiança entre os actores 

torna bastante dispendioso o acesso da informação.  



Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização. Experiências Inovadoras e Perspectivas de Mudança 

Página 73 de 119 

Os laços de confiança diminuem o oportunismo e os actos de má fé quando a 

moral generalizada e as instituições falham (Granovetter, 2003). 

Outros autores argumentam que as organizações se revelam valiosas não tanto 

pela sua capacidade controlar o oportunismo e de gerir a desconfiança mas mais pela 

capacidade de facilitar o relacionamento e de gerar a confiança (Cunha et al, 2006). 

De acordo com a Teoria Ecológica, quanto mais variadas forem as organizações, 

consequentemente mais e maior será a heterogeneidade das variações, mais ricas as 

oportunidades de inovação vantajosas.  

De acordo com esta corrente teórica, as inovações que são retidas tendem a ser 

absorvidas pela população organizacional, o que de certa forma possibilita prever o 

surgimento futuro de alguma variação. 

Segundo Cunha et al (2006), a diferença maior entre a Teoria Ecológica e a 

Teoria Institucionalista baseia-se em: enquanto a Ecológica centra a sua análise em 

processos demográficos e extrínsecos à organização, a Institucional aceita que a 

envolvente se repercute não apenas nos processos demográficos mas também na 

estrutura interna das organizações. 

A Teoria das Redes Organizacionais foi bastante útil na elaboração do estudo do 

Cluster da Saúde de Cascais visto que ela tenta explicar que as redes que se formam 

entre as organizações objectivam fundamentalmente responder às necessidades das 

envolventes externas (leis, tecnologias, ambiente, aspectos demográficos) e internas 

(clientes, fornecedores e accionistas).  

A Teoria das Redes Sociais também foi trazida para o referido estudo visto que 

busca compreender como se constituem os laços interpessoais dentro das redes sociais e 

o papel da confiança na criação, manutenção e optimização destes mesmos laços e 

também a Teoria dos Clusters já que ela tenta analisar como as redes organizacionais 

podem originar envolventes muito mais dinâmicas e inovadoras ao mesmo tempo que 

desenvolvem as regiões onde estão inseridas. 

Dos autores das Redes Sociais, tomar-se-ão como referências Granovetter e 

Uzzi.  

Segundo Granovetter (2003) quanto mais estreitos são os laços de confiança 

maior é a possibilidade dos actores trocarem informações relevantes entre si. Segundo 

ele as relações interpessoais baseiam-se sobretudo na reciprocidade, na distribuição ou 

nos laços de amizade. Todas elas trazem consigo uma carga subjectiva bastante densa. 

Granovetter acredita que as redes sociais são muito importantes nos negócios porque 
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evitam o oportunismo e as acções de má fé quando as instituições e a moral 

generalizada falham. 

Ao contrário de Granovetter, para Uzzi as informações relevantes normalmente 

provêm dos laços fracos nas redes sociais pois após algum tempo as informações 

tendem a se tornarem repetitivas entre aqueles que cultivam laços fortes. Contudo, são 

dos laços fortes que provem o suporte em tempo de crise e/ou de mudanças profundas, 

por isto, do ponto de vista estratégico, é muito importante cultivarem os dois tipos de 

laços pessoais dentro das redes sociais que compõem os clusters. 

No entanto, nota-se que as informações relevantes que provêm dos laços fracos 

se devem na maioria dos casos às referências pessoais fornecidas por outrem. 

Os ganhos de imagem e reputação são obtidos pelos indivíduos em interacção 

com outros indivíduos nos contextos sociais. Percebe-se que a imagem e a reputação às 

vezes são utilizadas como estratégias pelos próprios indivíduos de modo a atingirem os 

seus fins.  

Os autores Porter e Barry, nos seus estudos acerca dos clusters, constataram que 

estes representam fortes motores de desenvolvimento regional, contudo, enquanto para 

Porter (1996) a estrutura do cluster normalmente antecede a constituição dos outros 

factores como consolidação de culturas de cooperação e de reciprocidade, atitudes 

pessoais individuais e colectivas voltadas para o altruísmo e para a benevolência, para 

Barry (2008) o papel fundamental dos clusters deve ser a optimização destes últimos 

factores. Segundo Barry (2008) os clusters tendem a ser mais bem sucedidos quando já 

existe nas regiões uma cultura voltada para o cooperativismo e para a inovação.  

Os clusters são sobretudo a potencialização económica dos espaços geográficos 

a partir da criação de redes sociais e empresariais entre os actores que compõem as 

cadeias produtivas (empresas fornecedoras, empresas consumidoras), as universidades 

e/ou centros de investigação, instituições públicas, instituições financeiras e outras. A 

proximidade geográfica é factor muito importante para o sucesso dos clusters (Porter, 

1996) pelo facto que possibilita a criação de laços de confiança estreitos entre os 

actores, os quais lhes possibilitam trocarem informações relevantes entre si com baixos 

custos de transacção. Estas informações podem estar relacionadas com a possibilidade 

de entrarem em um novo mercado, de acederem a melhores matérias-primas ou 

profissionais talentosos.  

Segundo Barry (2008), mais importante que a localização geográfica, é a 

existência de uma cultura psico-social voltada para o cooperativismo nas regiões. 
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Quanto à institucionalização dos clusters percebe-se que em ambos os autores o 

papel do Estado parece como fulcral. 

Para Porter (1996) os clusters possibilitam aos actores obterem ganhos de 

imagem e reputação a partir do ganho de escala, por isso até os pequenos empresários 

conseguem competir à escala dos grandes.  

Dentro dos clusters é preciso que a cooperação e a competitividade coexistam 

principalmente porque não se dão em simultâneo.  

 

III. Cluster da Saúde de Cascais: uma iniciativa académica que virou programa 

político na tentativa de aumentar a competitividade regional na área da Saúde 

 

1. Caracterização do Concelho de Cascais do ponto de vista social e demográfico 

 

O Concelho de Cascais (Portugal) possui uma população fixa residente de 

213.000 habitantes. É composto de 6 freguesias: Alcabideche, Estoril, Cascais, Parede, 

Carcavelos e São Domingos de Rana. 

A maior concentração populacional se situa na zona litoral, a qual compreende 

as freguesias de Alcabideche, Cascais, Estoril e Parede. Por este mesmo motivo as 

grandes carências sociais e económicas se encontram nas referidas freguesias. Algumas 

destas carências se prendem com a Saúde (CMC, 2008). Existem inúmeras pessoas sem 

médico de família, mais de 2.000 pessoas só no centro de Saúde da Parede, uma lista 

enorme de pessoas que aguardam por uma consulta de especialidade nos Centros de 

Saúde Parede-Cascais, principalmente em áreas como oftalmologia e 

otorrinolaringologia.  

Na tentativa de atender a necessidade da população cascalense foram 

inaugurados este ano mais três novos centros de Saúde no Concelho de Cascais, dos 

quais se ressaltam o Centro de Saúde de Alcabideche, o Centro de Saúde de São João do 

Estoril e o Centro de Saúde de São Domingos de Rana.  

Além dos novos centros de Saúde, encontra-se quase em fase de conclusão a 

construção do novo hospital de Cascais.  

Este novo hospital será um dos maiores e mais modernos do país. Terá uma 

capacidade de 213 leitos aproximadamente e 14 ramos de especialidades. Esta nova 

unidade hospitalar terá novas unidades, como a unidade de AVC, a unidade de 

internamento em Psiquiatria e de VHI/SIDA e uma unidade de tratamento em 
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ambulatório para a Toxicodependência. 

Embora o funcionamento do novo hospital só esteja previsto para o próximo 

ano, os HPP já se encontram a gerir o hospital de Cascais. 

Além do centro hospitalar de Cascais (hospital de Cascais), existem outros dois 

hospitais: o Hospital de Sant´ana e o Hospital de Alcoitão (Centro de Reabilitação 

Física e Motora de Alcoitão).  

O sector privado da Saúde também se encontra presente em Cascais através da 

Clínica Cuf do Grupo José de Mello Saúde. A clínica CUF está em Cascais há pouco 

mais de 2 anos e possui uma capacidade que ronda os 40 leitos, contudo tem 

contribuído na colmatação de alguns problemas relacionados com a carência de 

consultas de especialidade no Concelho e à necessidade de realização de exames de 

diagnóstico especializados. 

Contudo, estas unidades que até então trabalham de forma isolada com contactos 

intra-institucionais bastante pontuais poderão vir a trabalhar em conjunto, dando uma 

nova dinâmica à área da Saúde de Cascais a partir da criação do Cluster da Saúde de 

Cascais (CMC, 2008). 

 

2. Etapas do estudo realizado no âmbito da consolidação de um cluster na área da 

Saúde em Cascais. 

 

Uma vez que estava previsto a construção de um dos maiores e mais modernos 

hospitais públicos no Concelho de Cascais e que ia ser delegado às autarquias a 

coordenação dos serviços primários de Saúde, a Câmara Municipal de Cascais começou 

a pensar numa forma de vir potenciar o sector da Saúde cascalense. 

No intuito de fazer um projecto que de certa forma fosse de encontro às 

necessidades do Município de Cascais e às expectativas da Câmara Municipal de 

Cascais, a aluna de mestrado pensou nas seguintes questões de partida para a realização 

do estudo das potencialidades e dificuldades para a consolidação de um cluster da Saúde 

em Cascais: É possível potenciar o sector da Saúde no Concelho de Cascais a partir da 

integração do novo hospital em uma estrutura de cluster? Quais são as potencialidades e 

dificuldades apresentadas pelas actuais redes sociais das áreas empresarial, da Saúde e 

da investigação científica para a consolidação de um cluster da Saúde em Cascais? 

Quais são os segmentos mais prováveis de se potencializarem com a constituição do 

cluster da Saúde de Cascais? 
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Num primeiro momento, pensou-se que a potencialização do sector poderia 

passar pelo incentivo à abertura de novas empresas ligadas à área da Saúde, Hospitalar e 

Farmacêutica. Segundo Fligstein (2003), a inovação acontece normalmente com a 

entrada de novas empresas (denominadas pela autora de desafiadoras) no mercado pois 

as empresas que já se encontram instaladas (empresas denominadas detentoras) estão 

normalmente mais preocupadas em se manterem no poder do que propriamente com os 

processos de inovação. 

Posto isto, acredita-se que a entrada de novas empresas ligadas 

fundamentalmente à área da Saúde em Cascais será mais que inevitável, visto que, 

como se sabe as unidades hospitalares externalizam uma série de competências e 

serviços visando serem mais competitivas frente à concorrência, e a proximidade 

geográfica começa ter algum peso na hora da contratação. Segundo os directores das 

unidades hospitalares de Cascais há determinados serviços, como o da limpeza 

industrial hospitalar, por exemplo, que faz muito sentido se localizarem nas 

proximidades geográficas do hospital visto que a não limpeza de um bloco operatório 

em tempo útil por exemplo pode dificultar o salvamento de uma vida. 

Visto que a proximidade geográfica aparece associada ao factor sucesso no 

contexto hospitalar, a Câmara Municipal de Cascais passou a ponderar até que ponto a 

potencialização da área da Saúde de Cascais poderia passar pela criação de um cluster 

da Saúde. De acordo com Porter (1996), os clusters compreendem aglomerações de 

empresas, universidades e outras entidades relacionadas a um determinado sector de 

produção numa mesma localização geográfica. A proximidade geográfica é um dos 

elementos primordiais nos clusters visto que permite o estreitamento de laços de 

confiança entre os actores, o que de certa forma lhes permite trocarem entre si um 

volume muito maior de informações relevantes tais como aceder a tecnologias e 

profissionais talentosos com um custo baixo de transacção, facilidades na obtenção de 

financiamentos público e privados e a cooperação mútua na solução de problemas 

pontuais. 

Diante das vantagens que os clusters facilitam aos actores envolvidos, decidiu-se 

realizar um estudo das potencialidades e dificuldades para a constituição de um cluster 

na área da Saúde em Cascais. 

Na primeira fase do referido estudo, realizou-se uma investigação teórica acerca 

dos clusters e das redes empresariais no intuito de tentar perceber como se formam, 

quem são os actores mobilizados e quais as oportunidades geradas. Os clusters 
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normalmente são impulsionados pelas redes sociais compostas por empresários, 

representantes do sector público, investigadores e até a comunidade em geral. De acordo 

com Porter (1996) os clusters proporcionam sobretudo aos actores envolvidos ganhos de 

dimensão, o que de certa forma possibilita ao mais pequeno empresário concorrer à 

escala de um grande. 

Na fase que se seguiu, tentou-se ver no terreno quem seriam os actores a serem 

mobilizados para o cluster da Saúde de Cascais, dos quais se ressaltam o Centro 

Hospitalar de Cascais, Hospital de Sant´Ana, Centro de Medicina e Reabilitação de 

Alcoitão, Clínica Cuf-Cascais e Centros de Saúde Parede-Cascais.  

A partir da realização de entrevistas semi-directivas aos directores destas 

respectivas unidades procurou-se constatar o que eles pensavam acerca do trabalho em 

clusters, se pertenciam a algum cluster, se mantinham contactos entre si e em que 

parâmetros e se desenvolviam projectos com as universidades. Ficou-se a saber 

fundamentalmente que estes directores vêem com bons olhos a constituição e a 

participação das suas unidades de Saúde no cluster da Saúde de Cascais, principalmente 

porque ajuda a consolidar uma cultura de diálogo inter-institucional, a qual lhes permite 

com custos muito reduzidos a troca de informações pertinentes, uma alocação de 

recursos mais eficientes e ganhos de imagem e reputação, embora não tivessem 

qualquer experiência em trabalhos deste género. 

Segundo os directores contactados, os contactos que eles realizam entre si são 

muito pontuais e se baseiam em acordos burocráticos previamente estabelecidos. 

Quanto à ligação com as universidades, salientaram que esta normalmente se encontra 

relacionada com o recebimento de estágios, não envolvendo, portanto, o 

desenvolvimento de projectos científicos e/ou sociais.  

Com os directores das universidades também se realizaram reuniões, as quais 

proporcionaram saber que estas têm muito interesse em fazer parte do cluster da Saúde 

de Cascais pois, se por um lado elas possuem o Know-How que os hospitais precisam 

para inovarem, por outro, elas precisam de casos para estudo fornecidos pelos hospitais.  

Ao contrário dos hospitais, as universidades trabalham normalmente em clusters 

de investigação, por isso possuem uma grande capacidade para a liderança e para a 

transformação social. 

A inclusão das universidades/centros de investigação no cluster da Saúde de 

Cascais poderia ser o primeiro passo para a consolidação do objectivo de consolidação 

de um pólo universitário no Concelho de Cascais previsto no Plano Director Municipal 
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do Concelho de Cascais de 1997. 

Uma vez sabido que tanto por parte dos hospitais como das universidades dos 

Concelhos limítrofes de Cascais havia interesse na consolidação do cluster da Saúde de 

Cascais, tentou-se saber até que ponto se poderia consolidar com o cluster uma 

plataforma para a investigação multidisciplinar na área da Saúde Humana envolvendo 

investigadores das áreas da Biologia Molecular, Biotecnologia, Bioquímica, Ciências da 

Vida, Farmácia e Clínica. 

A partir das reuniões com os directores das universidades/centros de 

investigação (Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, Instituto 

Medicina Molecular, Instituto Gulbenkian de Ciência, Instituto de Tecnologia Química 

e Biológica, Universidade Católica e Universidade Atlântica) e de um representante do 

instituto de investigação em Farmácia constatou-se que os directores das referidas 

organizações vêm com bom olhos a consolidação da plataforma de investigação no 

entanto alertaram que normalmente é muito difícil a mobilização dos médicos em 

projectos neste âmbito. 

No intuito de tentar compreender até que ponto os médicos de Cascais estavam 

susceptíveis em fazerem investigação, foi aplicado um questionário formulado com 

algumas questões abertas e outras fechadas a 100 médicos concelhios. O total de 

respostas rondou os 13% e possibilitou saber que os médicos cascalenses normalmente 

estão disponíveis para fazerem investigação embora na sua maioria tenham afirmado 

que nunca participaram em projectos de investigação multidisciplinar. No entanto 

salientaram que a disposição para participarem nos projectos de investigação encontra-

se condicionada fundamentalmente pelo aumento na remuneração, pela diminuição das 

horas de prática clínica para fazerem investigação, pela progressão na carreira, pela 

criação de um laboratório de investigação dentro do hospital ou nas proximidades 

hospitalares e pelo estreitamento de laços entre o hospital e as universidades. 

Nota-se que algumas das condições salientadas pelos médicos dependem mais 

dos órgãos reguladores tais como Ministério da Saúde Português e Administração de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo do que das administrações hospitalares propriamente 

ditas. No entanto segundo o autor (Porter, 1996) algumas das vantagens dos clusters 

prende-se com o ganho de visibilidade e com o relevo institucional, os quais tornam 

possível a mudança nas políticas públicas a partir do exercício de pressões 

institucionais, posto isto se acredita que o cluster da Saúde de Cascais poderá, com o 

tempo, contornar as condições requeridas pelos médicos do Concelho, as quais 



RESPONSABILIDADE SOCIAL, ÉTICA E INOVAÇÕES 

Página 80 de 119 

extrapolam as competências das administrações hospitalares concelhias. 

Os resultados das entrevistas realizadas aos dirigentes da Administração Pública, 

do sector da Saúde de Cascais, do sector empresarial e da investigação científica foram 

organizados na análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) que 

se segue. 

 

Análise SWOT das entrevistas com as organizações estratégicas para o Cluster da Saúde de Cascais  

Síntese Geral 

 

Potencialidades 

 

- Diversidade de actores envolvidos (sector 

público, hospitalar, farmacêutico, científico e 

social); 

- Iniciativa e incentivo da Câmara Municipal de 

Cascais para a consolidação do cluster da Saúde 

Cascais; 

- Manifestação de interesse das unidades 

hospitalares, clínicas e centros de Saúde do 

Concelho para a consolidação do cluster; 

- Interesse e acompanhamento contínuo dos 

centros de investigação no andamento do projecto 

de clusterização em Cascais; 

- A maioria dos actores ligados às universidades 

ou centros de investigação possuem experiência no 

trabalho em rede e estão disponíveis para 

trabalharem com Cascais neste projecto; 

- Presença de actores bastante dinâmicos do ponto 

de vista social, económico, tecnológico e científico 

no Concelho, os quais vêem no projecto do Cluster 

Hospitalar uma oportunidade para dinamizar mais 

o Município em conjunto com a Câmara de 

Cascais; 

- Os institutos de investigação e as universidades 

mantêm acordos de cooperação contínuos com 

outros congéneres internacionais, que resultam na 

realização conjunta de projectos de investigação, 

na organização de fóruns, congressos e seminários 

científicos e/ou intercâmbio de investigadores. 

Debilidades 

 

- As organizações da área da Saúde normalmente 

têm um poder de decisão bastante limitado; 

- Desinteresse dos hospitais e dos médicos quanto 

à investigação; 

- A fraca cultura do trabalho em rede dos hospitais; 

- A fraca articulação dos hospitais com os centros 

de Saúde no Concelho; 

- A fraca articulação dos hospitais com as 

universidades e institutos de investigação; 

- O orçamento das universidades e dos centros de 

investigação é bastante limitado; 

- Boa parte da investigação desenvolvida pelas 

organizações contactadas dá-se a nível 

fundamental e não produz mudanças a curto prazo 

na forma de diagnosticar ou tratar determinadas 

doenças; 

- Ainda se encontra por consolidar a prática de 

investigação translacional na maioria dos institutos 

de investigação e universidades e nos hospitais. 



Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização. Experiências Inovadoras e Perspectivas de Mudança 

Página 81 de 119 

Oportunidades 

 

- Consolidação de uma cultura de diálogo, 

facilitando a troca de informação e a construção do 

conhecimento entre os actores incrustados na nova 

rede; 

- Proporcionar aos actores (membros 

organizacionais) acederem a um volume muito 

maior de informação com baixo custo de 

transacção tal como acederem às melhores 

oportunidades de investigação, desenvolvimento e 

aplicação; 

- Possibilitar ao grupo acrescentar valor aos 

serviços de Saúde oferecidos tal como obter 

ganhos de imagem e reputação através da 

excelência; 

- Construir em Cascais um novo conceito de 

serviços de Saúde, procurando difundi-lo a partir 

das novas tecnologias de informação e do 

intercâmbio de investigadores; 

- Consolidar em Cascais uma cultura voltada para 

o trabalho em equipa, para a criatividade, para a 

inovação e para a excelência nos serviços a partir 

da integração das pessoas e da optimização das 

suas competências. 

 

Ameaças 

 

- A ausência de articulação dos interesses dos 

actores incrustados na rede com os interesses da 

rede pode conduzi-los ao distanciamento; 

- A não clarificação dos papéis dos actores na rede 

pode gerar conflitos interpessoais e institucionais 

bastante graves; 

- A ausência de pessoas com forte capacidade para 

a liderança, motivação pessoal, criatividade e 

inovação à frente da nova rede social, por si só, 

seria uma grande ameaça ao sucesso do grupo; 

- A disposição dos médicos para realizar 

investigação parece estar dependente de incentivos 

os quais poderão colidir com constrangimentos 

orçamentais dos hospitais. 

 

A partir da análise SWOT percebe-se que há possibilidades para se consolidar 

com sucesso o cluster da Saúde de Cascais visto que este se apresentou como o interesse 

de todas as organizações contactadas e envolvidas na realização do presente estudo: 

administração pública local, universidades e hospitais. 

No entanto, percebeu-se também que, se por um lado os hospitais do Concelho 

dizem estar interessados em prosseguir com o projecto do cluster, por outro, apresentam 

sinais de pouca experiência com o trabalho em rede e não têm uma política voltada para 

a realização de investigação em parceria com as universidades e centros de 

investigação; tal como estas, apesar da sua grande experiência de trabalho em rede, têm 

pouco contacto regular com os hospitais e com as necessidades e solicitações da prática 

médica, o que dificulta a produção de investigação com resultados percebidos como 



RESPONSABILIDADE SOCIAL, ÉTICA E INOVAÇÕES 

Página 82 de 119 

tendo valor acrescentado no exercício das práticas clínicas. 

Por fim, ressalta-se que o cluster da Saúde de Cascais foi um projecto gerado no 

seio universitário, apadrinhado pela Câmara Municipal de Cascais e abraçado pelos 

actores da área da Saúde de Cascais e que será implementado em 2010 conforme se nota 

no programa eleitoral do presidente António d´Orey Capucho de 2009 e na Agenda XXI 

(2008) do Concelho de Cascais.  

 

3. Recomendações finais e arquitectura institucional de suporte proposta para o 

cluster da área da Saúde de Cascais 

 

Posto isto, pensa-se que as duas primeiras questões de partida para a realização 

do estudo das potencialidades e dificuldades apresentadas pelas redes empresarial, da 

saúde e da investigação científica para a constituição de um cluster na área da Saúde em 

Cascais foram respondidas. Viu-se no decorrer do estudo que a constituição do cluster 

pode representar uma efectiva oportunidade para o desenvolvimento do sector da Saúde 

no Concelho de Cascais a partir da criação de uma plataforma de investigação científica 

inter-disciplinar e da inovação dos serviços hospitalares e de Saúde oferecidos no 

referido Concelho. 

Quanto à terceira questão de partida levantada para a realização deste estudo, a 

qual está relacionada à existência ou não de possibilidades para a potencialização de 

segmentos empresariais a partir da constituição do cluster da Saúde de Cascais, 

percebeu-se que há dificuldades estruturais, radicadas na malha empresarial do 

Concelho e na sua escassa capacidade de dar resposta às exigências de concursos e 

contratos públicos, em aproveitar oportunidades de mercado nos diferentes nichos de 

outsourcing. 

No entanto, diagnosticaram-se possibilidades de se potenciar dois segmentos de 

mercado de prestação de serviços, os quais são o da saúde e bem-estar e o da 

fisioterapia e reabilitação física, psíquica e social, pelo facto de se concentrarem no 

Concelho um número relevante de empresas a oferecerem serviços nestas áreas (clínicas 

de estética, spas, clínicas de nutricionismo, clínicas de psiquiatria e psicologia, clínicas 

de fisioterapia e reabilitação física), por haver produção de conhecimento pelo menos 

em uma das áreas em Cascais através da Escola Superior da Saúde de Alcoitão, e 

interesse expresso por parte de alguns actores. 

Num primeiro momento do projecto, pensou-se que o papel regulador e 
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motivador da nova rede social a ser criada poderia ser centrado no novo hospital, que 

está previsto começar a operar no Concelho no primeiro trimestre de 2010, e cuja 

participação activa neste projecto poderia propiciar-lhe ganhos de imagem e reputação. 

No entanto, constatou-se que o investimento em redes sociais até ao momento não foi 

uma prioridade para o Hospital de Cascais, e visto que 95% do quadro de pessoal do 

novo hospital será transladado do quadro de pessoal do hospital que ainda está em 

exercício, parece provável que se verifique uma elevada inércia institucional. De toda a 

forma, tentou-se recolher algumas impressões da futura administração do novo hospital 

de Cascais acerca do interesse em exercer este papel regulado no projecto do cluster, no 

entanto, não foi na altura obter uma resposta. 

Foi igualmente ponderada a alternativa de a própria Câmara Municipal de 

Cascais exercer o papel de actor central da rede. Em primeiro lugar, porque sendo ela 

um organismo da Administração Pública descentralizada, também pode impulsionar os 

processos de inovação institucional; em segundo lugar, porque detém a capacidade 

política do ordenamento do território e das suas funções, e a legitimidade para mobilizar 

os actores. 

A Câmara Municipal de Cascais está a começar, com a sua recente 

reorganização, a mobilizar e estruturar os recursos necessários para a implementação 

deste tipo de projectos, como atesta a criação de uma mais nova divisão camarária. Esta 

poderá ser a base para o exercício do papel regulador da rede social do cluster da Saúde 

de Cascais, dentro da sua esfera própria de competências, a partilhar com outros 

parceiros. 

A alternativa que se afigura mais interessante consiste em o cluster da Saúde de 

Cascais ter uma gestão institucional do tipo partilhado, na qual a Câmara com a sua 

competência de ordenamento do território ficaria responsável pela criação de condições 

logísticas, de telecomunicações e de transportes para que as empresas, laboratórios, 

centros de investigação e universidades pertencentes aos clusters tivessem todas as 

condições necessárias para o desenvolvimento eficiente das suas actividades, e ainda a 

construção/gestão do edifício no qual funcionaria a sede da administração do futuro 

cluster. Além disso, caber-lhe-ia o papel de promotor inicial da ideia e de mobilização 

dos restantes actores. 

Portanto, por se acreditar que a sustentabilidade de um cluster passa também 

pela democratização das responsabilidades sociais, a esta alternativa passou a fazer mais 

sentido, embora ainda não tenha sido estudada – não cabendo tal, de resto, nas 
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competências da aluna – a forma jurídica da sua criação (associação ou fundação). 

Assim, apresenta-se uma proposta de arquitectura institucional de apoio à 

implementação do cluster na área da Saúde em Cascais, ressalvando que são sugestões 

baseadas apenas no conhecimento que se tem do funcionamento de outros clusters, não 

tendo sido realizado qualquer estudo de viabilidade da estrutura jurídica e de 

funcionamento organizacional. A estrutura concreta de funcionamento para o referido 

cluster deverá ser definida pelo actores a envolver na rede, que se mostraram 

disponíveis para participarem em reuniões a serem agendadas pela Câmara Municipal 

de Cascais a fim de estudarem a estrutura mais estratégica para aquilo que se pretende. 

Independentemente da estrutura de funcionamento a ser definida pelos actores 

do futuro cluster da Saúde de Cascais, propõe-se como contributo para a sua discussão 

que, diante dos problemas constatados no terreno, ela deverá dispor das seguintes 

unidades. 

1. Gabinete de Gestão da Rede Social; 

2. Laboratório de Marketing e de Promoção Institucional; 

3. Unidade de Difusão da Informação; 

4. Gabinete de Gestão das Plataformas Interaccionais; 

O Gabinete de Gestão da Rede Social justifica-se pelo facto de a Saúde do 

Cluster estar directamente dependente desta. Para a constituição de uma estrutura em 

cluster numa localidade em que os actores mantêm uma fraca cultura de cooperação 

entre si, torna-se imprescindível, em primeiro lugar, a mudança da cultura 

organizacional local, a qual por sua vez só é possível através das pessoas. Nos processos 

de mudança organizacional é preciso encontrar uma forma de envolver todas as pessoas, 

inclusive as mais incrédulas.  

O referido gabinete dever-se-ia ocupar de conhecer os objectivos e as 

expectativas dos actores, e promover a sua articulação entre si e com os objectivos e os 

recursos da rede, procurando servir inicialmente de instância reguladora das relações. 

Dadas as condições de partida, não poderá deixar de se tratar, numa primeira fase, de 

fomentar laços à distância (arm´s lenght ties) (Uzzi, 1996), próprios para a 

contratualização inicial e para a obtenção de recursos diversificados e complementares. 

Contudo, numa segunda fase, terá que ser tarefa da gestão da rede a promoção de 

interacções repetidas e produtivas entre os actores do cluster, de modo a permitir a 

emergência de suficientes laços incrustados (embedded ties) (Uzzi, 1996) no seu interior 

para estabelecer rotinas informais de colaboração e confiança, e para a rede se auto-
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regular. Por outro lado, o maior volume de novas informações e de novas oportunidades 

geralmente provêm dos “laços fracos” da rede social, logo uma teia social composta só 

de “laços fortes” tenderia a estagnar, porque depois de uma certa altura as informações e 

os recursos mobilizáveis tenderiam a ser redundantes. A função da gestão da rede teria 

também, em colaboração com o Laboratório de Marketing, a missão de pesquisar e 

manter esses “laços fracos” de modo a manter na rede uma composição equilibrada 

entre segmentos centrais densos e fortemente conectados e segmentos de relações à 

distância (Granovetter, 2003; Uzzi, 1996). 

Ao Laboratório de Marketing e de Promoção caberia a realização de publicidade 

e propaganda do cluster da Saúde, tal como das organizações que o compõem e do 

Concelho de Cascais.  

Acredita-se que através de um sistema de marketing eficiente desta rede e das 

suas iniciativas e resultados, conseguir-se-á tornar Cascais num Concelho mais atractivo 

para os melhores profissionais, para os melhores investidores e para os promotores dos 

melhores eventos científicos de âmbito nacional e internacional. O Laboratório de 

Marketing e de Promoção ficaria responsável pela realização de campanhas 

promocionais do Cluster Hospitalar de Cascais, bem como da promoção das 

organizações articuladas no cluster na rádio, televisão, internet, feiras e exposições, 

procurando sempre adequar o melhor tipo de campanha ao público que se deseja atingir. 

A Unidade de Difusão de Informação ficaria responsável pela captação de 

informação relevante e pela distribuição da mesma por todos os actores da rede social 

do cluster da Saúde de Cascais. Esta informação relevante pode estar relacionada com a 

possibilidade de se entrar num novo mercado, a formação de parceria com institutos de 

investigação nacionais e estrangeiros, a aquisição de produtos, serviços ou tecnologias 

mais inovadores e com baixo custo de transacção, ou com a contratação de profissionais 

mais talentosos. Esta informação relevante poderá vir tanto dos próprios actores da rede 

quanto dos seus contactos externos de primeira, segunda ou maiores ordens; o acesso e 

a difusão rápida dessas informações seriam uma importante vantagem competitiva do 

cluster e de cada um dos seus membros, nos respectivos campos de actuação. 

O Gabinete de Gestão de Plataformas Interaccionais ocupar-se-ia em articulação 

com os restantes núcleos, da criação e manutenção de um portal WEB de consulta ao 

exterior no qual a comunidade nacional e internacional poderá acompanhar tudo o que 

se passa no cluster da Saúde de Cascais, tal como da criação de uma plataforma WEB 

interna que possibilite aos actores do cluster partilharem informação acerca uns dos 
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outros através de uma pesquisa ao site, bem como falarem entre si a qualquer hora 

através de sistemas de correio electrónico, vídeo-chamada ou vídeo-conferência eficazes 

e seguros a partir de plataformas on-line de alta capacidade de processamento e de 

resolução. 

Reitera-se que não foi realizado qualquer estudo acerca da viabilidade da 

potencialização efectiva desta arquitectura, tratando-se apenas de uma proposta ao nível 

da concepção de funções. No entanto, se a mesma for de interesse para o Município, a 

Câmara poderá incentivar a realização de um estudo da viabilidade, para dar seguimento 

ao estudo referente ao cluster da Saúde de Cascais que aqui se conclui. 

 

IV. Impressões recolhidas na comunicação realizada no Fórum Globalização da 

Pobreza, Pobreza da Globalização, Sesimbra/09 

 

As pessoas que estavam presentes na comunicação do estudo acerca do Cluster 

da Saúde de Cascais foram bastante participativas e procuraram não só partilhar a 

percepção sobre o assunto como acrescentar alguma informação que consideravam 

relevante acerca de sites da internet onde é possível conhecer outras iniciativas 

inovadoras no âmbito dos stakeholders da área da Saúde como também dar a conhecer 

os projectos em que estão envolvidos. 

Uma das integrantes do grupo, professora universitária na Universidade Estadual 

de Montes Claros (Unimontes), ressaltou que a ideia de se criar uma unidade de difusão 

de toda a informação nova entre os membros do Cluster da Saúde de Cascais é 

interessantíssima e que já existem provas concretas para a sua viabilidade e que podem 

ser consultadas na internet. 

Um outro participante que também é professor universitário na Unimontes, disse 

que está desenvolvendo um estudo na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, 

que visa sobretudo tentar perceber até que ponto as verbas que são encaminhas pelo 

Estado brasileiro para as unidades de Saúde da cidade que foi referida, são empregues 

de forma eficaz tomando como grau máximo de eficácia o cumprimento dos objectivos 

estipulados previamente no orçamento de Estado. 

Um terceiro integrante que presta consultoria no projecto Escola Integrada da 

Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, salientou que o projecto Escola 

Integrada possui uma vertente sanitária escolar, a qual visa sobretudo possibilitar a 
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todos os jovens do ensino público desta cidade o acesso ao serviço de Saúde com 

qualidade. 

Milhares de alunos já estão cobertos por este serviço, no entanto, outros milhares 

ainda estão à espera dele. 

Prevê-se que todos os jovens do programa Escola Integrada da Prefeitura de 

Belo Horizonte façam consultas periódicas com uma equipa interdisciplinar de Saúde, 

composta normalmente de um médico clínico-geral, um odontologista e um outro de 

especialidades como oftalmologia, dentre outras. 

O Programa Escola Integrada visa com esta e outras iniciativas proporcionar o 

acesso à educação/formação para a cidadania a um maior número de pessoas tal como 

criar as melhores condições sanitárias, pedagógicas e científicas para aqueles que 

desejam aprender e acreditam no poder transformador da aprendizagem. 
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Resumo 

 

As novas interações no mundo globalizado fizeram surgir (e justificar) estratégias empresarias que nem 

sempre se revelam adequadas à concorrência leal e à função social. Partindo da visão econômica, mas 

focalizando as situações de precarização das condições de trabalho, desenvolveu-se a ideia de dumping 

social, contudo ainda carece de uma abordagem teórica precisa. Ao contrário do dumping econômico, o 

dumping social não possui normatização específica para investigação e punição de empresas. Por 

enquanto, constitui expressão que compõe textos de meras recomendações de organismos internacionais e 

nacionais. Mas no contexto fático do trabalhador, pesquisa revela que o dumping social tem sido 

questionado perante a Justiça do Trabalho do Brasil. Por causa da omissão conceitual e legislativa,  os 

sujeitos processuais estão tendo que construir uma leitura autônoma acerca do dumping, analisado no 

contexto de empresas multinacionais e também no mercado local, em casos de desrespeito reiterado a 

direitos trabalhistas. A partir da análise de conteúdo das decisões judiciais, depreende-se uma busca por 

punição efetiva contra o dumping social em favor imediato dos trabalhadores e sindicatos. 
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Introdução 

 

 No mundo globalizado, os países, as empresas e os cidadãos estão 

experimentando novas formas de interação e entre suas consequências surgem (e se 

justificam) estratégias empresarias que nem sempre se revelam adequadas à 

concorrência leal e à função social. Entre as práticas que passaram a ser censuradas, o 

dumping econômico é objeto de delimitações jurídicas, com previsão de procedimentos 

para investigação e punição compensatória. 

 Partindo da visão econômica, mas focalizando as situações de precarização das 

condições de trabalho, desenvolveu-se a ideia de dumping social compreendido como 

prática empresarial de busca de competitividade internacional às custas da exploração 

de trabalhadores, especialmente em áreas subdesenvolvidas e por empresas 

multinacionais. 

 Depreende-se, então, que o dumping social é também uma conseqüência da 

globalização e tem contribuído para agravar o estado de pobreza de trabalhadores e das 

sociedades em que estão inseridos. Contudo, observa-se que o dumping social carece de 

uma abordagem teórica e conceitual, bem como de parâmetros legais que lhe 

estabeleçam reparação objetiva. Inobstante às omissões, essa prática estaria sendo 

questionada diretamente pelos trabalhadores? Que solução(ões) estariam sendo 

construídas? 

 Propõe-se neste artigo discutir as elaborações teóricas acerca do dumping social 

e as propostas de punição contra empresas que exercem essa prática. Inicialmente, são 

apresentadas noções do dumping econômico e das medidas antidumping, bem como das 

pretensões referentes à cláusula social em tratados internacionais de comércio. Tais 

esclarecimentos são importantes para entender o contexto de desenvolvimento da ideia 

de dumping social. A seguir, são discutidos aspectos teóricos do tema a partir da 

bibliografia estudada. Na fundamentação empírica, decisões de processos trabalhistas 

do Brasil revelam que está sendo construída uma leitura autônoma acerca do dumping, 

percebido no mercado local, em casos de desrespeito reiterado a direitos trabalhistas. Da 

análise de conteúdo das decisões judiciais, verifica-se uma busca por punição efetiva 

contra o dumping social em favor imediato dos trabalhadores e sindicatos. Por fim, são 

sugeridas medidas práticas que podem ser adotadas pelos Estados para prevenir, 

identificar e punir o dumping social. 
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 As discussões sob questão se apresentam pertinentes não apenas em relação a 

uma necessária construção teórica e como denúncia da falta/inadequação legislativa, 

mas especialmente a fim de delimitar o tema no contexto fático dos trabalhadores e 

compartilhar possíveis estratégias e/ou caminhos para uma atuação efetiva contra o 

dumping social, como forma de evitar a exploração globalizada da mão de obra e 

atenuar a pobreza no mundo. 

 

A compreensão de dumping 

 

 A ideia de dumping foi concebida nas relações comerciais internacionais como 

sendo a prática de vender uma mercadoria por preço inferior ao que é negociado no 

local de sua origem. Em si mesmo, enquanto recurso de sobrevivência empresarial, o 

dumping não representaria nenhum problema e também pode ocorrer nos mercados 

internos. Mas se dele decorrem prejuízos à indústria do país importador e, 

consequentemente ameaça ou causa dano à economia doméstica, adquire caraterísticas 

de concorrência desleal e passa a ser combatido com medidas antidumping. Sendo 

assim, o dumping é entendido como a introdução de um bem no mercado importador a 

preço inferior que o praticado no mercado interno do exportador, provocando dano ou 

ameaça de dano à indústria e à economia do país importador. 

 Previstas inicialmente na legislação do Canadá (1904) e dos Estados Unidos 

(1916), as medidas antidumping foram delimitadas no plano internacional em 1947 com 

o art. VI do General Agreemet on Tariffs and Trade (GATT) e, posteriormente, a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu em 1994 o Acordo 

Antidumping da Rodada Uruguai (AARU), embora muito criticado pela falta de clareza 

de suas normas. Desde então, 

   

[...] mais e mais países adotam, em suas respectivas legislações internas, mecanismos 

para aplicação dessas medidas. [...] os maiores usuários deixaram de ser países 

desenvolvidos, os importadores tradicionais, e os países em desenvolvimento passaram 

a assumir a maior parcela das medidas antidumping em vigor. (Barral, 2000: 393-394) 

 

 Essas medidas antidumping (ou direitos antidumping) consistem num “montante 

em dinheiro igual ou inferior à margem de dumping apurada, com o fim exclusivo de 

neutralizar os efeitos danosos das importações objeto de dumping” (Silva, 2009) e são 
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aplicadas pelo país importador quando comprovados (a) a prática de dumping, (b) o 

dano/ameaça à indústria nacional e (c) o nexo causal entre o dumping e o dano. 

 O país que não concordar com a punição a ele imposta pode reclamar à OMC 

cuja decisão declara a legalidade das medidas ou recomenda sua revogação pelo país 

importador25. Também o MERCOSUL tem competência para emitir laudos em disputas 

sobre dumping envolvendo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai26.  

 Na crítica de Welber Barral (2000), a complexidade processual para aplicação 

dos direitos antidumping beneficia os usuários tradicionais (Estados Unidos, Canadá, 

União Européia e Austrália) em desfavor dos países em desenvolvimento e as medidas 

podem esconder um elevado custo social “quando se referem a um produto-insumo de 

linha de produção, ou quando aplicados para proteção de indústria ineficiente ou para 

proteger mercados cartelizados” (Barral, 2000: 395). 

 No Brasil, a Lei nº. 3.244/57 autorizou elevar alíquota de importação no caso de 

dumping e a Lei nº. 5.172/66 previu a possibilidade de alterar alíquotas ou bases de 

cálculo de impostos em prol da política cambial e do comércio exterior. A Constituição 

de 1988 fixou a competência da União para alterar as alíquotas; fiscalizar, incentivar e 

planejar; promover o desenvolvimento nacional equilibrado. Seguiram-se previsões 

sobre dumping na Portaria da Fazenda 792/92, nos Decretos 1.355/94 e 1.488/1995, na 

Lei 9.019/95 e no seu Decreto 1.602/95. De acordo com a Lei 8.884/94 (Antitruste) 

prejudicar a livre concorrência é infração à ordem econômica (art. 20, I). Embora 

recente, o Decreto 6.759/2009 mantém os mesmos princípios do Acordo sobre 

Implementação do art. VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994. 

 Mas o objetivo aqui não é discutir o conteúdo de leis, tão somente evidenciar 

que no Brasil há uma produção legislativa sobre dumping, congruente com a tendência 

internacional. Por conseqüência, o país desenvolveu 295 investigações antidumping no 

período 1988/2008 (266 encerradas)27. 

 Embora sejam necessárias novas discussões sobre o próprio conceito de 

dumping e os procedimentos para aplicação de medidas antidumping, resta claro que o 

dumping originariamente tem uma compreensão econômica e conta hoje com aportes 

legislativos internacionais e nacionais que lhe oferecem uma delimitação básica, os 

                                                 
25 Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Solução de Controvérsias, item 
3.6 (medidas antidumping), 2003. 
26 Anexo III do Tratado de Assunção, 1991. 
27 De acordo com o Relatório DECOM 2008. 
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procedimentos de apuração28, as punições cabíveis e, indiretamente, a prevenção 

necessária. 

 

A Cláusula Social 

 

 Ampliado o debate sobre a globalização e suas conseqüências sociais, ganha 

destaque o fato de que um baixo preço das mercadorias negociadas internacionalmente 

pode ser conseqüência de baixos custos laborais que, na verdade, esconderiam a 

exploração da mão de obra trabalhadora. 

 Como tentativa de coibir essa prática, renovaram-se as discussões sobre a 

inserção de cláusula social nos tratados internacionais de comércio (recurso utilizado na 

França já 1784). Essa cláusula imporia o compromisso das partes observarem proteções 

sociais mínimas, recomendadas internacionalmente, nos processos de produção de bens 

destinados à exportação. Dessa forma, contribuiria para a melhoria das condições de 

trabalho no mundo, ao mesmo tempo em que estimularia a ética empresarial, as 

políticas públicas e os direitos humanos.  

 De acordo com Dalton Caldeira Rocha, 

   

A cláusula social pode assumir uma forma negativa (proibição de importação de 

produtos) quando prevê a aplicação de sanções ao país exportador de bens ou serviços 

que não obedece às condições mínimas estabelecidas, ou ainda, positiva, quando prevê 

condições mais favoráveis de acesso ao mercado aos países cumpridores da cláusula 

social. (Rocha, 2000: 504) 

 

 Embora não exista no âmbito da OMC nenhuma regulamentação sobre a 

imposição de padrões trabalhistas29, como resultado das discussões houve uma 

                                                 
28 Questões técnicas, jurídicas, econômicas e contábeis, como definição do produto afetado (produto 
similar), participaçao no mercado da empresa exportadora, dados do suposto dano à indústria doméstica, 
margem de minimis que não configura dumping punível, exigência de notificação ao país exportador 
antes do início das investigações, oportunidade para a empresa exportadora apresentar defesa etc. 
29 Amaral Júnior (1999) e Rocha (2000) ressaltam que no século XIX existiram normas proibindo o 
tráfico internacional de escravos a fim de extinguir o trabalho forçado; o Tratado de Versalhes (1919) 
recomendava esforços para garantir condições justas e humanas de trabalho; a Carta de Havana elaborada 
pelos participantes da Conferência Internacional sobre o Comércio e o Emprego (1948) previa padrões 
justos de trabalho como forma de melhoria de salários e das condições de trabalho. “Atualmente, a 
cláusula social pode ser encontrada na Convenção Internacional do Estanho de 1981 (art. 45), na 
Convenção Internacional do Cacau de 1986 (art. 64), na Convenção Internacional do Açúcar de 1987 (art. 
28) e na Convenção Internacional da Borracha Natural (art. 53). Também o NAFTA e o SGP 
[Generalized System of Preferences] dos EUA e da Comunidade Européia (CE) incluem entre suas 
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aproximação entre OMC e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 

passaram a compartilhar estudos, entre os quais sobre o trabalho escravo, o trabalho 

infantil e o trabalho informal. 

 Mas há denúncias de que a cláusula social, na verdade, acoberta puro 

protecionismo (posição do Brasil, segundo Lafer, 1994) porque seria imposta pelos 

países desenvolvidos, excluindo os países subdesenvolvidos do comércio internacional 

e de suas vantagens econômicas, tecnológicas etc., haja vista que eles não têm como 

cumprir as mesmas condições dos países desenvolvidos. 

 A cláusula social pretende a proteção aos direitos humanos sob o prisma 

econômico, ou seja, evitar uma vantagem indevida por exploração do trabalhador 

porque ela obstaculiza a competitividade no livre comércio (Amaral Júnior, 1999; 

Rocha, 2000). Porém, salta aos olhos que o grande problema dessa proposta é a adoção 

de referenciais externos/internacionais do que seriam os chamados direitos mínimos, 

sem espaço para considerar as realidades em cada país contratante, sem haver  

oportunidade para valorizar as condições de trabalho que resultam do grau de 

desenvolvimento em cada país. 

 

O Dumping Social 

 

 Ao contrário da generalização da cláusula social, as medidas antidumping têm 

aplicação restritiva e somente depois de um processo de apuração do dumping no preço 

de específica(s) mercadoria(s), dos danos/ameaça à indústria e economia locais e do 

nexo causal entre o dumping e os danos/ameaça.  

 Embora materializado no preço de uma mercadoria, é possível reconhecer que o 

dumping econômico (em prejuízo à economia/mercado interno) pode ser resultado de 

um dumping social (em prejuízo a trabalhadores, empresas e sociedade), porém o estudo 

deste não deve ficar limitado aos objetivos daquele. 

 Depreende-se uma vinculação entre direitos humanos e comércio internacional 

que, para Alberto de Amaral Júnior, 

   

[...] residiria na ligação cada vez mais perceptível entre as vantagens comparativas em 

matéria comercial e as discrepâncias de regimes trabalhistas entre os países, muitas das 

                                                                                                                                               
normas padrões trabalhistas a serem observados como standards internacionais de direitos humanos.” 
(Rocha, 2000: 505). 
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quais resultam da violação de direitos constantes de tratados e convenções 

internacionais. Longas jornadas de trabalho, baixos salários, utilização da mão-de-obra 

infantil e condições de trabalho inadequadas seriam formas de “dumping social”, 

acarretando o aumento das exportações devido à queda dos custos de produção. [...] Os 

problemas comerciais mais relevantes requerem agora a capacidade de lidar com a 

profunda e complexa integração entre as múltiplas políticas governamentais. Esse fato 

realça a estreita conexão entre mecanismos de tutela dos direitos humanos, regimes 

trabalhistas e políticas comerciais. (Amaral Júnior, 1999: 132 e 133) 

 

 O dumping social é “a situação criada, no comércio internacional, pelas nações 

que vendem suas mercadorias por preços muito baixos porque tratam seus trabalhadores 

como escravos, pagando-lhes salários irrisórios e submetendo-os a jornadas esgotantes” 

(Saad, 1995: 174). Produz uma injusta vantagem derivada da redução do custo de mão-

de-obra (Lafer, 1994) ou de condições desumanas de trabalho (Maior, 2005). 

 Em 2006, o Conselho Econômico e Social da ONU defendeu a necessidade de 

garantir emprego e trabalho decente para todos e menciou pela primeira vez que o 

dumping social deve ser combatido. Desde então, inobstante a algums discussões 

teóricas, há vagas referências ao dumping social em trabalhos da ONU e do Mercosul, 

não existindo no cenário brasileiro um conceito delimitado, nem regulação normativa 

própria, permanecendo no campo das meras recomendações. 

 Para Rodrigo Gava, o dumping social é apenas uma variante possível dentre uma 

multiplicidade de resultados do dumping30 e pode ocorrer em quatros situações 

distintas: 

   

[...] as indústrias de alto custo de produção são suplantadas pelas de baixo custo em 

razão destas apresentarem salários e proteçao social baseados em legislações mais 

frágeis; as indústrias dos países onde os custos de mão-de-obra são mais elevados 

seduzir-se-iam a deslocar as suas unidades de produção para estes centros periféricos; 

os centros desenvolvidos seriam o destino de uma intensa mobilidade de trabalhadores 

que, em busca de melhores condições de vida e de trabalho, migrariam e sujeitar-se-iam 

a salários mais baixos e “contratos” mais flexibilizados, incorrendo em desemprego 

para os trabalhadores locais; e, ainda, as indústrias de países mais desenvolvidos seriam 

tentadas a abaixar os seus salários ou pressionar os seus governos para uma 

flexibilização da legislação laboral nacional. (Gava, 2009). 

 

                                                 
30 Existiria o dumping de monopólio, comercial, ambiental etc. 
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 No discurso dos países ricos, os países subdesenvolvidos praticariam dumping 

social por venderem produtos mais baratos sem observar direitos mínimos estabelecidos 

internacionalmente. Entretanto, são muitas as empresas multinacionais (ou 

transnacionais) dos países ricos que se beneficiam dessa situação. Ademais disso, pode 

ocorrer dumping social no interior de qualquer país quando, por exemplo, uma empresa 

se transfere para área em que não há atuação sindical, ou seja, realiza suas atividades 

num espaço sem pressões para cumprimento de direitos e sem se preocupar com as 

reivindicações para ampliação desses direitos em acordos ou convenções coletivas. 

 Ao denunciar a subjugação do trabalho pelo capital no sistema neoliberal e na 

ordem global, Noam Chomsky adverte que “a solidariedade internacional pode assumir 

formas novas e mais construtivas à medida que a grande maioria da população mundial 

comece a entender que seus interesses são bastante semelhantes e podem ser 

promovidos por meio do trabalho conjunto” (2004: 71).  

 Partindo da visão econômica, mas focalizando as situações semelhantes de 

precarização das condições de trabalho, desenvolveu-se a ideia de dumping social 

compreendido como prática empresarial de busca de competitividade internacional às 

custas da exploração de trabalhadores, especialmente em áreas subdesenvolvidas por 

empresas multinacionais. Ao contrário do que pensa Welber Barral (1995), essa 

vantagem não se limita a salários, posto que há questões indiretas vinculadas aos 

contratos de trabalho como investimento em segurança e medicina do trabalho, deveres 

sociais, recolhimentos fiscais etc. Daí que a sociedade é duplamente prejudicada quando 

há exploração do trabalho: por causa dos seus membros explorados e do que deixa de 

ser socialmente investido. O repúdio a essa prática é plenamente justificável tanto pelos 

princípios econômicos (da lealdade na concorrência e da não discriminação), quanto 

pelos princípios sociais de proteção ao trabalhador, da dignidade da pessoa humana e da 

função social segundo a qual todas as atividades em sociedades devem promover 

vantagens para a coletividade. 

 De acordo com Alexandre Rands Barros (1995), para combater o dumping social 

deveriam ser estabelecidas metas de respeito a direitos mínimos, fixadas pela OMC de 

acordo com agrupamentos de países.  

 

  Ou seja, países de maior renda per capita poderiam ter metas mais rigorosas a serem 

cumpridas dentro de um mesmo intervalo de tempo. [...] Não se quereria que o padrão 

de vida dos trabalhadores nos países subdesenvolvidos subisse imediatamente aos 
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níveis encontrados nos países desenvolvidos. Apenas que eles convergissem para níveis 

alcançáveis. [...] As metas podem ser estabelecidas a partir de experiências históricas e 

análise de custos de cada meta particular... Com certeza o fortalecimento da idéia de se 

combater o dumping social provocará grandes investimentos em tecnologia de 

mensuração de condições sociais para que se possa dispor de controle efetivo. (Barros, 

1995: 33) 

 

 As omissões persistentes nos quase 15 anos desde essa proposta comprovam que 

é praticamente impossível conseguir consenso no debate internacional para punir 

economicamente desrespeito de direitos sociais, quanto mais definir como se formariam 

esses grupos, como classificar/estipular/acompanhar as tais metas e ainda determinar 

tempo para que as condições se tornassem exigíveis e passíveis de sanções comerciais. 

 Com uma visão mais prática, o advogado Marcelo Ribeiro Uchôa propõe “tornar 

obrigatória a demarcação de direitos mínimos que deverão ser reconhecidos a todos os 

trabalhadores de uma mesma empresa transnacional ou cadeia produtiva, ainda quando 

localizados em países diferentes.” (Uchôa, 2009: 94). A viabilidade desta proposta passa 

pela aproximação entre os trabalhadores e uma efetiva atuação sindical; porém não se 

pode negar que é necessário manter diferenças em países que são diferentes. 

 É preciso ressaltar que o dumping social pode ocorrer a partir de ações 

empresariais que causam prejuízos sociais de várias naturezas. Seria então a indevida 

vantagem empresarial que decorre da exploração da mão de obra, de ofensa à legislação 

no local de produção, de agressões reiteradas aos trabalhodores e ao ambiente, 

prejudicando a sociedade como um todo e o próprio modelo capitalista (porque 

caracteriza uma concorrência desleal em relação a outras empresas). 

 Entretanto, observa-se que o dumping social não pode ficar preso às 

recomendações em cláusulas sociais e ainda carece de uma abordagem teórica 

específica e conceitual, bem como de parâmetros legais que lhe estabeleçam 

consequências objetivas. 

 A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA) realizou 

em 2007 no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília – DF a 1.ª Jornada de Direito 

Material e Processual da Justiça do Trabalho que, entre suas conclusões, destaca o 

Enunciado n.º 4: 

 

  “DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. 

As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à 
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sociedade, pois com tal prática desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado 

social e do próprio modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida perante a 

concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido “dumping social”, motivando a 

necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura 

ato ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e 

sociais, nos exatos termos dos art. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no art. 

404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir ao 

agressor contumaz uma indenização suplementar, como aliás já previam os artigos 652, 

“d”, e 832,§ 1o, da CLT31. 

 

 Sendo certo que a globalização intensificou a concorrência econômica, é 

surpreende que parta de juízes a iniciativa de admiti-lo como dano à sociedade passível 

de indenização, tentando um enquadramento legal supletivo face à omissão legislativa 

específica. Esta situação mostra uma preocupação dos magistrados em relação às 

recomendações dos organismos internacionais e ao debate com outras nações32, porém 

deixa evidente a persistente indefinição teórica e legislativa. 

 

O Dumping Social nos processos trabalhistas 

 

 Como visto, o dumping econômico é entendido como a introdução de um bem 

no mercado importador a preço inferior que o praticado no mercado interno do 

exportador. Já o dumping social ainda precisa de uma delimitação conceitual e, 

diferentemente do econômico, não possui normatização específica a fim de que 

empresas possam ser investigadas, apurando-se os danos causados para aplicação de 

punições. 

 Inobstante essas omissões, questiona-se: qual seria a atuação efetiva do poder 

público contra o dumping social? Essa prática estaria sendo questionada perante o 

Judiciário Trabalhista do Brasil? Como os juízes estariam interpretando e decidindo 

esses casos? A ocorrência do dumping social seria apenas no plano do mercado 

internacional? Quais as consequências sociais e econômicas a partir dos processos 

trabalhistas? 

 Apesar das recomendações da OMC e do Mercosul, o Brasil não dispõe de 

nenhuma norma legal que delimite ações reais contra o dumping social. O Relatório 

                                                 
31 Disponível em www.anamatra.org.br/jornada/enunciados/enunciados_aprovados.cfm. 
32 O 5º Congresso Internacional da ANAMATRA foi realizado na Alemanha, de 13 a 17/10/2008, tendo o 
dumping social como um dos temas de discussão. 
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DECOM 2008 (do Ministério do Desenvolvimento) sobre as investigações antidumping 

não apresenta nenhum elemento de que aspectos sociais tenham sido levados em 

consideração nas apurações.  

 Sob a perspectiva do trabalhador, é ele a vítima imediata do dumping social, das 

práticas de exploração para diminuição dos custos laborais e redução dos preços. Uma 

vez que os conflitos nas relações de trabalho são no Brasil de competência exclusiva da 

Justiça do Trabalho, é preciso investigar o que as decisões judiciais estão apresentando 

sobre o dumping social33. 

 No Supremo Tribunal Federal (STF), última instância Judiciária e guardiã da 

Constituição brasileira, existem 9 decisões envolvendo dumping e importação (ou seja, 

o dumping econômico) que foram proferidas no período de 1970 a 2006. Todavia, 

nenhuma decisão foi identificada contendo a expressão “dumping social”. 

 Na terceira instância do Tribunal Superior do Trabalho (TST), foram 

encontrados 3 julgamentos com a expressão “dumping social”, mas fazem meras 

citações das decisões recorridas34, não havendo até então nenhuma manifestação própria 

dos ministros do TST sobre a temática. 

 Considerando que existem 24 Trigunais Regionais do Trabalho (TRT’s) e que há 

uma concentração das atividades econômicas especialmente no Sudeste brasileiro, o 

objetivo desta pesquisa era analisar decisões dos TRT’s do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Espírito Santo e Minas Gerais. Entretanto, a pesquisa ficou prejudicada em relação ao 

Rio de Janeiro e São Paulo porque, ao contrário dos demais tribunais, os sistemas de 

busca nos respectivos sites são restritos às ementas (extratos das decisões), não sendo 

verificado o inteiro teor dos julgamentos. Então, embora não tenha sido identificada 

nenhuma ementa com a expressão “dumping social” nos TRT’s do Rio de Janeiro e São 

Paulo, certamente o tema está presente no “interior” de algumas decisões completas, 

mas isso não teve como ser verificado porque ainda não existe uma estrutura digital e 

informatizada unificada da Justiça do Trabalho. 

 No TRT do Espírito Santo, de um total de 30 decisões (em 23 processos35), em 

26 delas há referências ao dumping social confundindo-o com fraude de direitos 

                                                 
33 Foram pesquisadas decisões publicadas até 30/11/2009 e disponíveis nos sites dos tribunais citados. 
34 Ações de origem dos Estados Espírito Santo (10/06/2009, processo 818-2006-161-17-40.6), 
Rondônia/Acre (02/09/2009, processo 400-2008-004-14-40.4) e Goiás (11/11/2009, processo 1629-2001-
001-18-00.4), relacionando que a existência de fraude em contratos “terceirizados” e “cooperados” 
consistiria dumping social e justificaria a imposição de multa prevista no art. 477 e/ou art. 467 da CLT. 
35 A situação de 30 decisões em 26 processos justifica-se porque há possibilidade de interposição de 
novos recursos na mesma instância do Tribunal, como Embargos Declaratórios e Embargos Infringentes. 
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trabalhistas por falta de reconhecimento do vínculo de emprego (casos em que houve 

aplicação das multas previstas na CLT, arts. 477, §8o36 e 46737). Já em outras 4 decisões 

(3 processos), depreende-se uma apreciação crítica sobre o dumping e possível punição 

pela Justiça do Trabalho. 

 Deve ser destacado que entre os casos apreciados pelo TRT do Espírito Santo, 2 

traziam pedidos de indenização direta ao trabalhador38 e 1 pedido de indenização ao 

sindicato39. Em relação aos primeiros, os desembargadores40 negaram a indenização a 

um trabalhador por falta de prova de desrespeito aos direitos humanos, trabalhistas e 

comerciais de livre concorrência (decisão publicada em 15/10/2009) e no outro caso 

concederam indenização suplementar de 30% sobre as parcelas salariais (decisão 

publicada em 01/09/2009) por entenderem que houve desrespeito a direitos trabalhistas, 

contando com a inércia dos trabalhadores de acionar o Judiciário e contribuindo para o 

aumento das desigualdades sociais. Por sua vez, no caso do sindicato, a decisão 

ressaltou que o dumping se caracterizou pela ocorrência de práticas reiteradas de 

descumprimento da legislação trabalhista (demissão em massa às vésperas da data-base) 

e foi aplicada indenização suplementar de R$ 100.000,00 (publicações em 13/03/2009 e 

29/06/2009). 

 Embora muito pequeno o número de processos questionando dumping social e 

não haja avaliação sobre o tamanho da empresa ou a natureza da atividade econômica, 

os julgados revelam a ligação entre os problemas questionados nos processos e as 

desigualdades sociais por causa das relações de trabalho. Comparativamente, a 

condenação em favor do sindicato foi financeiramente mais onerosa considerando que 

os prejuízos atingem um maior número de trabalhadores (e a própria sociedade por 

decorrência das demissões em massa) e a destinação do recurso favorece mais pessoas e 

diretamente a sociedade. 

 No TRT de Minas Gerais foi identificado o maior número de decisões 

envolvendo dumping social (8 julgados publicados no período de 18/03/09 a 16/11/09), 

todas como resultado de uma “estratégia” do Juiz Alexandre Chibante Martins da Vara 

do Trabalho de Ituiutaba de proferir sucessivas condenações ex officio (por inicitiva do 

                                                 
36 Multa de um salário do empregado, por não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. 
37 Multa de 50% sobre o valor das verbas rescisórias incontroversas que não foram devidamente pagas. 
38 Processos 00340.2008.009.17.00.9 e 01413.2008.009.17.00.0. 
39 Processo 00635.2008.009.17.00.7. 
40 Nominação própria da função dos magistrados em segunda instância. 
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próprio juiz, sem pleito das partes) em processos contra uma empresa multinacional na 

área de frigorífico. 

 No embasamento teórico da decisão do Espírito Santo que concedeu indenização 

ao reclamante e em todas as do Juiz Alexandre de Minas Gerais, há expressa citação das 

ideias do também juiz Jorge Luiz Souto Maior: mineiro, professor da Universidade de 

São Paulo (USP) e autor de livros que, entre as propostas para uma maior proteção ao 

trabalhador, tem defendido a condenação de empresas ao pagamento de indenização 

suplementar em casos de dumping social. Apresentado como o “Juiz Robin Hood”, a 

revista semanal Exame de circulação nacional em 23/08/2007 chamou a atenção para o 

elevado valor de condenações impostas por Souto Maior em Jundiaí-SP, definidas “a 

título de indenização suplementar, uma espécie de corretivo exemplar para que os 

empregadores não incorram no mesmo crime”. De acordo com a matéria, ele seria “a 

face radical de uma justiça trabalhista que, além de anacrônica, é imprevisível” (Paduan, 

2007). 

 A problemática perpassa, além da compreensão de dumping social, a ausência 

de imperativo legal específico para condenação/punição. Souto Maior tem proposto que, 

na perspectiva dos efeitos sociais, o Poder Judiciário “precisa apresentar um resposta 

concreta para tornar efetivas as promessas constitucionais de proteção da dignidade da 

pessoa humana (inciso III, do art. 1º, da CF) e da valorização social do trabalho (inciso 

IV, do mesmo artigo)” (Maior, 2008: 263). Concebe, então, uma interpretação de 

artigos existentes na legislação41 que autorizariam os juízes a aplicarem multas ex 

officio, ou seja, por iniciativa própria do juiz, mesmo que não haja no processo 

requerimento formulado pelos autores. 

 Em Minas Gerais, das decisões em que o juiz Alexandre fixou indenização 

suplementar por dumping, 7 foram reformadas42 em segunda instância pelo Tribunal 

sob alegação de “modismo” da “pos-modernidade”, incitação a mais conflitos, ausência 

de pedido inicial e de defesa pelas empresas (condenações ex officio), ilegitimidade do 

autor (em tese, tais questionamentos caberiam ao Ministério Público do Trabalho ou aos 

Sindicatos), falta de prova do dumping e da concorrência desleal, ausência de previsão 

                                                 
41 Entre os quais: Constituição Federal, arts. 1º, III e IV e 170; Código Civil, arts. 186, 187, 404, 421, 927 
e 944; Lei de Introdução ao Código Civil, arts. 4o e 5o; CLT, arts. 8o, 652, d, 769 e 832, §1o; Lei 8.884/94, 
arts. 20, I e 23; Lei 8.078/90, arts. 59 e 84; Código Penal, art. 61, I etc. 
42 Processos 02345.2008.063.03.00-0, 02718.200.063.03.00-2, 01429.2008.063.03.0-6, 01519.2008.063. 
03.00-7, 00886.2009.063.03.00-4, 03169.2008.063.03.00-3 e 00186.2009.063.03.40-4. 
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legal para indenização/multa e falta de um conceito sociológico, econômico e/ou 

jurídico. 

 Na única confirmação pelo TRT de Minas da indenização suplementar (de R$ 

500,00)43, a sentença de origem difere por expressamente destacar que, desde 2008, 

tramitaram perante a Vara de Ituiutaba cerca de 20 reclamatórias trabalhistas 

questionando horas extras por causa de jornadas excessivas. Esta alegação se harmoniza 

com a fundamentação da sentença recorrida do processo 00635.2008.009.17.00.7 do 

Espírito Santo, segundo a qual o dumping social “trata-se de conduta antijurídica que 

exige repetição e pleno conhecimento de sua ilegalidade pelo empregador, que mesmo 

assim renova a mesma prática escusado em suposto direito legítimo que, assim 

considerado, representa autêntico abuso”. 

 Essas situações de reiterados descumprimentos chamam a atenção para o fato de 

que, embora haja compensações financeiras para condições de desgaste no trabalho 

(exemplo: adicional de horas extras de no mínimo 50%), isso não significa que as 

empresas estariam autorizadas a adotar indiscriminadamente ampliação da jornada de 

trabalho, posto que a razão das horas extras é atender necessidade extraordinária e não 

habitual. 

 Verifica-se ainda que o Enunciado 4 da 1.ª Jornada da ANAMATRA foi usado 

como fundamento em 2 dos 3 casos do Espírito Santo e em 2 dos 8 de Minas Gerais; 

porém, os julgamentos nos TRT’s mostram que referido Enunciado não representa o 

entendimento majoritário dos juízes brasileiros. Observando que são poucos os autores-

juízes que tratam do assunto, é possível supor que o entendimento acerca da indenização 

em caso de dumping social seria de uma minoria combativa. 

 Amaral Júnior (1999) expressou que haveria uma tendência de deixar às 

recomendações e convenções da OIT as questões de violação de direitos trabalhistas em 

práticas comerciais. Entretanto, da análise das decisões judiciais, verifica-se que perante 

a Justiça do Trabalho do Brasil tem sido construída uma nova interpretação para o 

dumping social, buscando-se através de condenação indenizatória atribuir força 

coercitiva às recomedações. 

 Embora Barros (1995) tenha visualizado um agrupamento de países de acordo 

com a realidade econômico-social deles, a atuação da Justiça do Trabalho permite 

avaliar a realidade em cada caso. No entanto, os textos das decisões repetem estruturas 

                                                 
43 Processo 00866.2009.063.03.00-3 
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de apelo econômico (concorrência desleal com empregadores que cumprem leis 

trabalhistas) para denunciar direitos sociais reiteradamente descumprimentos; ou seja, 

ainda é preciso superar a visão fragmentada de que a preocupação com o dumping 

social seria por causa do econômico. 

 

Considerações Finais 

 

 A pesquisa realizada revela que na Justiça do Trabalho brasileira emerge uma 

nova concepção de dumping social enquanto ato ilícito e, inobstante às omissões 

teóricas e legislativas, estão sendo criadas estratégias de aplicação de punição com 

ressarcimento direito aos trabalhadores/sindicatos. 

 Sob o olhar do direito do trabalho, há dumping social nos casos de agressões 

reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas gerando um dano à sociedade; 

situações em que as empresas estariam desconsiderando propositalmente a estrutura do 

Estado social e do próprio modelo capitalista, com a obtenção de vantagem indevida 

perante a concorrência. Cabe lançar uma distinção básica entre as cláusulas sociais e o 

dumping social, sendo aquelas de conteúdo mais genérico e universal (como questões 

de trabalho escravo e trabalho infantil) e este relativo ao descumprimento de obrigações 

trabalhistas específica e legalmente previstas em cada país (como anotação de carteira e 

limite de jornada). 

 Para a configuração do dumping social é exigível uma análise comparativa dos 

processos contra cada empresa a fim de verificar a ocorrência de reiterados e 

inescusáveis descumprimentos de direitos. Juridicamente se mostra plausível que o 

dumping social provoca dano coletivo/social. Ao impor indenização suplementar, o 

Judiciário tem criado um meio legal de punir as empresas e obter uma reparação às 

vítimas diretas, todavia esta proposta ainda está a merecer muitas críticas, especialmente 

por seus aspectos de legitimidade e fundamentação normativa. 

 Deve ser considerado que os acordos trabalhistas (tão estimulados pela 

conciliação obrigatória no processo do trabalho) podem esconder situações de dumping 

social, deixando-o sem punição e com prejuízo a vários trabalhadores (que não chegam 

a questionar direitos perante a Justiça do Trabalho) e à própria sociedade com seus 

trabalhadores vitimizados, empresas em concorrência desleal e perda de investimentos 

sociais. 
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 A discussão judicial sobre dumping social está atualmente muito limitada por 

lhe faltar uma delimitação conceitual (sociológica, econômica e jurídica). Porém, já 

estampa-se que sua interpretação não se restringe ao comércio internacional e deve ter 

por referência padrões trabalhistas nacionais/locais (respeitando possíveis diferenças). 

 Observando as distintas realidades que as empresas multinacionais encontram 

em cada país, ou mesmo as diferenças nacionais que grandes empresas encontram em 

cada uma das suas filiais, sugere-se que o poder público (no processo de instalação de 

uma empresa ou por cláusula em convenção coletiva de trabalho) passe a exigir uma 

garantia de intercâmbio sindical a fim de que trabalhadores possam ter contato com a 

realidade da mesma empresa em outros países ou outras cidades/regiões, estimulando o 

debate sobre suas necessidades e situações de isonomia onde assim for justificável. 

 Uma vez que o dumping social tem sido associado a reiterados descumprimentos 

de direitos trabalhistas, sugere-se ainda como medida antidumping que, para liberação 

de crédito bancário, seja exigível das empresas apresentar certidão de ações trabalhistas, 

avaliando-se seu respeito/cumprimento de deveres trabalhistas. 

 Mostra-se ainda pertinente que a Justiça do Trabalho desenvolva a unificação da 

estrutura digital e informatizada de pesquisa e banco de dados de suas decisões, bem 

como um cadastro geral das empresas litigantes a fim de possibilitar uma fácil 

visualização do perfil delas e a reincidência de questões. O Ministério Público do 

Trabalho e os Sindicatos devem estar atentos à interpretação desses dados e, no caso de 

pedido indenizatório, que seja preferida uma destinação ao FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador) como forma de ressarcir a própria sociedade pelo dumping social. 

 Por fim, deve-se possibilitar um caminho legislativo que autorize a Justiça do 

Trabalho (por seus juízes) apresentar pedido de investigação à Secretaria de Comércio 

Exterior para instauração de processo antidumping internacional, bem como que 

desenvolva companhas para denúncias ao Ministério Público quanto à concorrência 

desleal. 

 Por oportuno, sugere-se que sejam criados mais espaços para discussão do tema 

em congressos e encontros, possibilitando o intercâmbio de ideias com sociólogos, 

economistas e profissionais da área jurídica, dentre outros, a fim de que, num futuro 

próximo, o dumping social seja efetivamente punido, contribuindo para relações globais 

mais justas e favoráveis ao desenvolvimento de todos os países. 
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Introduction 

 

Ici, nous présenterons quelques résultats de notre recherche effectuée début 2009 

sur le thème de la RSE et des relations professionnelles. Si la Responsabilité Sociale des 

Entreprises, RSE par la suite, a vocation transnationale, nous verrons comment des 

différentiels nationaux peuvent influer sur son application et son suivi. Ainsi, le 

corporatisme mexicain nous permettra d’illustrer les limites d’instances régulatrices 

internationales sur ces sujets, ainsi que les nouvelles formes de mobilisation que cela 

engendre. 

Pour ce faire, nous décrirons d’abord le corporatisme au Mexique, puis nous 

verrons comment la RSE est instrumentée dans un tel contexte, avant de voir comment 

l’association des syndicats avec la société civile œuvre à sa prise en compte face aux 

limites d’institutions régulatrices internationales. 

 

1. Corporatisme et RSE au Mexique: de l’activité des entreprises à leur régulation 

 

A) Le corporatisme au Mexique: 

La particularité du Mexique réside dans son régime corporatiste de gouvernance 

sociale. Ce caractère exprime son plein dans la sphère du travail, bien qu’il soit une 

tradition politique héritée de la Révolution de 1917.  

Suite à celle-ci, le Parti National Révolutionnaire, devenu ensuite Parti 

Révolutionnaire Institutionnel ou PRI, reste au pouvoir pendant plus de 70 ans. Cette 

hégémonie a engendré une forme de népotisme où la classe dirigeante de toute 

institution détenait le contrôle des masses. Dans le monde du travail, une Loi Fédérale 

en 1923 est venue instiller les bases du contrôle corporatiste de la main d’œuvre par les 

syndicats, en obligeant toute entreprise à en détenir un unique. Plusieurs centrales 

légalement instituées par les pouvoirs publics pouvaient donc prétendre à l‘obtention 
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d’un contrat collectif de travail avec l’entreprise, lien formalisant son existence légale. 

De même, diverses institutions tripartites formées par des syndicats légaux, gouvernants 

et entrepreneurs, étaient en charge de la gestion des politiques du travail, de la 

résolution des conflits professionnels, ainsi que de la reconnaissance des syndicats 

permettant la détention d’un contrat collectif de travail, dont la plupart était détenue par 

les centrales officielles corporatistes générant un marché où ces syndicats vendaient leur 

existence légale à des patrons, leur assurant ainsi de contrôler la main d’œuvre. Le 

contrat collectif est donc devenu dans la littérature scientifique le «contrat de protection 

patronale» (Bouzas, 2001), car sa signature avant l’ouverture d’une entreprise y 

interdisait la grève. 

On voit donc bien que le corporatisme mexicain affecte particulièrement le 

domaine du travail où certains voient l’intervention de l’Etat dès la fin des années 70 

comme stratégie entrepreneuriale visant à substituer les importations par une baisse des 

salaires et la précarisation de l’emploi (Valdés, 1997), pour mettre en œuvre un modèle 

économique d’exportation (Concheiro, 1996). Le gouvernement de transition, après la 

chute du PRI, aura profité du corporatisme d’Etat mexicain dans le domaine du travail 

(Schmitter, 1992) car le contrôle corporatiste de la main d’œuvre représentait un 

avantage comparatif (Ricardo, 1817) de paix sociale en vue d’attirer l’investissement 

extérieur. Le corporatisme sévit donc au niveau syndical, comme en attestent les 

contrats de protection patronale, ou encore les élections syndicales analysées comme 

stratagèmes des dirigeants pour ne pas prendre en compte l’avis des travailleurs en toute 

impunité (Bensusán, 2006). L’arrivée au pouvoir du Parti d’Action Nationale, PAN, en 

2000, a donné lieu à des tractations officieuses avec le PRI et des entreprises pour 

freiner tout changement en matière de syndicalisme et de travail (Bensusán, Cook, 

2003; Bizberg, 2003), ce pour quoi certains disent que la démocratisation de la sphère 

du travail n’est pas possible car la réforme politique ne permet pas l’extension des droits 

collectifs et la protection des acquis individuels (Aziz, 2005).  

B) La RSE: 

Mais nous devons aussi comprendre comment la RSE prend sens face à cette 

situation. Rappelons que celle-ci existait dès la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, sous 

la forme d’actions de charité et de philanthropie. Le concept en soit est né dans les 

années 50 par les écrits d’un pasteur économiste américain, Howard Bowen (Bowen, 
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1953). Le dogme protestant indiquait à l’homme d’affaires de redistribuer une partie de 

son bénéfice pour le développement de la communauté, en accord avec les principes du 

stewarship et giving back. Les années 50 voient donc la RSE entrer dans le champ 

académique via les écrits de Bowen, et dans la pratique autour de diverses thématiques 

comme: la préservation de l’environnement, le respect de la communauté locale, la 

transparence et l’éthique dans les affaires, la lutte contre le travail forcé, infantile et la 

discrimination, les relations professionnelles démocratiques et le respect des différentes 

parties prenantes de l’activité des entreprises, ou stakeholders (Freeman, 1984). La 

licene to operate, rétribution de l’entreprise à son environnement en vue de réparer les 

dommages que son activité pourrait y générer s’articulera ultérieurement autour de ces 

thématiques sociétales. 

Elles se verront institutionnaliser par le biais de divers accords internationaux. Les 

déclarations de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale en 77 

ainsi que sur les droits fondamentaux du travail en 98 délivrant le concept de «travail 

décent» traiteront du travail. En 87, le rapport Brundtland de l’ONU définira le 

«développement durable» comme réponse aux nécessités actuelles sans compromettre 

celles des générations à venir. Puis, d’autres organismes produiront des textes dans le 

domaine stricte de la RSE: les principes directeurs de l’OCDE en 77, la Global 

Reporting Initiative et le Social Accountability en 97, le Global Compact de l’ONU en 

2001, etc. Nous comprenons ce processus d’institutionnalisation de la RSE comme 

promotion du travail décent et de l’activité entrepreneuriale responsable de façon égale 

au travers du globe. 

 

C) Régulation et suivi de l’activité des entreprises: 

Mais, compte tenu des différentiels légaux nationaux dans l’économie mondiale, 

pouvant devenir des avantages comparatifs comme le corporatisme au Mexique, la RSE 

ne peut connaître le même sort en tous lieux. Si le capitalisme est né via son 

internationalisation, les innovations technologiques advenues depuis la seconde moitié 

du XXe siècle renforcent l’influence de l’entreprise sur les systèmes sociaux, 

professionnels, économiques et écologiques mondiaux, comme l’a révélé la crise 

bancaire de 2008. Si l’entreprise est affaire de société (Sainsaulieu, 1990), son statut 

pose la question du suivi de son activité et des instances la régulant.   
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Des auteurs voient la déclaration de 98 de l’OIT comme standard social au plan 

mondial (Duplessis, 2004). Concernant la RSE, le Global Compact de l’ONU a été 

analysé comme ayant stimulé la RSE dans des pays en développement comme le 

Mexique (McKinsey, 2004). Pour autant, certains ont vu dans les accords mondiaux de 

RSE la centralité de la liberté syndicale du fait de sa difficulté d’application quelque soit 

le régime politique ou le niveau de développement (Compa, 2000).  Or, l’école néo-

institutionnaliste (Jeammaud, 1998; Koubi, 1998) voit dans la RSE une production 

normative au sein de forum privé pouvant mener à la privatisation de la régulation 

économique, sociale et environnementale. L’ensemble des accords et engagements de 

RSE relèvent effectivement d’initiatives volontaires formalisées par des rapports 

annuels ou autres codes de conduites et chartes éthiques. 

Ainsi, dans le cas du Global Compact, nos enquêtés syndicaux auront relevé que 

l’absence de vérification empirique des données fournies pour obtenir la reconnaissance 

socialement responsable n’apportait que peu d’assurance sur leur véracité. De même, le 

suivi de ce pacte au Mexique, d’après le coordinateur de programmes de l’OIT 

Mexique-Cuba, pose question. Après avoir été financé par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, n’avoir pas trouvé d’autres sources de financement 

semble l’avoir rendu inopérant. Si certains montrent que des postes de travail sont 

relégués dans le secteur informel pour occulter l’examen international, comme en a 

attesté l’initiative de Workers Rights Consortium sur les vêtements de sports au 

Mexique (O’Rourke, 2003), la RSE comme outil de gestion affronte maintes difficultés 

dans le suivi de l’activité des entreprises. Au Mexique, le corporatisme fait que l’OIT, 

organisation tripartite, travaille avec les pouvoirs publics et les représentants légaux du 

travail, soit les tenants du corporatisme. Ce même corporatisme aura profité de 

l’explosion du secteur informel pour perdurer, et, ajouté à la corruption sous-jacente à 

ce système, aucun changement de pratiques n’est possible dans ce pays. 

Il est donc intéressant d’étudier l’instrumentation de la RSE par les entreprises 

pour déterminer ses possibilités d’application et ses influences sur le corporatisme. 

 

2. Instrumentations de la RSE: organisation et culture d’entreprise 

 

 Lors de notre enquête, nous avons questionné des multinationales de 

l’électronique sur leur utilisation de la RSE, tout comme un syndicat patronal et une 

association civile d’obédience patronale promouvant la RSE. 
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Ainsi, le Centre Mexicain pour la Philanthropie, Cemefi, estime que la RSE est à 

l’état naissant au Mexique, et que les entreprises ne “savent même pas de quoi il s’agit”. 

Pour sa part, cette organisation civile créée par des associations de patrons a établi un 

questionnaire d’auto-évaluation sur la RSE et décerne des labels d’entreprises 

socialement responsables, ESR, à des entreprises parfois critiquées comme Wal-Mart, et 

dont elles convient qu’elles “ne sont pas forcément les ESR” (Lopez Cordova, 2009). 

Aux dires de syndicalistes et d’associations civiles, cette initiative relève bien d’un 

marché où l’on entrevoit le risque d’une privatisation des droits économiques, sociaux 

et environnementaux, sur fond de confusion de la RSE avec la philanthropie. Quant au 

syndicalisme, s’il est considéré comme stakeholder, deux questions sur les 180 du 

questionnaire font référence à la liberté d’association, et le mot de syndicat n’est 

mentionné qu’une fois dans la partie pour les PME.  

Chez la Confédération Patronale Régionale du Mexique, on trouve aussi que la 

RSE n’est pas connue et que les patrons “pensent aux dons et au recyclage” quand on 

leur en parle. De fait, l’effort de diffusion de la RSE pour ce syndicat correspond à des 

concours et des prix car la RSE “doit être à la fois une image corporative et une culture 

d’entreprise”. Pour ce qui est des syndicats de travailleurs, on dit ne pas avoir vu 

d’implications ou changements autour de la RSE. Pour les associations de la société 

civile, on note une confusion entre unité économique et sociale et ONG ou OSC, car ce 

sont “surtout les consulteurs qui s’intéressent à la RSE pour obtenir des fonds et vendre 

un service”. Néanmoins, les grandes entreprises ont plus de facilités à appliquer des 

programmes de RSE, et chez les PME “elle arrive toujours par l’aspect 

organisationnel”.  

 Pour les multinationales, la posture est différente, et dans l’industrie 

électronique, suite à une campagne de dénonciation des conditions de travail dans ce 

secteur, Clean your computer menée en 2003 par une ONG anglaise Cafod, on s’est 

muni d’un code de conduite pour répondre aux attentes institutionnelles et aux 

initiatives militantes. Ce code est adapté dans chaque entreprise. 

Dans le cas d’une grande marque d’informatique à deux initiales, on nous dit 

que: “Chez GO, les gens ont une philosophie très similaire, tous. (…) On implante ce 

code de façon très profonde pour que nos travailleurs y croient et le gardent tatoué (…). 

Faire GO, toute la vie ça a été la GO way (…).”. Cette caractérisation de la RSE comme 

outil post-fordiste de management nous rappelle à l’analyse de la norme ISO 900, étape 

initiale de la prise en compte de la RSE, comme codification taylorienne de l’activité de 
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travail par le travailleur (Zarifian, 1996). Plus encore, si le code de conduite induit la 

coopération de ceux qui y sont soumis (Virally, 1978), la RSE comme propagation 

d’une culture d’entreprise sert d’abord au contrôle (D’Iribarne, 1989).  

Ainsi, chez l’autre entreprise ne vendant pas de marque, chaque employé: “(…) 

doit comprendre le code de conduite, l’apprendre et signer qu’il a été entraîné à sa 

connaissance, et chaque année on lui redonne pour ne pas qu’il l’oubli, comme une 

certification (…).”. Nous voyons là que le code de conduite est bien un outil de 

contrôle, et son rôle de culture d’entreprise nous confirme qu’il s’agit d’un moyen 

d’imposition de discipline pour rendre les comportements des travailleurs conformes 

aux intérêts économiques de l’entreprise (Foucault, 1975). 

On note chez les deux entreprises certaines récurrences concernant l’usage de la 

RSE. Son suivi est effectué en interne via un département qui en a la charge, le climat 

professionnel est mesuré annuellement via un questionnaire réalisé et analysé par la 

direction, et une politique des “portes  ouvertes” consiste en la résolution des conflits 

professionnels directement avec les supérieurs. Face à cela, on peut se questionner sur le 

rôle laissé aux syndicats d’autant que les deux entreprises détiennent un contrat collectif 

avec une centrale emblématique du corporatisme syndical, la CTM. Selon la seconde 

entreprise:  

 

On est avec CTM, (…) mais on n’a pas de représentation syndicale dans l’entreprise. 

(…) Cela peut être vu comme une relation fantasme, où nous avons tout légalement 

constitué, mais les travailleurs ne sont pas représentés. (…) Dans un sens, c’est ainsi. 

Mais les travailleurs, via le code de conduite, (…) peuvent exprimer leurs plaintes aux 

ressources humaines (…). De fait, la fonction syndicale devient, pas inutile, mais notre 

expérience avec des syndicats dans l’entreprise est que c’est un problème (…).  

 

 Nous voyons donc que la RSE, outil de gestion d’entreprise compris comme 

initiatives allant au-delà du minimum légal, dans le corporatisme, influe sur les relations 

professionnelles. Compte tenu des réciprocités d’intérêts entre politiques, entrepreneurs 

et syndicats corporatistes, la RSE régie par un code de conduite devient culture 

d’entreprise à des fins de contrôle, rendant obsolète la fonction syndicale. Si la RSE ne 

paraît pas en mesure d’être prise en compte par ces acteurs en dépit de ses incidences 

sur les relations professionnelles, voyons comment le mouvement syndical indépendant 

et son association avec le secteur civil peuvent faire contrepoids à ce processus. 
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3. RSE et syndicalisme: démocratisation des relations professionnelles et 

coopération civile 

 

 En effet, si en Amérique du Nord des syndicats ont élaboré des labels sociaux 

(Ruano-Barbalan, 2002; Massiah, 2002), le syndicalisme mexicain semble se faire 

dépasser par l’application de la RSE. Pourtant, certains auteurs ont remarqué une 

homologie entre syndicalisme au Mexique, aux Etats-Unis, en Australie, Angleterre et 

au Brésil, comme élaborant des stratégies face aux changements structurels du travail, à 

la crise syndicale et aux attaques d’employeurs et gouvernements en se rapprochant de 

mouvement sociaux et améliorant la démocratie interne (Schenk, 2003). La RSE et ses 

principes de dialogue social démocratique pourraient donc tendre à démocratiser le 

syndicalisme et les relations professionnelles dans le corporatisme mexicain. 

 Notre étude a confirmé cette hypothèse. L’entrée en vigueur de l’ALENA en 94 

ayant provoqué l’apparition de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale a été analysée 

comme ouvrant des espaces de dialogue perméables aux critiques des mesures libérales 

des années 1980 (Diaz Polanco, 2005). D’autres auteurs ont remarqué qu’après ces 

mêmes politiques et la dévaluation de la monnaie en 94, l’urgence d’une alternative au 

corporatisme syndical a suscité la création de l’Union Nationale des Travailleurs, UNT, 

en 97 (Leyva, 2005). 

 Cette centrale regroupe différent syndicats indépendants qui “ne sont pas tous 

clairs contre le corporatisme, mais ils le sont contre le gouvernement”, selon son 

secrétaire de relations. Ce désir d’émancipation des autorités corporatistes trouve un 

appui dans la RSE qui, si elle suscite des débats internes car pouvant être comprise 

comme acceptation des critères patronaux, peut aussi être une ressource pour la 

négociation collective légitimant l’activité syndical indépendante. A cet effet, l’UNT 

élabore un Observatoire Social, outil de suivi de l’activité des entreprises servant de 

base à la négociation professionnelle. Si la RSE apparaît utile à cinq fédérations 

syndicales internationales dans ce cadre (Descolonges et Saincy, 2006), la nécessité de 

moyens pour produire une information fiable et le besoin de consensus au sein de 

l’UNT autour de la RSE font que ce projet est encore en discussion. Pour autant, l’une 

de ses composantes a déjà utilisé la RSE. 

 En effet, le Front Authentique du Travail, FAT, a négocié avec deux entreprises 

appartenant à des groupes multinationaux sur des critères de RSE élaborés par une ONG 

en charge de sa promotion, la Red Puentes (Atilano, 2008). Ce front syndical et 
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association civile initié par la Jeunesse Ouvrière Catholique lutte pour la liberté 

syndicale, les droits du travail et de l’homme. S’il revendique la nature syndicale, il 

n’est cependant pas considéré comme tel par les autorités régulant le travail pour ne pas 

vouloir se soumettre à cette forme de contrôle corporatiste. Cette particularité lui 

empêche pourtant d’intervenir auprès de l’OIT en dépit de la nature syndicale de son 

action. Elle milite alors en tant qu’association civile en formant des syndicats 

autonomes, éduquant les travailleurs aux droits syndicaux et du travail, gérant des 

coopératives ou formant et participant dans des associations civiles comme la Red 

Puentes. Son appartenance à celle-ci a été déterminante pour sa négociation sur des 

critères de RSE, et dans sa prise d’initiative au sein de l’UNT pour l’Observatoire 

Social. Si l’UNT a créé un organe pour se rapprocher d’associations, le FAT matérialise 

le rapprochement des syndicats avec la société civile dans la recherche de 

démocratisation et autour de l’utilisation de la RSE comme vecteur de cette dernière. 

Sur le même plan, on observe l’action du Centre de Réflexion et d’Action sur le 

Travail, ou CEREAL. Cette association civile d’origine jésuite s’occupe du respect des 

droits du travail dans l’industrie électronique mexicaine, et estime que “la question 

syndicale est la plus grande cause de licenciements injustifiés”. Suite à la campagne 

Clean your Computer pour laquelle elle servait de relais mexicain, en partenariat avec 

Cafod, Good Electronics Network et Greenpeace, elle publie un rapport annuel public 

dénonçant les manquements aux droits du travail dans cette industrie, en classant les 

entreprises selon leur coopération quant à la résolution des conflits. De même que le 

FAT, elle forme des travailleurs aux droits du travail et syndicaux, ou utilise ses avocats 

pour résoudre des demandes judiciaires lorsque la négociation directe avec l’entreprise 

n’est pas efficace. Sans revendiquer la nature syndicale, CEREAL, par le biais d’ONG 

internationale promouvant la RSE, propose de nouvelles modalités de relations 

professionnelles au Mexique, exemptes des pesanteurs corporatistes et allant aussi dans 

le sens de l’association entre sphère civile et syndicale pour défendre la RSE.  

 Enfin, la Red Puentes, ONG internationale présente dans neuf pays, prétend 

promouvoir et définir une RSE adéquate aux problématiques sociales de ses lieux 

d’implantation. Au Mexique, elle se constitue d’une association de Commerce 

équitable, du Pouvoir du Consommateur pour la consommation, d’Enlace Capacitación 

pour le développement durable et local, du Réseau des Femmes Syndicalistes pour les 

questions de genres, et du FAT pour les droits syndicaux et du travail. Un groupe 

d’écologiste est aussi en voie d’intégration. Sous cette forme, la Red Puentes México 
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permet aux thématiques défendues par chacune de ses composantes d’être en lien avec 

la RSE selon des modalités propres à leur champs d’action ou raison sociétale 

(Sernaclens, Gherrari, Szurek, 2005). Le FAT comme front syndical négocie sur des 

critères de RSE avec des entreprises, quand le Pouvoir du Consommateur, conscient de 

la sensibilité des marques à leur image publique (Klein, 2000) opère par campagnes de 

dénonciations.   

En plus de la réunion d’actions séparées autour de la RSE, Red Puentes a mis au 

point un Centre d’Information sur le Comportement des Entreprises, visant à suivre les 

engagements de RSE pour dénoncer des manquements ou ériger des politiques en 

exemple à suivre, à travers une page web et un bulletin mensuel diffusant l’information, 

afin d’appeler à des mobilisations civiles et/ou civiques. Nous avons vu que cet outil 

pouvait inspirer le syndicalisme indépendant pour élaborer des instruments similaires 

visant à légitimer sa position dans le champ syndical et à établir de nouvelles bases de la 

négociation collective, comme l’Observatoire Social de l’UNT. Nous comprenons ainsi 

pourquoi le FAT est le moteur de cette initiative dans l’UNT, pour l’avoir pratiquée 

avec Red Puentes. 

  L’autre travail principal de Red Puentes est sa participation aux négociations 

mexicaines de la norme ISO 26 000 de Responsabilité Sociale. Cette norme 

s’appliquera à toute forme d’organisation: Etats, entreprises, syndicats, associations, 

etc., et ne sera pas une certification mais seulement un référentiel reprenant tous les 

textes et principes institutionnalisant la RSE, pour en finir avec “le désordre 

terminologique”, selon Red Puentes qui exprime l’optimisme des organes de la société 

civile et des syndicats quant à l’effort de cette norme sur les conditions de travail et son 

application indépendante du niveau de développement (Veloz, 2008), mais déplore 

qu’aucun syndicat mexicain n’ait participé à ces négociations. En revanche, la société 

civile, représentée en partie par l’Union Sociale d’Entrepreneurs Mexicains ayant refusé 

le suivi indépendant de la RSE par l’Observatoire Social, bloque les négociations. Ainsi, 

si le travail de la société civile joint à celui des syndicats autour de la RSE paraît 

pouvoir démocratiser les relations professionnelles corporatistes, l’entreprise institue ses 

représentants comme provenant de la société civile pour garder le monopole de la 

définition de la RSE, conformément à ses intérêts qui se satisfont du corporatisme. 

 Le monde de l’entreprise s’auto-certifie socialement responsable via le Cemefi, 

fait de la RSE une culture d’entreprise et une image corporative touchant à 

l’organisation du côté des syndicats patronaux, et devient culture d’entreprise à des fins 



RESPONSABILIDADE SOCIAL, ÉTICA E INOVAÇÕES 

Página 116 de 119 

de légitimité, de contrôle et de discipline dans les multinationales, rendant la fonction 

syndicale inutile via le code de conduite. Pourtant, la civil regulation définie comme 

pression des consommateurs, ONG, investisseurs et valeurs des managers et employés 

(Zadeck, 2001) semble bien se matérialiser dans l’association entre sphères syndicale et 

civile pour prendre en compte la RSE dans le corporatisme mexicain. Ainsi en va-t-il 

aussi en d’autres endroits du monde, comme pour le Social Accountability International 

anglais dirigé par un conseil consultatif d’entreprises, syndicats internationaux et ONG 

(Manheim, 2001), ou encore le Clean Clothes aux Pays-Bas (cleanclothes.org) qui 

reflètent cette association syndicale et civile que certains analysent comme l’émergence 

de mouvements citoyens face aux dérégulations de la mondialisation qui donnent le 

vertige au système en quête de nouvelles régulations (Pastré, 2003). 

 

Conclusion 

 

 Ce pourquoi nous conclurons sur la vocation transnationale de la RSE et la 

dynamique d’association qu’elle suscite dans le corporatisme mexicain entre sphères 

syndicale et civile. 

 Nous avons vu que le corporatisme, forme de gouvernance politique et sociale, 

sévit sur le syndicalisme et nuit à des relations professionnelles démocratiques portées 

par les vœux de la RSE. L’ensemble des thématiques propres à ce concept tend à 

promouvoir le travail décent en tout endroit du globe, mais se confronte à des 

différentiels légaux comme le corporatisme, empêchant des instances internationales 

comme l’OIT d’œuvrer pour démocratiser les relations professionnelles ou induisant 

une économie informelle incontrôlable. 

 Dans ce contexte, on note que l’usage de la RSE, outil de gestion d’entreprise 

comme initiatives allant au-delà du minimum légal, revêt le caractère de technique de 

management post-fordiste utilisée à des fins de pouvoir et de contrôle, via une culture 

d’entreprise rendant la fonction syndicale inutile. 

 Face au corporatisme et à l’instrumentation de la RSE, les acteurs syndicaux et 

civils semblent pourtant les plus à même de la promouvoir et la faire respecter. En effet, 

ils se lient autour de ce thème et en faveur de relations professionnelles démocratiques, 

conférant à certaines associations civiles le rôle d’acteurs des ces relations, comme le 

FAT par ses négociations ou le Pouvoir du Consommateur par ses campagnes de 

dénonciations, et permettent au syndicalisme indépendant de légitimer son action en 
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proposant de nouveaux modes de négociation autour de la RSE et via l’appui de la 

société civile, comme l’Observatoire Social de l’UNT. De même, des associations 

civiles proposent d’autres formes de syndicalisme émancipées du corporatisme autour 

de la RSE, comme le FAT ou CEREAL, et d’autres comme la Red Puentes participent 

au re-dessin des parties prenantes de la RSE, via la réunion d’efforts de diverses 

associations en faveur de thématiques séparées mais convergentes sur la RSE. 

 Si l’association entre sphère civile et syndicale matérialise donc bien la 

démocratisation des relations professionnelle grâce à la RSE, le monde de l’entreprise 

institue aussi ses représentants dans la sphère civile, pour garder le contrôle de sa 

définition et rendre le syndicalisme désuet. L’adéquation de ses intérêts au corporatisme 

le pousse à stopper tout ce qui pourrait s’en écarter, réduisant ainsi les possibilités des 

syndicats et de la société civile de s’en émanciper.  
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Resumo  
 

O artigo1 aborda estratégias de mediações institucionais a partir da execução pelo Estado de programas de 

combate à pobreza e exclusão social, nos territórios, junto às famílias de baixa renda. Analisa as funções 

dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) no contexto urbano de Montes Claros/Brasil. O 

estudo frisa o problema do planejamento e gestão urbana e a falta de articulação com as atividades de 

proteção social básica nas comunidades. A avaliação apresentada no artigo é que a dissociação entre o 

planejamento urbano/territorial e sistema de proteção social – num processo fragmentário de ações 

setoriais – inibe uma visão integrada dos problemas oriundos do adensamento urbano, dificultando a 

promoção de integração social nos espaços de exclusão e construção coletiva da cidade. Mediações 

institucionais pressupõem uma nova racionalidade da gestão pública, tanto pela via da democratização 

das relações de poder e exercício da governança. No entanto, beneficiários dos programas referenciados 

pelos CRAS criam mecanismos próprios de apropriação dos espaços, com multiplicidade de “táticas”, 

criando, à sua própria maneira, sua ordenação sócio-política.  

 

Palavras-chave: Planejamento, território, pobreza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Este artigo origina-se de resultados parciais de estudos exploratórios no âmbito do Projeto de Pesquisa 
“Políticas Sociais de Combate à Pobreza e Exclusão Social (estudo comparativo da ação territorial em 
redes no Brasil e Portugal: 1970 a 2006)”, através da Universidade Estadual de Montes 
Claros/UNIMONTES, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – 
FAPEMIG, Processo: APQ-00664-08. 
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Os estudos da composição socioespacial nas sociedades periféricas ocupam, 

cada vez mais, as atenções de cientistas sociais, interessados na pletora e dimensões dos 

programas de combate à pobreza e exclusão social e sua repercussão nos territórios, 

junto ao público-alvo. No caso do Brasil, as análises das formas de gestão e apropriação 

dos espaços urbanos assumem centralidade sociológica à medida que se intensifica o 

debate sobre as novas formas de mediações institucionais, tendo em vista a promoção 

de integração social nos espaços de exclusão, especialmente em cidades-pólos onde as 

mobilidades exercem um papel fundamental para compreensão dos problemas sociais. 

Procurar identificar complexidades das organizações urbanas e, por conseguinte, 

estratégias de apropriação dos espaços, por parte das populações mais vulneráveis 

socialmente, inevitavelmente suscita reflexões em torno das possibilidades de 

democratização da gestão, do planejamento público e do problema do ordenamento 

territorial em áreas periféricas das cidades, onde bairros e conjuntos habitacionais 

configuram-se como espaços de interação, tornando lócus privilegiado de vivências e 

solidariedades. Na dimensão institucional, o novo marco da gestão pública – sob a égide 

da democratização das relações de poder – coloca na agenda enormes desafios 

cotidianos; enquanto, numa dimensão sócio-cultural, novas formas de mediação das 

políticas públicas exigem das autoridades e população o exercício de construção 

coletiva da democracia e integração social nas cidades. 

Pelo menos no plano formal, o combate à pobreza e às desigualdades deve estar 

no foco primordial das políticas públicas. Sendo assim, as estratégias de planejamento e 

gestão pública pressupõem a integração e promoção do desenvolvimento das áreas de 

assentamentos precários, a partir das necessidades básicas identificadas por seus 

moradores. Além da regularização fundiária em si, como símbolo dos direitos básicos 

de cidadania e controle social da propriedade, “a dimensão territorial no planejamento 

significa eleger o território como plataforma de integração das políticas públicas e, 

assim, situar-se no cerne do debate acerca da eficiência e qualidades dos gastos 

públicos” (MP/CGEE, 2008: 10). 

De fato, no Brasil, especialmente na última década, passou a existir um esforço 

efetivo no sentido de superação da visão setorial de desenvolvimento social, 

incorporando também a dimensão territorial, estabelecendo as áreas precárias e 

segregadas como base das demandas sociais, tendo como elemento de compreensão 

sociológica o lugar e as circunstâncias de vida das pessoas, tornando mais justa a 

priorização das demandas implementadas pelos agentes públicos. O sentido dessa 
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governança seria favorecer “o diálogo federativo focado no enfrentamento das 

fragilidades e potencialidades (...), além de abrir canais de participação com a 

sociedade, cobrando nova postura dos movimentos sociais, agora co-responsáveis pelas 

políticas públicas” (MP/CGEE, 2008: 10). 

Obviamente que há persistência no Brasil de tensões, migrações, desemprego e 

violência urbana, o que evidencia a insegurança e o desconforto no cotidiano das 

pessoas. Em resposta às crises e, como garantia de sobrevivência – ou estratégia de vida 

–, iniciativas individuais ou cooperativas de geração de trabalho e renda também se 

intensificaram nas últimas décadas, principalmente nos centros urbanos, estimulando 

empreendedorismos e, também, práticas solidárias de grupos comunitários, embora 

embrionárias em sua maioria. Nos municípios, Estado, igrejas, conselhos setoriais e 

organizações não governamentais têm sido indutores privilegiados desses processos, 

centrando ações nos territórios. Mas, também, à margem dessa nova institucionalidade 

amparada no discurso da descentralização, intersetorialidade e fortalecimento da 

democracia local, existem procedimentos “mudos” que constituem práticas cotidianas 

“pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção 

sócio-cultural” (Certeau, 2001: 41). 

Tal complexidade social desafia ainda mais os agentes públicos, com o 

incremento da implantação de ações descentralizadas e participativas de proteção social, 

como o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir de 2003, e, assim, atingir, 

de forma “universal”, famílias socialmente excluídas. A nova concepção de assistência 

como direito à proteção e à seguridade social, baseada no atendimento direto às famílias 

pobres, operacionalmente exige capacidade de maior aproximação possível do cotidiano 

de vida das pessoas, pois é nele que riscos, vulnerabilidades se constituem. “A unidade 

sociofamiliar, por sua vez, permite o exame da realidade a partir das necessidades, mas 

também dos recursos de cada núcleo/domicílio” (NOB/SUAS, 2005: 15).  

O território passou a ser formalmente entendido como espaço da prática e face 

vivida das relações de poder, num processo que Remy, Voyé e Servais (1980) chamam 

de “transacção social”. Ao atuar nas capilaridades dos territórios, confrontando-se com 

as práticas cotidianas, as políticas públicas de proteção social adentram espaços de 

exclusão e possibilitam também outra perspectiva de análise, dando visibilidade aos 

segmentos da sociedade historicamente tido como “invisíveis” ou excluídos de 

estatísticas oficiais – população de rua, adolescentes em conflito com a lei, quilombolas, 

idosos, pessoas com deficiência, entre outros grupos sociais.   
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A territorialização das políticas setoriais vai materializar-se com a implantação 

de unidades públicas estatais de base territorial, localizadas em espaços de 

vulnerabilidade social. Essas unidades são conhecidas no Brasil como Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), para apresentação de serviços e execução das 

ações no âmbito da proteção social básica nos mais de 5.500 municípios do país, 

atuando com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, representando uma 

espécie de porta de entrada das famílias no mundo da institucionalidade. No entanto, 

tais unidades de proteção social básica, apesar de referência estatal nos territórios, de 

maneira geral funcionam dissociadas do sistema formal de planejamento e gestão das 

cidades, onde, em geral, não há conexão com as políticas de desenvolvimento urbano, 

controle das mobilidades e orientação coletiva sobre o uso e ocupação do solo.  

Persiste, então, no Brasil, mesmo com a universalização dos serviços de 

proteção social e atendimento direto às famílias em situação de pobreza, um “déficit de 

articulação” entre os agentes que atuam nos territórios; anômico de auto-reflexevidade, 

que se reproduz molecularmente dia-a-dia, no cotidiano das pessoas. Todavia, a 

implementação pragmática de políticas públicas, embora entendida como direito de 

cidadania e dever do Estado, conforme prevê a Constituição de 1988 e a Lei Orgânica 

da Assistência Social, na realidade reproduz não apenas a naturalização das 

desigualdades sociais, mas também frustra e anula perspectivas de longo prazo, visto 

que as necessidades de proteção social básica são sempre emergenciais. 

No caso brasileiro, Montes Claros, cidade-pólo localizada ao Norte do Estado de 

Minas Gerais, com população média estimada de 300 mil habitantes (IBGE, 2006), a 

situação de desigualdade social é emblemática, exatamente por expressar as 

contradições do crescimento urbano, cujo modelo de desenvolvimento foi baseado, a 

partir da década de 1970, no fomento à industrialização, através de subsídios do Estado, 

principalmente via incentivos fiscais, atraindo para essa cidade empreendimentos de 

grupos empresariais nacionais e transnacionais. A urbanização, por expansão de 

periferias, resultou em ambientes segregados, com graves problemas de ocupação 

humana, proliferando em todo território da cidade moradias precárias e irregulares, com 

enormes carências de serviços públicos e fragilidade do sistema de proteção social, 

ainda fortemente nutrido pela cultura do assistencialismo e da cooptação política. Nesse 

contexto generalizado de pobreza, no entanto, atualmente a formação de uma nova 

classe média, com o incremento de serviços formais e informais e novas atividades 
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empresariais, além da expansão imobiliária, desencadearam enormes desafios ao Poder 

Público Municipal.    

Em Montes Claros, apesar do esforço da Administração Pública de implantar, no 

período de 2005 a 2008, um novo modelo de governança local, o que se verifica é a 

necessidade premente de maior institucionalidade e territorialização das políticas 

públicas de proteção social, através dos CRAS, que, por sua natureza, têm a 

potencialidade de atuar como instâncias de mediação institucional, especialmente como 

referências do Poder Público nos espaços de exclusão da cidade. De modo geral, as 

ações dos CRAS – circunscritas às atividades de proteção social básica – carecem de 

maior articulação com as demais atividades institucionais, o que compromete iniciativas 

de integração societária – na totalidade da cidade – de pessoas que vivem em situação 

de pobreza extrema, fundamentalmente as que ocupam áreas de risco social. 

Por serem instituições que estão “na ponta”, os CRAS funcionam como elo 

primário entre as famílias e o Estado, principalmente com o incremento no Brasil dos 

programas de renda mínima, como o Bolsa Família, tendo em vista a necessidade dos 

governos federal e municipais de referenciar, nas próprias bases territoriais, as famílias 

em situação de pobreza absoluta ou de pobreza extrema. Além da triagem inicial, por 

regiões específicas, para composição geral do Cadastro Único, as equipes do CRAS 

devem prestar informação e orientação para a população de sua área de abrangência. No 

entanto, essa potencialidade política fica comprometida pela persistência de uma visão 

segmentada do espaço público, além de ingerências corporativistas e das práticas 

clientelistas de “lideranças” comunitárias.  

Como se sabe, no Brasil os problemas de exercícios políticos são menos de 

governabilidade – vinculados aos condicionantes institucionais da autoridade pública – 

e muito mais de governança, ou seja, ligados à forma de uso dessa autoridade. Além 

disso, a percepção sociológica de relações de poder passa a ser associada – numa 

perspectiva hermenêutica – à categoria de “luta por reconhecimento” (Honneth, 2007), 

numa dimensão valorativa, em confronto epistemológico com noções clássicas de 

solidariedades baseadas no assistencialismo, corporativismo, patrimonialismo e 

subcidadania. 

É por isso que os CRAS tornam-se unidades fundamentais para percepção das 

“transacções sociais”, pois, através da política de proteção social básica, é possível 

detectar situações-limite nos núcleos familiares, conflitos explícitos e latentes, 

organizações sociais, tendo os territórios como referências de socialização, pois nesses 
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ambientes há uma intensificação de relações de poder e modos de apropriação e 

reprodução do espaço. Nesse sentindo é importante ter em conta que são considerados 

serviços de proteção básica “aqueles que potencializam a família como unidade de 

referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade” 

(NOB/SUAS, 2005: 36). 

Até 2008, Montes Claros possuía 9 CRAS (em regiões periféricas como o São 

Reis, Vilage do Lago, Maracanã, Major Prates, Delfino Magalhães, Independência, Vila 

Oliveira, Renascença e o Pólo Rural). Somente no território do CRAS Santos Reis, 

constituído por 21 bairros, onde há o maior índice de vulnerabilidade social, com mais 

de 15 mil famílias em situação de pobreza, em 2008 foram referenciadas e atendidas 

3.500 famílias, ou seja, uma parcela reduzida da população pobre. A resposta a esse 

desafio implicaria no aprofundamento da descentralização político-administrativa e 

territorialização das atividades públicas, proporcionando novas bases para a relação 

entre Estado e comunidades, através da participação efetiva dos usuários dos serviços 

públicos. No entanto, a baixa institucionalização das ações de governo inviabilizam esse 

processo de democratização nos territórios, onde políticas públicas de combate à 

pobreza e às desigualdades ainda não conseguem extrapolar os patamares 

compensatórios de proteção social. 

A composição socioespacial em áreas periféricas da cidade de Montes Claros, 

em espaços de exclusão, como as áreas de assentamentos precários existentes na região 

do Santos Reis, é caracterizada pelo forte adensamento populacional, onde a qualidade 

de vida é precária em todas suas dimensões, o que exige das famílias que vivem nesse 

lugar a permanente construção de seus próprios recursos coletivos de sobrevivência, em 

geral à margem da ação do Estado. Nesse contexto, de 2005 a 2008, o funcionamento do 

CRAS, juntamente com o Programa de Saúde da Famíla (PSF), foi considerado uma 

exceção, apesar do baixo referenciamento de famílias no sistema de proteção social 

básica – o que demonstra que as mediações institucionais ainda são incipientes no 

território, em razão do déficit de articulação intersetorial entre programas e as diretrizes 

das políticas públicas. 

 No exame de resultados dos serviços de assistência social é possível detectar 

estratégias e táticas desenvolvidas pelas famílias beneficiárias dos programas de 

proteção social básica, no sentido de adaptação às normas oficiais e, assim, assegurar 

acesso e manutenção dos benefícios concedidos pelo Estado, principalmente no que diz 

respeito aos critérios de condicionalidades exigidos pelo governo. Nem sempre 
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informações técnicas registradas pelos agentes públicos correspondem a real condição 

dos usuários do sistema, dada a complexidade social e também a multiplicidade de 

táticas e bricolagens articuladas pelos usuários sobre os “detalhes” do cotidiano 

(Certeau, 2001). 

 Em geral, persistem descompassos entre a formalidade das preposições oficiais, 

desarticuladas entre si, e demandas genuínas dos possíveis beneficiários do sistema, que 

desenvolvem estratégias próprias de sobrevivência, mesmo com adaptação formal ao 

sistema de proteção social. Sendo assim, o “controle” exercido pelo Estado é tênue – o 

que também contribui para reforçar a idéia de marginalidade silenciosa. Daí o esforço 

de viabilização e atualização de dispositivos de participação popular, através de novas 

mediações institucionais que possam associar proteção básica e planejamento urbano/ 

territorial. E, dessa maneira, abrir diálogo institucional com as comunidades na tentativa 

de assegurar a publicização de suas demandas internas, dando assim legitimidade 

política de atuação direta nos territórios, principalmente junto às famílias em situação de 

pobreza. 

As mediações institucionais pressupõem a construção dos pactos de governança, 

tendo como referência política a implantação do planejamento participativo – incluindo 

o efetivo envolvimento dos CRAS – a partir de mapeamentos nos territórios, com a 

identificação e valorização das potencialidades locais existentes. O ambiente político 

oriundo desse processo de democratização das relações sociais teria a potencialidade de 

provocar profundas transformações na forma de gestão das cidades. No entanto, mesmo 

que de maneira ainda incipiente, esse movimento pode ser percebido em cidades onde 

há experiência de implantação dos chamados Orçamentos Participativos (OP), que são 

instrumentos democráticos de planejamento e gestão, cuja experiência a cidade de 

Montes Claros teve a oportunidade de vivenciar, mesmo que de forma embrionária, no 

período de 2005 a 2008.  
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Resumo 

 

Numa sociedade global que luta por promover a igualdade entre todos os seres humanos, as catástrofes 

naturais parecem ser mais um elemento que contribui para o aumento das desigualdades sociais. 

Actualmente tem-se vindo a observar a crescente localização da população mais desfavorecida em áreas 

de risco um pouco por todo o Mundo, sobretudo devido aos seus padrões socioeconómicos, o que tem 

resultado num aumento da vulnerabilidade da mesma às catástrofes naturais. Neste sentido, o objectivo 

principal deste estudo é verificar se existe uma ligação entre o fenómeno de pobreza e as catástrofes 

naturais, não só numa perspectiva causa-efeito, onde as catástrofes naturais levam ao aumento da pobreza 

no território em que ocorrem, mas também numa perspectiva em que os padrões socioeconómicos da 

população constituem a priori um forte factor de vulnerabilidade aquando da ocorrência de catástrofes 

naturais. Será apresentado um enquadramento teórico sobre o fenómeno de pobreza, assim como de 

catástrofes naturais, de modo a compreender-se mais profundamente os dois fenómenos, para que 

posteriormente se possa estabelecer uma ligação entre ambos. Para tal, será também analisado o impacto 

das catástrofes naturais em sociedades com diferentes padrões socioeconómicos. Para finalizar, de modo a 

reduzir as consequências das catástrofes naturais na sociedade estabelecem-se algumas medidas para 

minimizar o impacto destes fenómenos na mesma. 

 

Palavras-chave: pobreza, catástrofes naturais, sociedade  
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1. Pobreza e Exclusão Social 
 

Actualmente o combate à pobreza e à exclusão social constitui um dos principais 

desafios impostos à Humanidade, tendo estes fenómenos deixado de serem vistos como 

situações anómalas e secundárias sem relevância na agenda internacional. A sua 

consideração como problemas estruturais da sociedade contemporânea obrigou ao 

aprofundamento dos respectivos conceitos e dos seus modelos interpretativos, 

relacionando causas, formas e efeitos.  

Durante muito tempo a pobreza não esteve no centro das atenções dos políticos e 

dos teóricos, uma vez que se tinha como certo que o crescimento económico teria como 

consequência automática a redução da pobreza, pelas maiores oportunidades de 

emprego, consumo e riqueza criadas. Nesse sentido, a pobreza era vista como uma 

ausência de riqueza com as consequentes privações, resolvida em condições normais 

pelo crescimento económico ou, ocasionalmente, por acções compensatórias de tipo 

assistencialista aos mais pobres. Por essa razão, julgava-se também que os países ditos 

ricos estavam livres dessa problemática como consequência dos seus processos de 

desenvolvimento, sendo então a pobreza uma imagem característica apenas dos países 

em desenvolvimento.  

As últimas décadas vieram desmistificar esta ideia através da publicação de 

diversos relatórios das mais variadas organizações internacionais, como o Banco 

Mundial, a Comissão da União Europeia, a FAO2, a OCDE3, a OIT4, o PNUD5 e a 

Unicef, entre outras, bem como de diversos estudos e obras científicas que referem que 

os problemas de pobreza e exclusão social se têm agravado nas últimas décadas, não só 

com a persistência e o agravamento das formas tradicionais de pobreza, como também 

com novas manifestações e modalidades, para além do próprio alargamento das 

desigualdades entre os países, as classes sociais e os indivíduos. 

Os sucessos alcançados nas últimas décadas na luta contra a fome, o 

analfabetismo, a mortalidade infantil, as doenças endémicas, a baixa esperança de vida à 

nascença, a falta de água potável e de saneamento básico, a falta de condições 

habitacionais, a degradação ambiental, etc., são ainda pouco significativos face à 

gravidade dos problemas por resolver e ao aparecimento constante de novos problemas.  

                                                 
2 Organização das Nações Unidos para a Agricultura e Alimentação.  
3 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. 
4 Organização Internacional do Trabalho. 
5 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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Muitos dos relatórios publicados, sobretudo da União Europeia e da OCDE, 

mostram que não só a pobreza não está erradicada dos países mais desenvolvidos como 

está a aumentar, através de novas formas de pobreza que começam a surgir sobretudo 

junto das crianças, dos desempregados de longa duração, dos reformados e pensionistas, 

das famílias monoparentais, dos indivíduos com baixos níveis de escolarização e das 

minorias étnicas. Foi demonstrado também um aumento do número dos sem-abrigo 

(característica das grandes cidades), além do agravamento das situações de exclusão 

social mesmo sem pobreza evidente, caso dos idosos, das crianças e dos jovens sem 

atenção familiar. 

Com o alerta para estes problemas, a pobreza e a exclusão social tornaram-se, 

nos últimos anos, um dos temas mais discutidos globalmente, passando a integrar as 

agendas políticas nacionais e internacionais e sendo o mote de várias cimeiras e 

reuniões. Compreende-se então que as Nações Unidas tenham decidido considerar 

1997-2007 como a Década para a Eliminação da Pobreza e a Comissão Europeia o ano 

de 2010 como o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social. 

A erradicação da pobreza e a luta contra a exclusão social tornaram-se assim um 

dos principais desafios do desenvolvimento e dos direitos humanos do século XXI, 

devido a não ser possível continuar a permitir um quadro em que “quase 800 milhões de 

pessoas passam fome e não têm segurança alimentar e cerca de 1,2 mil milhões vivem 

com menos de 1 dólar por dia. Mesmo nos países da OCDE quase 8 milhões de pessoas 

estão subalimentadas” (PNUD, 2000: 12). 

Contudo a primeira questão que se coloca é a definição de um conceito uniforme 

e claro do que é ser pobre e de uma metodologia para a sua medição. Estes conceitos 

integram um debate de alguma controvérsia onde as opiniões divergem em torno de 

questões como:  
 

How does one define poverty? Second, how does one go about measuring it? Both 

questions are pivotal and should involve a series of well-informed judgments and 

decisions. Nevertheless, in the final analysis, poverty and its measurement involve a 

degree of subjectivity. That is, despite the importance of well-grounded thinking, 

poverty is partially in the eye of the beholder. (Rank, 2004: 21) 

 

De acordo com o Banco Mundial (2001) podem-se considerar duas lógicas de 

privação, divididas em cinco abordagens: 

1. Privação fisiológica – neste caso privilegia-se a abordagem das condições 

materiais de vida, segundo duas perspectivas diferentes: (i) abordagem centrada no 
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rendimento e no consumo, consistindo esta numa perspectiva mais tradicional, 

desenvolvida pela chamada economia do bem-estar, onde é definida uma linha de 

pobreza, em termos absolutos ou relativos, segundo um determinado nível de 

rendimento e/ou consumo, sendo pobres os que se encontram abaixo dessa linha; (ii) 

abordagem centrada nas necessidades humanas básicas, onde é considerado um certo 

nível de necessidades básicas relativas à alimentação, vestuário, abrigo, água potável, 

saneamento básico e educação, como mínimo necessário para alcançar o bem-estar. Esta 

perspectiva foi sobretudo desenvolvida nos anos 70 e permitiu, em relação à anterior, 

alargar o leque das necessidades básicas consideradas no conceito de bem-estar. 

2. Privação social – nesta lógica salienta-se a natureza social da pobreza, com a 

consequente degradação das relações sociais, aproximando-se do conceito de exclusão 

social. É possível identificar três abordagens diferentes neste grupo: a primeira 

abordagem é centrada no conceito de pobreza humana, foi desenvolvida pelo PNUD, 

sobretudo nos Relatórios de Desenvolvimento Humano de 1996 – “Crescimento 

Económico e Desenvolvimento Humano” – e de 1997 – “Desenvolvimento Humano 

para Erradicar a Pobreza” –, com base nos trabalhos do economista Amartya Sen 

(1984), que utiliza como referências os conceitos de capacidade (“o que podemos 

fazer”) e funções (“o que fazemos”). Neste âmbito, a pobreza é encarada como a 

incapacidade de desenvolver uma vida condigna.  

A segunda abordagem centra-se nas consequências ao nível da exclusão social. 

Foi adoptada sobretudo pela Organização Internacional do Trabalho e tem como base 

fundamentalmente as propostas do sociólogo Peter Townsend (1979), para quem a 

pobreza deve ser vista essencialmente como a não disponibilidade dos recursos 

necessários para fazer face ao padrão de vida dominante e participar nas actividades 

sociais e culturais da sociedade a que se pertence. O conceito de pobreza associa-se 

assim à discussão dos conceitos de cidadania e de integração social. 

Por fim, a terceira abordagem na lógica da privação social incide numa vida 

participativa. Nesta abordagem a questão fundamental não é o conteúdo do conceito 

mas quem o define, propondo-se assim uma participação activa dos próprios pobres na 

sociedade. Neste sentido, a pobreza começa pela não participação, pelo que os aspectos 

mais relevantes serão necessariamente a falta de dignidade, de auto-estima e de 

segurança que impedem a participação na sociedade, para além do acesso à saúde. 

O conceito de pobreza tem vindo portanto a alargar-se, centrando-se actualmente 

na ausência de recursos, considerados estes numa perspectiva multidimensional 
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incluindo os de natureza económica, social, cultural, política e ambiental. Esta nova 

pobreza não se cinge à escassez de recursos materiais, podendo traduzir-se pela não 

participação no padrão de vida dominante devido a factores como a escolaridade, a 

idade, a falta de afecto, o domínio das novas tecnologias, entre muitos outros.  

 
2. Catástrofes Naturais  
 
 No contexto da dinâmica natural do Planeta, a ocorrência de fenómenos naturais 

extremos é muito frequente. No entanto, quando estes eventos atingem as comunidades 

humanas de forma grave e extensiva assumem as características e a dimensão de uma 

catástrofe. 

 Nas últimas décadas tem-se observado, em todo o Mundo, a ocorrência de 

inúmeras catástrofes naturais com prejuízos materiais elevadíssimos e a perda de muitas 

vidas humanas, como é observável no Quadro 1. Este facto tem lançado diversas 

discussões no sentido de se existem actualmente um maior número de catástrofes e um 

aumento da sua intensidade, ou se por outro lado, está a sociedade humana cada vez 

mais vulnerável à sua ocorrência. 

 
Quadro 1. Mortalidade por tipo de catástrofe entre 1960-1989 

Tipos de eventos 
Mortes 

1960-1969 1970-1979 1980-1989 

Inundações 28.700 46.800 38.598 

Ciclones 107.500 343.600 14.482 

Terramotos 52.500 389.700 53.740 

Furacões - - 1.263 

Outros eventos - - 1.011.77 

Total 188.700 780.100 1.119.860 

Fonte estatística: United Nations Disaster Relief Coordinator (1991) 
  

Pode-se definir uma catástrofe como “um evento ou processo que causa danos e 

destruição, do qual resultam prejuízos materiais e, em muitos casos, vitimas e perda de 

vidas humanas” (Roxo, 2003: 30). 

Deste modo, se um fenómeno natural como uma erupção vulcânica ocorrer 

numa área remota e desabitada não é considerada uma catástrofe, visto que não causou 

danos em nenhuma população nem nos seus bens. 

O emprego do conceito catástrofe pode abranger fenómenos de natureza muito 

diversificada como, por exemplo, terramotos, erupções vulcânicas, ciclones, 
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deslizamentos, tornados, inundações, epidemias, pragas, fome, entre muitos. Neste 

sentido, podem agrupar-se as catástrofes por tipos, de acordo com a sua natureza: 

atmosféricas, hidrológicas, geológicas, biológicas e tecnológicas, como é possível 

verificar no Quadro 2.  

 
Quadro 2. Classificação das catástrofes pela sua natureza 

Categorias de Catástrofes Tipo de Evento 

Atmosféricas Tornados, Ciclones Tropicais, Avalanches e Nevoeiros 

Hidrológicas Inundações, Secas e Incêndios 

Geológicas Terramotos, Erupções Vulcânicas, Movimentos de Massa (Deslizamentos) 

Biológicas Epidemias, Pragas 

Tecnológicas Guerras, Acidentes Industriais, Derrames Petrolíferos, etc. 

Fonte: Butzke & Mattedi (2001) 

 
Contudo, neste estudo, serão apenas consideradas as catástrofes directamente 

ligadas a fenómenos naturais, que englobam os fenómenos extremos atmosféricos, 

hidrológicos e geológicos. 

Para se compreender globalmente o impacto destes fenómenos na sociedade é 

necessário recorrer a um conjunto de conceitos que são indissociáveis desta temática, 

dos quais se destacam perigo, risco, desastre e vulnerabilidade. Entende-se por “perigo 

– a ameaça potencial aos seres humanos e aos seus bens; por risco – a probabilidade de 

ocorrência do perigo; por desastre – a concretização do perigo; e por vulnerabilidade – o 

grau de sujeição do Homem ao fenómeno, por via da ocupação do território” (Roxo, 

2003: 30).  

O conceito de risco refere-se assim à probabilidade espacial e temporal de 

ocorrência de um fenómeno natural, que neste caso é encarado como um fenómeno 

indesejado, pelas consequências negativas que trará para o Homem e para a sociedade 

onde ocorrer (Cunha & Dimuccio, 2002).  

Essa probabilidade decorre da junção de dois grandes factores: as condições 

físicas e a dinâmica natural do Meio e o impacto das alterações profundas neste, 

resultantes das transformações impostas pelo uso social do território. É então o tipo de 

ocupação do território pelo Ser Humano que vai dar origem a um maior ou menor grau 

de sujeição ao fenómeno, ou seja, a uma maior ou menor vulnerabilidade da população 

a esse evento. Para além do grau de vulnerabilidade da população, e apesar das 

catástrofes naturais terem a sua origem na própria dinâmica dos sistemas naturais da 
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Terra, há de facto um aumento da influência e envolvimento do Homem no que 

concerne às suas causas e consequências, o que se tem traduzido em desastres com 

consequência cada vez mais gravosas. 

Neste sentido as actividades humanas podem intensificar ou, até mesmo, criar 

condições para a ocorrência dos fenómenos naturais. Por exemplo, as actividades 

mineiras e a construção de barragens podem contribuir para a ocorrência de sismos; a 

construção, escavação e desflorestação numa vertente aumentam o risco de ocorrer 

movimentos de terreno, como deslizamentos; as inundações ocorrem frequentemente 

devido ao aumento dos volumes de água de ocorrência superficial resultante da 

desflorestação e impermeabilização dos solos (Ross, 2001).  

De facto, os fenómenos naturais, assim como o seu carácter catastrófico, fazem 

parte da vida de muitas sociedades e essas populações estão habituadas a viver com o 

perigo e o risco a eles associados. Contudo, o crescimento demográfico que se tem 

vindo a observar, sobretudo nos países em desenvolvimento, resulta num aumento da 

pressão sobre as regiões do Planeta onde o risco de ocorrência de fenómenos naturais 

extremos é maior, potencializando desta forma a ocorrência do desastre. 

No entanto, a vulnerabilidade a este tipo de eventos naturais e aos seus riscos 

inerentes depende fortemente do grau de preparação de cada sociedade para actuar nas 

diferentes fases da ocorrência de uma catástrofe: antes, durante e depois do desastre. 

Deste modo, um mesmo fenómeno, com condições semelhantes, pode ter efeitos muito 

diversos, em sociedades diferentes. 

No que concerne à questão se actualmente ocorrem mais catástrofes naturais ou 

se é a sociedade humana que está cada vez mais vulnerável à sua ocorrência parece que 

a resposta é mesmo o aumento da vulnerabilidade das populações. Apesar de se ter 

conhecimento da ocorrência de mais desastres, isso deve-se ao acesso facilitado a maior 

e melhor informação cedida pelos meios comunicação sobre este tema e não 

propriamente ao aumento das catástrofes em si.  

O que se passa na realidade é que a sociedade cada vez mais ocupa áreas de 

grande risco. Segundo o Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2009) 

os desastres naturais atingiram cerca de 3 mil e 500 milhões de pessoas nos últimos 20 

anos e terão impactos cada vez mais graves no futuro. A ocupação e o crescimento 

populacional nas áreas mais vulneráveis a fenómenos como furacões, tornados, 

terramotos, inundações, erupções vulcânicas e tsunamis, tornarão vastas regiões 

extremamente inseguras. 
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3. Relação entre as Catástrofes Naturais e a Pobreza 
 

Devido ao aumento da vulnerabilidade da população, dada a crescente 

localização da mesma em áreas de risco, torna-se necessário avaliar e ponderar as 

características da população, a sua capacidade de resposta e actuação em situação de 

catástrofe, assim como o grau de preparação para recuperar após o desastre. Torna-se 

portanto evidente a necessidade de estabelecer uma relação entre os padrões 

socioeconómicos e o grau de vulnerabilidade a um desastre natural. 

Uma catástrofe natural surte sempre efeitos que podem ser mais ou menos 

sentidos consoante a sua intensidade e o grau de preparação da sociedade atingida. A 

distribuição de catástrofes naturais afecta diferencialmente os vários grupos 

socioeconómicos. Neste sentido:  

 
Some are widespread and affect all groups (snowstorms, earthquakes, droughts and 

storms), whereas others occur in areas in which the primary population group exposed 

tends to be poorer because residence in these hazard-prone areas is tied to privation and 

poverty (floods and landslides). (Hogan & Marandola Jr., 2007: 2) 

 
Perante esta situação, é necessário ir para além de uma análise das áreas com 

maior ou menor risco de ocorrência de uma catástrofe natural. É necessário aprofundar 

o conhecimento “of both the possible modifications of the environment (especially 

climate) and of the elements which intervene in the vulnerability of persons, places and 

countries” (Hogan & Marandola Jr., 2007: 3).  

Exemplos como o tsunami asiático e o furacão Katrina mostram claramente que 

a preparação e capacidade de resposta são elementos essenciais para evitar que 

fenómenos naturais extremos se tornem grandes desastres naturais com um elevado 

número de vidas perdidas, sendo portanto insuficiente saber quando e onde uma 

catástrofe vai acontecer para limitar a dimensão do desastre. 

Numa sociedade em que mais de metade da população está centralizada em 

núcleos urbanos com elevada densidade populacional, caso típico das grandes 

metrópoles dos países em desenvolvimento (e.g. Cidade do México, Jacarta e Lagos), 

uma catástrofe natural irá ter graves repercussões que, para além da perda de vidas 

humanas, pode resultar na destruição de infra-estruturas, equipamentos, vias de 

comunicação, sistemas de abastecimento de água, rede de saneamento, entre outras (e.g. 

sismo na cidade do México).  
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Por outro lado, num território em que a população se encontra dispersa, sem um 

padrão de ocupação coeso, uma catástrofe também poderá ter graves consequências, 

como a destruição das poucas infra-estruturas, equipamentos e vias de comunicação 

existentes, dificultando a circulação e o acesso às populações mais isoladas e podendo 

mesmo atrasar a chegada de socorro às vítimas.  

Seja qual for o caso, os países em desenvolvimento, no geral, apresentam logo à 

partida condições que dificultam mais a resposta e recuperação a uma catástrofe natural. 

Se os países desenvolvidos sofrem graves danos materiais e sociais, os países em 

desenvolvimento acabam por sofrer as consequências da catástrofe por mais tempo no 

território, devido a não disporem de mecanismos de resposta, de todo ou eficazes, e 

devido a não possuírem um planeamento articulado que preveja este tipo de situações. 

Os países desenvolvidos dispõem na sua generalidade de outro tipo de sistema de 

protecção e prevenção e de mecanismos para dar resposta aos desastres naturais, apesar 

de também sofrerem repercussões gravíssimas no seu território.  

No entanto, com o impacto social de uma catástrofe natural surgem novas 

situações que não existiam na sociedade atingida antes da catástrofe: desagregação de 

famílias, devido ao desaparecimento de elementos familiares, famílias que se tornam 

monoparentais, devido à perda de um dos progenitores, órfãos, entre muitas outras 

situações que potenciam o aumento da pobreza. Dão-se também surtos de migração 

como resposta à miséria resultante da catástrofe, que vão resultar em impactos em 

ambos os “places of origin and destination. Moved by a certain perception of risk, 

people migrate for protection, creating the new category of environmental refugees” 

(Hogan & Marandola Jr., 2007: 5).  

No local de origem as pessoas saem para fugir à miséria e recomeçar as suas 

vidas com maiores e melhores oportunidades, tornando ainda mais complicada a 

recuperação da catástrofe e o retorno ao quotidiano. O local de chegada, por sua vez, vai 

receber um grande número de migrantes para os quais pode não estar preparado no que 

concerne a infra-estruturas e equipamentos. O mercado de trabalho pode também não 

conseguir absorver os migrantes, o que pode levar a uma situação de exclusão social. 

 Como se verificou, as catástrofes naturais geram de facto pobreza, quer pela 

própria destruição material que provocam, como pela criação de novas situações sociais 

problemáticas. Contudo é necessário perceber que a pobreza tem também um forte 

impacto antes da ocorrência da catástrofe, assim como na recuperação.  
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Antes da ocorrência da catástrofe, a primeira condicionante a ter em conta é o 

local onde a população está instalada. A concentração em locais mais vulneráveis (e.g. 

leitos de cheia, vertentes de vulcões) ou áreas de fracas acessibilidades, típica da 

população com menos recursos, vai condicionar a evacuação da mesma em caso de 

desastre. A dificuldade na ajuda em chegar ao local, conjugada com o facto da 

população mais carenciada não dispor de transporte particular e dos sistemas de 

transportes públicos serem geralmente deficitários, faz com a população mais pobre não 

tenha outra alternativa para além de permanecer à espera da ocorrência da catástrofe.  

Exemplo desta situação foi o que sucedeu em Nova Orleães (EUA) em 2005, 

onde a população com veículo particular saiu da cidade aquando do aviso do furacão, 

enquanto que a população mais carenciada permaneceu no local, tendo sofrido 

consequências desastrosas.  

A pobreza das populações tem também um grande peso na recuperação das suas 

habitações e, consequentemente, no retorno das suas vidas ao habitual, uma vez que, na 

maioria dos casos, não dispõem de recursos nem poupanças para as reconstruir, sendo 

que a recuperação pode levar anos ou até mesmo nunca chegar a acontecer. Esta 

situação não ocorre à população com mais recursos, uma vez que, na sua maioria, 

possui seguros6 contra catástrofes naturais, poupanças e uma rede social de amigos e 

família com maior capacidade monetária para poder ajudar na reconstrução. Assim a 

pobreza actua como um mecanismo eficaz de exclusão e exerce-se em vários níveis 

durante a ocorrência de um desastre: neste caso, na exclusão do mercado habitacional. 

Verifica-se então que a população mais carenciada está logo à partida mais 

vulnerável aos impactos de uma catástrofe natural, pois se o Governo não prestar meios 

de evacuação, esta população não tem meios para se retirar da área que será afectada 

pelo desastre. A população mais carenciada enfrenta assim um maior grau de 

vulnerabilidade perante a ocorrência de uma catástrofe natural, não só devido à sua falta 

de recursos mas também devido ao fraco planeamento e deficientes sistemas de 

protecção civil por que está abrangida. Este fenómeno está mais patente nos países em 

desenvolvimento que orientam grande parte do seu orçamento para o desenvolvimento 

da economia, desvalorizando o papel da prevenção e do planeamento face a fenómenos 

naturais extremos, não existindo por isso mecanismos de socorro preparados para dar 

                                                 
6 Companhias de seguros privadas compensam grande parte das vítimas quase na totalidade, o que ajuda 
bastante na recuperação pós-catástrofe. 
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resposta a situações de grande escala e repercussões, como usualmente são as 

catástrofes naturais.  

 
4. Catástrofes Naturais e Sociedade 

 
Na segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX, o 

economista Malthus já relacionava a pobreza das sociedades como parte inseparável das 

leis gerais da Natureza, relacionando as maiores taxas de mortalidade com as catástrofes 

naturais, fomes, guerras e epidemias (Galvão Jr., 2007). 

 Os fenómenos naturais extremos têm estado portanto presentes ao longo de toda 

a história do Planeta e devido aos seus impactos nas populações são considerados como 

catástrofes, constituindo um dos maiores desafios para a sociedade actual.  

A intervenção do Homem no território implica transformações no Ambiente, o 

qual, modificado, pode servir também como elemento redutor do próprio 

desenvolvimento das sociedades.  

 Uma sociedade está mais ou menos vulnerável, de acordo com a sua capacidade 

de mitigação dos impactos, sem que para isso sofra a longo prazo qualquer tipo de perda 

de bem-estar das populações. A sociedade actual está sujeita a desastres de vários tipos, 

entre eles a fome, as epidemias, as doenças e os próprios eventos naturais extremos, 

onde os grupos mais afectados são, geralmente, os grupos de risco e excluídos da 

sociedade, como as mulheres, crianças, idosos, minorias étnicas, entre outros. 

 Para além da percepção da vulnerabilidade pela sociedade, outros factores como 

o processo de vitimização e os mecanismos de ajuda mostram que a intervenção da 

população e a experiência acumulada pela sociedade podem gerar diferentes tipos de 

comportamento aquando da ocorrência de um desastre, podendo estes ser distinguidos 

em três grupos principais: 

- Em termos reactivos, quando numa sociedade a assimilação dos impactos é 

passiva, esta reflecte a falta de consciência do risco, dificultando deste modo a 

preparação da população e aumentando a sua vulnerabilidade; 

- Quando os impactos são assimilados e a sociedade se adapta temporariamente 

e parcialmente em função da possibilidade de repartição dos custos e prejuízos através 

da solidariedade comunitária, esta reflecte a consciência dos riscos por parte da 

população; 

- Quando os esforços de mitigação dos impactos provocados pelas catástrofes 

naturais passam pela implementação de uma estratégia individual ou colectiva antes, 
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Factores situacionais: 
- Físicos 
- Socioeconómicos 

 

Factores cognitivos: 
- Psicológicos 
- Comportamentais 

 

Resposta 

durante e após os impactos, expressando a capacidade de estimativa dos custos de 

protecção aos prejuízos provocados pelo fenómeno natural. 

 É de salientar que as diferentes respostas dadas pela sociedade às catástrofes 

naturais dependem da interacção de vários factores, como se pode observar na Figura 1. 

É a conjunção dos factores situacionais e dos factores cognitivos e o peso que cada um 

destes elementos tem numa determinada comunidade que determinará o tipo de resposta 

que a população terá face a um evento extremo. 

  
Figura 1. Interacção dos diferentes factores na resposta aos desastres 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
              Adaptado de Tobin & Montz (1997) 

 
     Porém, apesar da influência destes factores, os prejuízos sociais e materiais 

podem ser atenuados mediante determinadas acções fundamentais, como a prevenção e 

previsão em tempo útil e a elaboração de correctos planos de evacuação e planos de 

emergência, de modo a permitir uma actuação mais eficaz no terreno, permitindo a 

redução do grau de vulnerabilidade dos países em termos de perdas de vidas humanas, 

prejuízos materiais e efeitos indirectos no desenvolvimento.  

 No entanto, nos últimos 20 anos, as catástrofes naturais provocaram mais de um 

milhão de mortos e afectaram mais de 3 mil e 500 milhões de pessoas, sobretudo nos 

países em desenvolvimento (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 

2009). Este facto veio agravar a pobreza e aumentar o grau de vulnerabilidade das 

populações mais desfavorecidas face aos riscos naturais.  

Nenhum lugar do Planeta está livre destas catástrofes: assiste-se à devastação 

causada pelos ciclones e furacões nos Estados Unidos, Caraíbas e Pacífico, inundações 

na Europa e Ásia, o terramoto e o tsunami no Oceano Índico, a destruição provocada 

pela seca e os gafanhotos em África, os fogos na Oceânia, entre muitos outros. 
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4.1. O Risco e a Vulnerabilidade nos Países em Desenvolvimento  
 

A vulnerabilidade a acontecimentos externos incontroláveis (doença, violência, choques 

económicos, mau tempo, catástrofes naturais) aumenta o mal-estar dos pobres, exacerba 

a sua pobreza material e enfraquece o seu poder de barganha. Por isso, o aumento da 

segurança (reduzindo o risco de eventos como […] catástrofes naturais) é essencial para 

reduzir a pobreza. (Banco Mundial, 2001: 3) 

  
 Os países mais desfavorecidos, pelo seu menor grau de desenvolvimento, 

apresentam uma maior vulnerabilidade às catástrofes naturais, cujos impactos são 

devastadores a médio e longo prazo na vida das populações. As graves deficiências em 

termos de ocupação do solo, onde as populações menos favorecidas e marginalizadas 

não têm alternativa senão ocupar áreas instáveis ou mais propícias à ocorrência de 

desastres naturais (e.g. favelas no Brasil), juntamente com o elevado crescimento 

demográfico que se manifesta no aumento da concentração da população nas áreas 

urbanas (e.g. Jacarta, Indonésia) tornam estas regiões extremamente inseguras, 

aumentando a vulnerabilidade a que estão sujeitas estas populações.  

 A vulnerabilidade de determinada população pode ser estabelecida por diversos 

factores, onde se destaca a pobreza como um dos de maior peso. Populações de baixos 

rendimentos, onde a economia do país assenta sobretudo na agricultura de subsistência, 

são das que mais sofrem com a ocorrência de um fenómeno natural extremo. Registam-

se, em muitos casos, graves perdas de produção que geram escassez de alimentos, 

consequente aumento dos preços, diminuição dos salários agrícolas e, até mesmo 

desemprego, chegando, por vezes, a gerar graves crises de segurança alimentar.  

 Por outro lado, a contínua deslocação de população mais carenciada para os 

centros urbanos à procura de melhores condições de vida tem resultado também num 

aumento da vulnerabilidade desta, uma vez que a grande maioria não consegue na 

realidade registar uma melhoria de vida e acaba por se colocar em situações de maior 

pobreza do que se continuasse a viver em áreas rurais. 

  Outro dos factores que contribui fortemente para o aumento da vulnerabilidade 

das populações é a existência de um sistema de segurança social precário ou inexistente, 

o que ocorre em muitos países em desenvolvimento, onde a falta de capacidade para dar 

resposta às necessidades da população após a ocorrência de uma catástrofe é fulcral, a 

não existência de apoios que cobrem a perda dos seus bens é um exemplo desta 

situação. 
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4.2. As Catástrofes Naturais como condicionante do Desenvolvimento 
 

A pobreza no Mundo está caracterizada por graves situações de desigualdade 

entre os países, como exemplo o rendimento médio nos 20 países mais ricos equivale a 

37 vezes a média dos 20 mais pobres, uma diferença que duplicou nos últimos 40 anos. 

(Banco Mundial, 2001). 

 Para além disso, apesar das condições humanas terem melhorado bastante no 

século passado, dos cerca de 6 mil milhões de habitantes no Planeta, quase metade 

continua a viver com menos de 2 dólares por dia (cerca de 2,800 mil milhões) e um 

quinto com menos de 1 dólar por dia (1,200 mil milhões), sendo que 44% destes últimos 

encontram-se na Ásia (Banco Mundial, 2001).  

Face a este contexto de extremas desigualdades sociais, estas reflectem-se em 

carências a vários níveis: alimentação, saúde, habitação, entre muitas outras. Neste 

sentido, é facilmente compreensível que a prevenção e previsão de catástrofes naturais 

não sejam uma área prioritária para os Governos dos países menos desenvolvidos. 

 O Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 (PNUD, 2007) refere que, 

nos países em desenvolvimento no período entre 2000-2004, em média anual, 1 em cada 

19 habitantes foi afectado por uma catástrofe natural, enquanto que nos países da OCDE 

esse valor foi de 1 em 1500. 

As catástrofes naturais constituem assim um grande constrangimento em termos 

de desenvolvimento económico e social sobretudo para os países em desenvolvimento, 

limitando o poder de escolha e a oferta de oportunidades das populações e dificultando a 

saída da pobreza.  

Através do Quadro 3, verifica-se que, entre 1991 e 2005, mais de 3 mil e 400 

milhões de pessoas foram afectadas por fenómenos naturais extremos nos países em 

desenvolvimento, enquanto que nos países mais desenvolvidos esse número foi 50 

vezes menor. No que concerne ao número de vítimas mortais, verifica-se que neste 

período 92% das mortes sucederam em países em desenvolvimento. Contudo, apesar do 

elevado número de pessoas afectadas e de mortes neste tipo de países, os prejuízos 

económicos são cerca de metade quando comparados com os dos países desenvolvidos, 

o que se deve sobretudo à carência de infra-estruturas e equipamentos que possuem, em 

comparação com os países mais desenvolvidos.  
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Quadro 3. Impacto das catástrofes por tipo de países entre 1991 e 2005 

 Nº Pessoas afectadas Prejuízos económicos (US$ mil milhões) Nº Mortes 

Países em 
Desenvolvimento 

3.406.590.886 427,98 888.172 

Países 
Desenvolvidos 

63.572.075 764,96 72.330 

Fonte estatística: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2009) 

  
 Quando se analisa o impacto das catástrofes por país, valores presentes no 

Quadro 4, constata-se que em 2008 a China, as Filipinas e os Estados Unidos da 

América foram os países que registaram um maior número de fenómenos naturais 

extremos. Os Estados Unidos da América apesar do elevado número de catástrofes 

observado (19) registaram um número de mortes e de pessoas afectadas bastante 

diminuto, o que se deve à aposta de qualidade na previsão e prevenção destes eventos. 

Pelo contrário o Tajiquistão, Djibuti, Somália, Eritreia e Antígua e Barbuda, 

apesar de não registarem um elevado número de catástrofes naturais, foram os países 

com o maior número de pessoas afectadas em 2008 por cada 100 mil habitantes, com 

uma percentagem de população afectada situada entre os 30% e os 40%, aquando da 

ocorrência de uma catástrofe. O maior número de mortes em 2008 ocorreu no Myanmar 

(138.366 mortes) e na China (87.476), ambos países com um nível de pobreza bastante 

elevado e, por isso, com um grau de vulnerabilidade perante situações de catástrofes 

naturais bastante elevado também (International Strategy for Disaster Reduction, 2009).  

 
Quadro 4. Impacto das catástrofes por país em 2008  

Países 
Desastres 
naturais 
ocorridos 

Países 
Pessoas afectadas 
em cada 100 mil 
habitantes 

Países 
Número de 
mortes por 
catástrofe 

China 26 Tajiquistão 41 543 
Myanmar 
(Ciclone) 

138 366 

Filipinas 20 Djibuti 40 817 
China 
(Sismo) 

87 476 

EUA 19 Somália 38 547 
Índia 
(Cheia) 

1 963 

Indonésia 16 Eritreia 35 111 
Afeganistão 
(Inverno 
extremo) 

1 317 

Vietname 10 
Antígua e 
Barbuda 

30 420 
Filipinas 
(Tufão) 

644 

Índia 10 Tailândia 18 080 
Haiti 

(Furacão) 
529 

Colômbia 8 Belize 15 792 
China 

(Movimento 
de massa) 

277 

Fonte estatística: International Strategy for Disaster Reduction (2009)  

 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 
 

Página 27 de 32 

Em países como os anteriormente referidos, onde se verifica um elevado grau de 

vulnerabilidade, a ocorrência de um desastre pode condenar grande parte da população à 

pobreza. Os factores que levam a um aumento dos níveis da pobreza são, entre outros, a 

desagregação de famílias, o desalojamento, as evacuações e migrações forçadas, o 

declínio dos serviços de apoio social, a falta de bens e serviços básicos e o estado de 

saúde e nutrição das populações, onde é de salientar o stress fisiológico e psicológico, 

as doenças e epidemias, tal como o acentuar de situações de mal nutrição e fome. 

Neste sentido, a incapacidade das sociedades mais carenciadas em lidarem com 

as catástrofes naturais reflecte-se quer no aumento dos níveis de pobreza nas classes 

mais desfavorecidas, como na passagem de muitas pessoas que ainda não estavam a 

viver abaixo do limiar da pobreza para esse nível. 

 
4.3. Impactos Socioeconómicos nos Países Desenvolvidos 
 
 Uma catástrofe natural influencia sempre o ritmo de desenvolvimento e 

crescimento económico de um país, podendo resultar num aumento da pobreza e num 

entrave ao desenvolvimento, sobretudo devido aos avultados prejuízos económicos que 

se registam. Entre 1991 e 2005, como é possível observar no Quadro 5, o número de 

pessoas afectadas por catástrofes naturais nos países desenvolvidos foi cerca de 63 

milhões e 500 mil pessoas e registaram-se prejuízos económicos de cerca de 764,96 mil 

milhões de dólares. 

Os impactos materiais mais visíveis de uma catástrofe ocorrem nas infra-

estruturas públicas, nos edifícios e no sector agrícola. Contudo, existem impactos 

económicos menos visíveis mas igualmente graves, dos quais são exemplos a 

diminuição do PIB, o desemprego, a instabilidade financeira, falências de seguradoras, 

entre outros. 

  
Quadro 5. Impactos das catástrofes nos países desenvolvidos entre 1991 e 2005 

Nº Pessoas Afectadas 
Prejuízos Económicos 
(US$ mil milhões) 

Nº Mortes 

63.572.075 764,96 72.330 

Fonte estatística: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2009) 

  
Os prejuízos económicos nos países desenvolvidos são geralmente superiores 

aos dos países em desenvolvimento. A título de exemplo, de acordo com a Figura 2, 

entre 1980 e 2008, os dois eventos com maiores prejuízos económicos ocorreram nos 
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Estados Unidos da América, um furacão em 2005, com prejuízos na ordem dos 170 mil 

milhões de dólares e no Japão em 1995, onde um sismo provocou 100 mil milhões de 

dólares em prejuízos. É de salientar que dos sete eventos que provocaram maiores 

prejuízos económicos, apenas dois ocorreram em países em desenvolvimento.     

 

 Figura 2 – Prejuízos económicos anuais causados por catástrofes naturais entre 1980 e 2008 

 
Fonte: International Strategy for Disaster Reduction (2009)  

  
É de realçar também que, no geral, desde 1990 até aos dias de hoje, o valor dos 

prejuízos tem sido superior aos registados anteriormente, o que é resultado sobretudo do 

maior grau de vulnerabilidade das populações às catástrofes naturais, sobretudo como 

resultado do aumento das populações a instalarem-se em áreas de elevado risco (e.g. 

favelas, áreas litorais afectadas por tempestades tropicais, vertentes de vulcões).  

Já em relação às populações mais pobres dos países desenvolvidos é de 

mencionar que estas, no geral, estão mais protegidas a nível social do que as dos países 

em desenvolvimento aquando da ocorrência de um desastre natural, uma vez que estão 

abrangidas pelas redes de ajuda humanitária e pelos mecanismos governamentais e/ou 

mesmo internacionais. As compensações monetárias e a ajuda dada a estas populações, 

nomeadamente através de seguros, facilitam a recuperação.  

Contudo, superar o impacto de uma catástrofe nunca é fácil, sendo por isso 

necessário estabelecer linhas orientadoras para minimizar o impacto das catástrofes 

naturais na sociedade global. 

 
5. Medidas para Minimizar o Impacto das Catástrofes Naturais na Sociedade 
 
 Relativamente às medidas para minimizar os impactos provocados pelas 

catástrofes naturais, parece que uma verdade é incontornável: é necessário combater a 
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pobreza extrema das populações, no sentido de permitir alguma dignidade, 

oportunidades na vida e diminuir a sua vulnerabilidade a eventos extremos. 

Actualmente esta é uma matéria que preocupa a comunidade internacional, 

nomeadamente a que está mais atenta a questões humanitárias, sociais e ambientais.  

As medidas para minimizar o impacto das catástrofes naturais na sociedade 

devem fazer parte de uma visão mais alargada, integradas num programa 

interdisciplinar abrangente, baseadas numa metodologia de intervenção no terreno. 

 Assim é fundamental o envolvimento de toda a comunidade internacional, 

instituições públicas e privadas, ONGs, Governos dos países desenvolvidos, assim 

como das populações afectadas. Neste contexto, é de referir que o desempenho da ajuda 

humanitária internacional é fundamental no auxílio da população mais carenciada, 

sendo essencial para o seu sucesso a articulação e cooperação entre as diversas 

entidades e a coordenação com as agências e autoridades locais.  

 De forma a obter-se a eficácia pretendida e minimizar os impactos humanitários, 

sociais, económicos e ambientais nas sociedades com populações mais desfavorecidas, 

o conjunto de medidas a aplicar deverá ter um carácter preventivo e de monitorização 

em todo o processo, de forma a permitir uma resposta em tempo útil por parte dos 

vários intervenientes, antes, durante e após o impacto das catástrofes naturais. 

  Em termos de prevenção, o sucesso de algumas das medidas passa 

necessariamente pela comunidade internacional, mais concretamente pelos países 

desenvolvidos, com um papel fundamental a desempenhar através de um financiamento 

que permita a elaboração, manutenção e implementação no terreno de grandes bancos 

de dados actualizados que possam oferecer condições para melhor compreender o 

comportamento dos desastres naturais e as respectivas consequências.  

Só desta forma é que a monitorização, a criação de sistemas de alerta e de cartas 

de risco das áreas mais críticas poderão ser bem implementadas, podendo possibilitar 

atempadamente a evacuação de milhares de pessoas das áreas mais problemáticas. 

 É também muito importante a ajuda técnica e de formação às várias autoridades 

locais que podem ter de intervir em caso de catástrofe, permitindo uma melhor 

capacidade de resposta em termos de organização e conhecimentos práticos no terreno. 

 É necessário tomar medidas preventivas relativamente a planos de evacuação, 

tendo em conta as áreas mais afectadas, a localização mais segura para as populações se 

instalarem após a catástrofe e os acessos a infra-estruturas de saúde pública e a vias de 

evacuação das populações. 
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 Considera-se também relevante a promoção de programas dirigidos às 

comunidades potencialmente afectadas, alertando para a consciencialização dos riscos 

que correm e o que fazer em termos práticos para se defenderem. Estas acções poderão 

partir das várias organizações humanitárias no terreno, da intervenção dos Governos 

locais e de acções de sensibilização e informação, por exemplo, nas escolas.  

 Nos países em desenvolvimento é fundamental que se aposte no fortalecimento e 

criação de mecanismos que permitam à população mais carenciada conseguir recuperar 

da catástrofe, através do realojamento de quem perdeu a sua habitação e de uma maior 

facilidade no acesso aos sistemas de saúde. 

 Durante e após a ocorrência da catástrofe é fundamental que a resposta dada 

tenha como prioridade um rápido socorro às vitimas, maximizando os recursos 

existentes, minimizando as mortes, através de uma coordenação eficaz de meios de 

auxilio no terreno. Por último, é de referir que as políticas de prevenção e socorro só 

serão eficazes se atenderem às condições socioeconómicas de toda a população. 

 
6. Considerações Finais 
 

Existe de facto uma forte relação entre a ocorrência de catástrofes naturais e o 

fenómeno de pobreza, quer numa perspectiva em que os padrões socioeconómicos da 

população constituem a priori um forte factor de vulnerabilidade aquando da ocorrência 

de catástrofes naturais, como numa perspectiva causa-efeito, onde as catástrofes naturais 

levam ao aumento dos níveis de pobreza nesse mesmo território.  

 As catástrofes naturais provocam impactos desastrosos nas sociedades, muitas 

vezes, devido à tentativa do Homem controlar a Natureza, em vez de se adaptar ao 

Ambiente que o envolve, respeitando as suas características. Com o aumento da 

vulnerabilidade da população à ocorrência de catástrofes naturais a pergunta mais óbvia 

seria: porque não alterar a localização das populações situadas nas áreas de maior risco 

se há espaço disponível no Planeta?  

Como é facilmente compreensível não é possível a mudança de localização de 

todas as populações do Mundo situadas em áreas de risco, portanto, é necessário apostar 

na previsão dos fenómenos e sobretudo na prevenção e redução dos danos, através da 

criação de planos de emergências, de mecanismos de apoio no terreno e melhor 

coordenação e cooperação da ajuda humanitária internacional. É de realçar por fim que 

todas as políticas de prevenção e redução de danos só são eficazes se abrangerem as 

diferentes condições socioeconómicas das populações. 
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Fica também a ideia para futuro desenvolvimento do presente trabalho que existe 

a necessidade de mapear a ocorrência das catástrofes naturais no Mundo, de modo a 

permitir, através da exploração e modelação geográfica dos dados, procurar padrões 

geográficos e estabelecer relações entre a ocorrência de catástrofes, o nível de 

desenvolvimento de um país e ainda as consequências após o desastre. 
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Resumo 
 
A relevância social da questão da nova pobreza vem ganhando nova dimensão e significado. Quase 

metade da população latino-americana vive em condições de pobreza. Nossa hipótese é que a variação da 

nova pobreza depende da variação do nível de emprego, das lutas sociais, da variação dos gastos sociais e 

da variação das contas externas. Desde os anos 1970 a questão da destruição do meio ambiente vem 

ganhando relevância nos meios intelectuais, políticos e nos movimentos sociais. As forças produtivas, 

desencadeadas com o advento da sociedade moderna, transformaram-se em forças destrutivas. As 

populações pobres são as mais afetadas pela destruição ambiental, pois a um só tempo sofrem o impacto 

do aumento do desemprego estrutural e da devastação ambiental, com a proliferação de doenças, a 

favelização urbana, a falta d´água e de saneamento básico. Nesse sentido, é possível concluir que o 

surgimento da nova pobreza e a devastação ambiental são duas faces do mesmo processo de produção 

destrutiva da nova fase do capitalismo globalizado e refletem um momento histórico de crise 

civilizacional. 
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1. Globalização e nova pobreza na América Latina 

 

O processo de globalização capitalista foi originariamente detectado por Marx 

da seguinte maneira: “impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a 

burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda 

parte, criar vínculos em toda parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia 

imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países.” (1980: 

12). 

Segundo Chasnais (1997: 13-14) “as políticas de liberalização, 

desregulamentação e privatização que os Estados capitalistas adotaram um após o outro, 

desde o advento dos governos Thatcher em 1979 e Reagan em 1980, devolveram ao 

capital a liberdade, que havia perdido desde 1914, para mover-se à vontade no plano 

internacional, entre países e continentes”. Dito de outro modo, as reformas neoliberais 

que varreram o mundo tiveram como um de seus determinantes as novas exigências e 

necessidades das novas corporações de escopo (Braga, 1997) e exigem um ambiente 

econômico e político que contenha abertura de mercados, desregulamentação das 

relações do trabalho, flexibilização institucional, estabilidade cambial, etc. 

A globalização atual do capitalismo é um processo complexo, muito estudado e 

talvez pouco compreendido. Dois aspectos merecem rápida menção para os propósitos 

deste trabalho: a) a mutação na forma concreta de ser das classes sociais, principalmente 

no que tange ao trabalhador e, b) a dominação ideológica que persiste mesmo com a 

atual crise estrutural do capital e conjuntural do capitalismo e do neoliberalismo, 

configurando uma hegemonia sem precedentes ou apenas comparável à era medieval. 

Antes mesmo de colocarmos algumas observações acerca da mutação da classe 

trabalhadora, é preciso apontar um aspecto decisivo da mudança concomitante oriunda 

da forma de produzir. A produção e suas formas são em grande medida definidoras do 

status estrutural da sociedade. No atual quadro da chamada globalização, surgiram as 

chamadas corporações de escopo que possuem em seu horizonte a busca de extração da 

mais-valia, ou simplesmente de sua lucratividade, através de novos mecanismos, que 

incluem a produção de tradebles, isto é, de mercadorias para o mercado mundial. É uma 

organização que tem no aspecto financeiro seu fundamento nuclear. Outro aspecto que 

chama a atenção é a busca permanente de inovações nos produtos e nas formas 

organizacionais. Em uma palavra, no atual processo de globalização, a multinacional 

transmutou-se em corporação de escopo concomitante à concentração de tais 
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organizações no setor de serviços, que atualmente respondem por mais de 70% da 

economia dos Estados Unidos. 

No mesmo movimento de transformação da organização produtiva, vem 

ocorrendo, na virada do milênio, uma mutação significativa na forma de ser da força de 

trabalho para o capital. Trata-se de uma verdadeira mutação da classe trabalhadora 

global. Vários são os aspectos da mudança, mas gostaria de chamar a atenção para 

aquele que considero o mais relevante: a substituição do trabalhador qualificado pelo 

trabalhador complexo. É preciso compreender que as organizações privadas, públicas ou 

autárquicas, principalmente nos setores de serviços, demandam um novo tipo de 

trabalhador que opera tanto no topo da procura por trabalhadores quanto no topo do 

exército industrial de reserva, ou seja, seu sedimento flutuante. Tais trabalhadores são 

chamados trabalhadores em “T” pois possuem uma profunda formação específica, 

muitas vezes em nível de pós-doutorado nos melhores centros universitários do mundo, 

e ao mesmo tempo possuem uma formação geral bastante abrangente. Assim, possuem 

capacidade adaptativa e de mobilidade podendo operar em vários ramos e em vários 

setores da atividade econômica. Paradoxalmente são demandados trabalhadores 

complexos em várias organizações globais concomitante à demissão e transformação de 

exércitos de trabalhadores em seres “supérfluos” (para o capital). 

O segundo aspecto a considerar diz respeito à avassaladora dominação cultural e 

ideológica por parte dos personas do capital. Com a crise do leste europeu e das 

esquerdas, uma avassaladora dominação liberal e neoliberal se instalou nos quatro 

cantos do mundo. Os dogmas relacionados ao individualismo, à competição a qualquer 

preço e à concorrência instalaram-se nos corações e mentes da maioria das pessoas, seja 

da classe capitalista, média ou trabalhadora. O chamado espírito egoísta e competitivo 

ganhou todos os setores, a maioria dos indivíduos e certamente a totalidade das 

organizações. É um ambiente histórico que se afirma como dominante ou quase-

hegemônico, onde todos os indivíduos, as classes e as instituições estão submersas. A 

hegemonia fica evidente quando da manifestação das vozes dissonantes, quase como 

seres extra-terrestres. Tal fenômeno remete-nos aos cânones da era medieval onde, após 

um período de lutas e repressões, instalou-se o cristianismo como pensamento e 

ideologia quase-dominante e inquestionável por vários séculos, para não dizer dois 

milênios.  

É muito curioso notar que até mesmo na teoria econômica já surgiram correntes 

contrárias à proposição hegemônica em pauta, por exemplo, as idéias de John Nash nas 
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quais os jogos com colaboração são mais eficientes do que os jogos competitivos. Nash 

jogou por terra a teoria econômica clássica de que os indivíduos agindo em função de 

seus interesses egoístas trariam o bem-estar comum. Entretanto, curiosamente e 

paradoxalmente tal teoria do egoísmo e da competitividade como paradigma da 

existência e da sociabilidade se implantou e se hegemonizou neste momento tão 

complexo da história do capitalismo. Os hereges preferem muitas vezes permanecerem 

calados à arderem no fogo eterno dos infernos, o que confere à quase-hegemonia um 

certo conforto e uma certa aparência de inexistência de antagonismo e conflito latente. É 

neste complexo contexto econômico, social e ideológico, ou seja, histórico, que o 

debate sobre a pobreza e a nova pobreza ganha relevância renovada. 

 A classe trabalhadora vem experimentando profundo abalo com a elevação sem 

precedentes dos níveis de desemprego e informalização com impacto relevante na 

evolução da pobreza. Com efeito, as forças racionalizadoras, liberadas pela chamada 

terceira revolução industrial, são mais intensas do que as forças geradoras de emprego. 

Os dados para a América Latina são enfáticos nesse sentido. Se em 1990 a taxa de 

desemprego era de 6,2%, em 2002 atingia a taxa de 10,7%. As mudanças não foram 

apenas quantitativas, mas também assumiram um caráter qualitativo. Segundo o 

relatório da CEPAL (2007: 130), “el proceso de globalización y transformación 

productiva en curso desde hace algunas décadas no solo ha supuesto una reorganización 

profunda de los sistemas productivos, la estructura ocupacional y los mercados de 

trabajo a escala mundial, sino que ha planteado nuevos e importantes desafios para la 

investigación y el diseño de politicas em el ámbito del empleo.” Um indicador das 

profundas transformações é sem dúvida o percentual de trabalhadores assalariados com 

contrato formal. Segundo a CEPAL, se em 1990 havia 46,7% de trabalhadores formais, 

em 2002 este percentual decaiu para 41,7%, ou seja, menos da metade dos trabalhadores 

latino-americanos possuem o estatuto de trabalhadores formais com amplas 

conseqüências no âmbito dos direitos e da cidadania. No que tange ao desemprego, com 

exceção da Bolívia e do Peru, todos os demais países experimentaram elevações 

expressivas nos níveis de desemprego. 

A sociedade latino-americana vem experimentando mudanças estruturais 

profundas. Se somarmos a esse legado, três questões fundamentais como: a) 

transformação estrutural por que passava o capitalismo (Ianni, 1992; Piore & Sabel, 

1984) relacionada à terceira revolução tecnológica; b) a quase-hegemonia do ideário 

neoliberal na Europa e nos Estados Unidos (Sader, 1995) e c) a derrocada do socialismo 
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real (Kurz, 1992); teremos um quadro representativo dos dilemas e mudanças que 

sacudiram a América Latina na virada do século. 

 Segundo Anderson (1995), é fundamental ressaltar que a globalização recente do 

capitalismo implicou, entre outras coisas, a implementação de um conjunto de medidas 

e de recomendações de política econômica e de política externa semelhantes em quase 

todos os países do mundo. Dentro desse conjunto de medidas, as mais relevantes 

incidiram sobre os seguintes aspectos: a) disciplina fiscal; b) priorização dos gastos 

públicos no sentido de combate ao déficit; c) reforma tributária; d) liberalização 

financeira; e) flexibilização do regime cambial; f) abertura comercial; g) estímulo ao 

investimento direto estrangeiro; h) privatização; i) desregulamentação das relações de 

trabalho e j) regulação da propriedade intelectual. 

 A política de estabilização, reconhecida pelos Governos como aspecto mais 

importante no curto prazo, e na medida em que tem na âncora cambial seu aspecto 

decisivo, tornou deliberadamente a política externa e toda a política governamental 

refém dos ingressos do capital financeiro internacional. Assim, os países da América 

Latina adotaram o chamado programa de ajuste estrutural que surgiu no início dos anos 

1980. Segundo Mora-Alfaro (2007: 19), “um programa de ajuste estrutural é a condição 

imposta pelo FMI e pelo Banco Mundial a um país para outorgar-lhe respaldo 

financeiro destinado a enfrentar um grave problema de pagamentos internacionais. 

Trata-se de uma receita única e de pretensa validez universal aplicada independente da 

situação particular de cada país. (...) Os programas de ajuste estrutural compreendem 

medidas estabilizadoras, que reduzem a demanda, e de medidas estruturais, que atuam 

sobre a oferta. Tenta corrigir os déficits excessivos do setor público e da balança de 

pagamentos.” 

 A relevância social da questão da nova pobreza vem ganhando nova dimensão e 

significado, na medida em que poderá tornar-se elemento central nos debates sobre 

integração regional no âmbito da recém criada (05/2008) União das Nações Sul-

Americanas – UNASUL. 

O panorama social da América Latina na virada do século é complexo. Quase 

metade da população vive em condições de pobreza. Em 2000, por exemplo, a AL 

possuía uma população estimada em 516 milhões de habitantes dos quais 

aproximadamente 215 milhões estavam em situação de pobreza. Certamente a 

concentração da renda é um importante agravante da pobreza. O coeficiente de Gini é 

geralmente aceito como medida de concentração de renda. Até 2002, podemos 
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identificar o Brasil e a Bolívia como os países mais problemáticos neste quesito, cujo 

grau de concentração de renda é classificado como “muito alto”. A maior parte dos 

países se encontram na estratificação alta e média de concentração de renda. A exceção 

honrosa fica apenas para o Uruguai.  

Segundo Estenssoro (2003: 81), “as análises sobre a pobreza distinguem 

geralmente entre a pobreza absoluta e a pobreza relativa. A pobreza relativa 

(desigualdade) diz respeito a unidades de análise que são pobres em relação a outras 

unidades mais ricas. Já a pobreza absoluta caracteriza exclusivamente a situação da 

unidade analisada, sem haver comparações. Assim, pobreza absoluta existe quando a 

vida dos envolvidos se vê afetada por carências físicas ou sócio-culturais (...) Pobres são 

então aqueles que não podem satisfazer suas necessidades materiais ou sócio-culturais 

mínimas ou fundamentais.” 

 Os dados apresentados pelo Panorama Social da CEPAL dão conta de que o total 

de pobres da América Latina cresceu sistematicamente de 1980 até 2002, passando de 

135 milhões para 221 milhões, tendo apenas revertido a tendência em 2004, quando o 

número de pobres caiu para 217 milhões. Já o número de indigentes saltou de um total 

de 62,4 milhões em 1980 para 97,4 milhões em 2002. Em números relativos à 

população, a pobreza cresceu de 40,5% em 1980 para 44,0% em 2002 e a parte da 

população indigente saltou de 18,6% para 19,4%. 

 Na avaliação do Banco Mundial (2001) a pobreza está associada principalmente 

a três fatores: localização numa área pobre; baixa escolaridade e família numerosa. 

Tanto o Banco Mundial quanto o BID adotam a perspectiva do rendimento, ou seja, a 

pobreza é definida quando um ser humano se encontra abaixo da linha da pobreza. O 

Banco Mundial estabelece como linha da pobreza o rendimento de US$ 1 por dia por 

pessoa. Já o BID entende que a linha da pobreza está situada em US$ 2 por dia por 

pessoa. A CEPAL, entretanto, possui uma abordagem mais ampla, na medida em que 

considera a pobreza como a privação de diversos elementos que inclui educação, saúde, 

alimentação, serviços e inserção no mercado de trabalho. O PNUD também possui uma 

abordagem bastante ampla reconhecendo em seu conceito de pobreza até moradia e 

situação de saúde, ou seja, o PNUD examina a totalidade das condições que permite a 

um indivíduo e sua família participarem da sociedade sem privações e sem 

necessidades. 

Nossa hipótese é que a variação da nova pobreza depende da variação do nível 

de emprego, das lutas sociais, da variação dos gastos sociais e da variação da balança 



POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CONTRA A POBREZA 

Página 10 de 123 

comercial. Entretanto, como os países da América Latina são estruturalmente 

deficitários na conta de serviços, é preciso incluir tal conta no cálculo.  

No Brasil, pelo menos desde 2004 até o final desta década, os dados disponíveis 

da população abaixo da linha da pobreza demonstram uma melhora sensível, devido a 

um conjunto de ações de política social como, por exemplo, o programa bolsa-família, a 

política de elevação do salário-mínimo acima dos índices de inflação, bem como de 

inclusão de pessoas idosas nos programas de aposentadoria. O programa bolsa-família é 

considerado em vários círculos um programa de grande êxito na medida em que 

contempla aproximadamente 11 milhões de famílias pobres, ou aproximadamente um 

quarto da população brasileira.  

O sucesso do programa bolsa-família em minorar o sofrimento de milhões de 

pessoas miseráveis esconde, via de regra, alguns novos problemas que tais políticas 

sociais deste tipo trazem. Um dos aspectos a considerar é que tais políticas focalizadas 

implicam o abandono ou a substituição de políticas universais, consideradas muito 

dispendiosas, por políticas focadas que muitas vezes deixam de fora um contingente não 

desprezível de milhares de pessoas que não se encaixam nas exigências para os 

programas focados e não dispõe de acesso a políticas universais de seguridade social, 

permanecendo assim à margem.  

Segundo a análise acurada de Anete Ivo2 “os dados positivos observados na 

queda dos indicadores das desigualdades em favor das camadas mais pobres têm por 

base a renda do trabalho. Significam, especialmente, que a renda dos mais pobres 

cresceu num ritmo mais elevado que a renda dos estratos de trabalhadores com renda 

média ou alta. O resultado dessa relação, no entanto, expressa também queda da renda 

média do trabalho, que, em 2006, ainda não havia recuperado o valor de 1996. Por outro 

lado, a relação entre a renda funcional do trabalho e a renda dos ativos inverte sua 

posição, apresentando queda da participação do trabalho em relação aos ganhos de 

capital, que passa de 56%, em 1993, para 45,3%, em 2003, mantendo-se num patamar 

estável desde então. Isto significa que, apesar de o Brasil ter melhorado os indicadores 

das desigualdades, não alterou o seu padrão da concentração de renda e, portanto, o 

conflito redistributivo opera-se fundamentalmente, na base da pirâmide social, entre 

                                                 
2 A obra de Anete Brito Leal Ivo, Viver Por Um Fio: pobreza e política social, faz uma análise detalhada 
das teorias que deram substrato às políticas sociais e elabora uma crítica acurada à atual forma de política 
social focalizada. 
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trabalhadores médios e aqueles com rendimentos mais altos e os setores mais pobres da 

sociedade.” (2008: 29) 

 

2. Devastação ambiental e nova pobreza na América Latina 

 

 Desde os anos 1970 a questão da destruição do meio ambiente vem ganhando 

relevância nos meios intelectuais, políticos e nos movimentos sociais. A conferência da 

ONU, em Estolcomo, em 1972, é considerada um marco decisivo. Atualmente os 

motivos estão bem claros: convivemos no dia-a-dia com um modelo de 

desenvolvimento que provoca a devastação ambiental.  

 Na avaliação pioneira de Marx (1986: 107), “no desenvolvimento das forças 

produtivas chega-se a uma fase onde surgem forças produtivas e meios de intercâmbio 

que, no quadro das relações existentes, apenas causam estragos e não são mais forças 

produtivas, mas forças destrutivas.” (grifo nosso)  

 Segundo Guimarães (1988), a história da humanidade é a história de suas 

relações com a natureza e quanto mais avançada a sociedade tecnológica, mais íntimas e 

mais exigentes se tornam as inter-relações entre seres humanos e natureza. Assim, à 

medida que as civilizações se empenham em satisfazer necessidades e aspirações 

humanas crescentes, novas e mais intensas demandas são impostas ao meio ambiente. 

 Já para Altvater (1995) o desenvolvimento econômico é contrário à proteção do 

meio ambiente, na medida em que a riqueza, medida pelo grau de industrialização e 

pelo que ela possibilita em termos de oferta de bens de consumo e de utensílios, é 

aumentada na mesma proporção que a pobreza.  

 Assim, podemos dizer que os limites do desenvolvimento capitalista e também 

do desenvolvimento sustentável estão na necessidade da superação do atual modo de 

produção, com a substituição de sua ética da exploração e da competição por novos 

valores. 

O recente processo de mundialização do capital suscita a necessidade de um 

novo paradigma. Neste sentido, para Guimarães (2001) esse paradigma alternativo à 

globalização capitalista deve recusar o crescimento econômico ilimitado, o esgotamento 

dos recursos naturais e o aumento da exclusão social. Assim, a sustentabilidade depende 

da inter-relação entre: população (tamanho, dinâmica); organização social (padrão de 

produção, estratificação); entorno (ambiente, recursos naturais); tecnologia (inovação, 

energia) e aspirações sociais (valores, cultura), denominada “equação do POETA”.  
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A destruição ambiental encontra nos países do Norte seus maiores responsáveis. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2001: 297), “os países do Norte ‘especializaram-

se’ na poluição industrial e em tempos mais recentes têm conseguido exportar parte 

dessa poluição para os países do Sul, quer sob a forma de venda de lixo tóxico, quer por 

transferência de algumas indústrias mais poluentes por ser aí menor a consciência 

ecológica e serem menos eficazes os controles antipoluição.”  

 A forma em que a sociedade capitalista se organiza implica necessariamente em 

problemas ambientais e sociais. De todos “os efeitos da poluição e da degradação 

ambiental em geral, os mais ameaçadores são hoje em dia o efeito estufa e a degradação 

da camada de ozônio.” (Santos, 2001: 297) e os “fatores da transnacionalização do 

empobrecimento, da fome e da má nutrição tiveram entre muitas conseqüências 

adversas a da degradação ambiental. A pressão para intensificação das culturas de 

exportação combinadas com técnicas deficientes de geração de solos, levaram à 

desertificação, à salinização e à erosão. A destruição das florestas tropicais, sobretudo 

no Brasil e na América Latina mas também na Indonésia e nas Filipinas, é apenas o 

exemplo mais dramático.” (Idem: 296) 

 Santos (2001: 43) conclui que o significado da crise mundial atual está na 

“acumulação das irracionalidades, no perigo iminente de catástrofe ecológica, na 

miséria e na fome a que é sujeita uma grande parte da população mundial – enquanto há 

recursos disponíveis para lhes proporcionar uma vida decente e uma pequena minoria da 

população vive numa sociedade de desperdício e morre de abundância – , na destruição 

pela guerra de populações e comunidades em nome de princípios étnicos e religiosos 

que a modernidade parecia ter descartado para sempre, na droga e na medicalização da 

vida como solução para um quotidiano alienado, asfixiante e sem solução”. 

 Para Mészáros (1989: 29), “devemos ter em mente que a alienação dos meios de 

produção do produtor é, simultaneamente, também a perversa metamorfose de tais 

meios de produção em capital.” Neste sentido, toda a maquinaria do atual estágio do 

capitalismo necessariamente serve mais a propósitos destrutivos do que a objetivos 

produtivos. Além das guerras, verifica-se um aumento na velocidade de obsoletização 

das mercadorias produzidas de modo que temos uma taxa decrescente de uso de todos 

os bens produzidos nunca dantes verificada na história.  

 Tal processo destrutivo engendra uma crise social com uma espécie de new 

apartaid que fica evidenciado na atual reorganização urbana onde “nas cidades, os ricos 
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se enclausuram em fortalezas, recolhem-se em condomínios cercados de muralhas e 

rigorosa vigilância, protegendo-se contra as ondas da pobreza”. (Altvater, 1995: 25).  

 Curiosamente, não é o crescimento econômico que causa tais tensões 

ambientais, como advogam algumas tendências ambientalistas e críticas. 

Compartilhamos com a idéia de Altvater, segundo a qual o problema da destruição da 

biosfera, o efeito estufa e todos os problemas daí decorrentes, como por exemplo, o 

aquecimento global, é inerente à sociedade capitalista e não apenas ao crescimento 

econômico. Assim, “o problema não reside na dimensão dos coeficientes de 

crescimento econômico, mas no modo de regulação do ‘metabolismo’, da troca material 

entre natureza, indivíduo e sociedade.” (Alvater, 1995: 30). Nesta direção, Altvater 

conclui que “a sociedade industrial capitalista de modo algum soçobrará em 

conseqüência de crises econômicas; mas ela gera uma lenta crise civilizatória, uma 

expressão do entropismo da natureza e do sistema social, e do antientropismo da 

economia das transformações materiais e energéticas no processo de desenvolvimento.” 

(Idem: 31) 

 

3. Considerações finais 

 

A sociedade mundial e especificamente a latino-americana vem experimentando, 

desde os anos oitenta, profundas mudanças, genericamente denominadas por processo 

de globalização do capitalismo, em cujo âmago coexistem duas características de 

extrema relevância: a) o surgimento de uma nova pobreza, e b) o assombroso grau de 

degradação do meio ambiente.  

Neste processo de incorporação intensiva de inovações e, portanto, das novas 

conquistas tecnológicas no campo da robótica, da informática e da biotecnologia, a 

produtividade do trabalho deu um salto brutal. Se de um lado observa-se o crescimento 

da produção de alimentos e de novos medicamentos, de outro lado, verifica-se um 

devastador impacto cuja característica principal é seu duplo aspecto: as forças 

produtivas do capitalismo, postas em movimento a aproximadamente 500 anos, 

transformaram-se, no final do século XX e início do século XXI, em forças destrutivas, 

com descomunal impacto sobre a devastação ambiental, bem como a devastação dos 

seres humanos enquanto força de trabalho, ou seja, as mesmas forças que promovem o 

aumento da produção reproduzem a natureza e os homens como dejetos de um processo 

industrial caracterizado pela hiper-produtividade do trabalho. 
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É preciso tecer uma reflexão crítica sobre as mudanças na forma de reprodução 

da sociedade contemporânea. Tal reflexão deve levar em conta que na acumulação 

ampliada do capital operam permanentemente as forças da concorrência capitalista, da 

concentração e centralização dos capitais num universo imerso nas lutas sociais entre 

classes e frações de classes. Este contexto desencadeia processos contínuos de 

inovações tecnológicas que podem assumir um caráter de revolução tecnológica, ou 

seja, pode assumir um caráter de crise e mudança de paradigma.  

Na base da mudança e da revolução em questão está, de um lado, a busca 

constante de diminuição dos custos e elevação dos lucros por parte dos sujeitos privados 

capitalistas e, de outro lado, a luta das classes trabalhadoras para minimizar o grau de 

exploração a que estão submetidas. As implicações são profundas no que tange à 

diminuição dos preços das mercadorias, bem como no fenômeno da queda também 

acentuada da demanda de trabalhadores por todo o sistema.  

Isto posto, é preciso entender que o atual processo histórico de acumulação de 

capital tem por corolário o aumento colossal da velocidade de rotação do capital, isto é, 

do tempo em que o dinheiro-capital se transforma em mercadorias e, ao completar o 

ciclo, volta às mãos dos capitalistas ou investidores. 

Um dos aspectos perversos do movimento do capital e suas inovações e 

revoluções técnicas é o fato da necessidade cada vez menor de trabalhadores no 

processo produtivo em função da adoção de máquinas e processos mais eficientes para 

enfrentar a permanente concorrência e a luta de classes, ou vai, no processo, (como na 

reflexão de Marx) transformando a classe trabalhadora, crescentemente, em classe 

supérflua, seja pela simples extinção de cargos ou funções, seja pelo corte de custos 

com a eliminação de postos de trabalho. 

Paradoxalmente, parte significativa da população trabalhadora se vê 

transformada em pessoas “supérfluas” em relação às engrenagens super-modernas de 

uma sociedade de alta tecnologia. Simultaneamente, o aumento da produtividade do 

trabalho e da rotação do capital que o acompanha, ao reduzir a taxa de utilização das 

mercadorias produzidas, seja pelo lançamento de novos produtos ou similares, seja pela 

planejada obsolescência dos mesmos, transforma crescentemente as mercadorias em 

dejetos ou entulho, provocando o desmesurado aumento da destruição ambiental. 

Assim, naturalmente os seres humanos são vistos como “recursos humanos” ou mão-de-

obra, e a natureza como “recursos naturais” inesgotáveis, para um processo irracional de 

produção de massas crescentes de lucros para os acionistas das corporações de escopo.  
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Naturalmente as populações pobres são as mais afetadas, pois a um só tempo 

sofrem o impacto do aumento do desemprego estrutural e da devastação ambiental, com 

a proliferação de doenças, a favelização urbana, a falta de água e de saneamento básico, 

pobreza e êxodo climático. Nesse sentido, é possível concluir que o surgimento da nova 

pobreza e a devastação ambiental são duas faces do mesmo processo de produção 

destrutiva da nova fase do capitalismo globalizado e refletem um momento histórico de 

crise civilizacional. 

No rico e efervescente debate atual no campo das ciências sociais, vislumbram-

se os contornos de um paradigma alternativo à atual crise da civilização capitalista. Na 

concepção de Houtart (2008), o novo paradigma deveria conter ao menos quatro 

aspectos, a saber: a) ético, no sentido de que é preciso uma nova relação da produção 

dos bens necessários à vida com a natureza, ou seja, não se pode continuar a se destruir 

a biodiversidade e nem tampouco admitir a apropriação privada dos recursos naturais; 

b) econômico, no sentido de que a produção dos bens necessários à vida deve se pautar 

na produção de valores de uso, paralelo à busca do controle do comércio e das finanças 

internacionais; c) política, com uma nova forma de democracia econômica, novas 

formas de organização popular, somados a uma radical mudança do papel da 

Organização das Nações Unidas, e, por fim; d) uma mudança cultural, com uma nova 

visão necessária à construção do novo paradigma baseado no multiculturalismo e em 

formas de relacionamento que privilegie novas formas de relações entre o indivíduo e a 

coletividade, no sentido de superar o atual quadro do individualismo egoísta e 

competitivo como parâmetro das relações entre as pessoas.   
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Resumo 

 

Uma extensa faixa do território do estado de Minas Gerais (BR), na fronteira com o Nordeste Brasileiro, 

possui características de semiaridez, com irregularidade pluviométrica, presença de rios intermitentes, 

solos frágeis, cultivos dependentes das condições do clima, entre outros. Esses aspectos da fragilidade 

ambiental implicam a falta de condições de sustentabilidade das inúmeras famílias de agricultores que 

não tem acesso à tecnologia e que acabam se transformando em migrantes sazonais, ou dependentes de 

programas emergenciais do governo. Diante dessa premissa, o presente estudo tem por objetivo 

apresentar um diagnóstico socioambiental da região, seguido de uma discussão acerca do impacto que a 

implantação do Cento de Estudos para a convivência com o semiárido, uma iniciativa governamental, terá 

na realidade regional. O referido centro conjuga atividades de pesquisas, inovação e desenvolvimento 

numa concepção em rede regional, estadual, nacional e internacional, a fim de articular a produção de 

conhecimento, estruturar conhecimentos já existentes, promover a gestão compartilhada de tecnologias, 

capacitação técnica, que se traduza não somente em políticas públicas viáveis, mas numa alternativa 

capaz de alavancar o desenvolvimento sustentável da região. A metodologia utilizada associa a coleta 

primária e secundária de dados, a análise das ações desenvolvidas pelo Centro até o momento, as ações 

consideradas como prioritárias, bem como o modelo de gestão adotado. 

 

Palavras-chave: semiárido, desenvolvimento, sustentabilidade. 
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1. Conhecendo o semiárido 
 

O espaço de Minas Gerais é imbuído de grandes peculiaridades. Isso se deve 

principalmente a sua formação territorial e econômica. De acordo com Queiroz, 

 

o estado de Minas Gerais é, provavelmente, uma das regiões mais heterogêneas do país: 

coexistem no estado regiões dinâmicas, modernas, e com indicadores socioeconômicos 

de alto nível com localidades atrasadas, estagnadas, que não oferecem a mínima 

condição de vida para sua população (2001: 66). 

 

Durante a colonização, as áreas que não eram produtoras de minerais preciosos 

ficaram à margem do processo de produção do capital. Ocupados, sobretudo pela 

pecuária extensiva, vastos trechos do território que viria a ser o estado de Minas 

recebiam o nome de “currais” e “sertões”, enquanto a área mais desenvolvida era 

constituída pelas minas.   

Cunha (2003) procura fazer um estudo da espacialização histórica do estado, 

tendo como critério básico a vida econômica que se desenvolvia no território que, 

posteriormente, viria a constituir-se no estado de Minas Gerais. Nessa primeira visão 

regionalizada do espaço mineiro, sua porção norte, com seus esparsos currais de gado, 

faz parte da área denominada Sertão. O mapa 1 retrata essa organização espacial. 

 

Mapa 1. Capitanias das Minas Gerais: categorias de percepção do espaço setecentista 
 

 
 



POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CONTRA A POBREZA 

Página 20 de 123 

Apesar das suas múltiplas definições, o termo “sertão” quase sempre aparece 

associado à idéia de uma determinada porção da natureza diferente do que já é 

conhecido, do espaço já apropriado. No território que seria o estado de Minas, a palavra 

sertão passou a referir-se à grande área ao norte e nordeste, na qual a atividade central 

era a pecuária extensiva.  

Historicamente as regiões do Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri foram legados a posição de área periférica fora dos centros dinâmicos do mundo 

moderno sendo associadas no imaginário nacional, como o “atraso” frente ao 

“progresso” identificado com a sociedade capitalista moderna. O mapa 2 mostra a 

localização dessas regiões. 

 

Mapa 2. Minas Gerais – Regiões da área de fronteira 
 

 
 

O Norte de Minas é composto por 89 municípios, abrangendo uma área de 

128.602 km2, onde vivem 1.492.715 habitantes (IBGE, 2000). De acordo com Pereira e 

Soares essa região  

 

tem como uma das suas características mais marcantes o fato de localizar-se numa área 

de transição, tanto do ponto de vista fisiográfico, quanto sócio-econômico.  Com seus 
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ecossistemas de cerrado e caatinga, seu clima tendendo à semi-áridez e as precárias 

condições de vida da maior parte da sua população, apresenta uma maior proximidade 

com a realidade nordestina (2007: 2).  

 

Em um estudo da Fundação João Pinheiro consta que 

 

as características de uma região de transição também são encontradas na sua 

organização espacial e nos padrões de assentamento em que se estruturou. Grande parte 

da área, povoada em decorrência da expansão dos currais, que subindo o vale do rio São 

Francisco, vieram a ocupar as grandes extensões dos Gerais, apresenta sua ligação com 

o nordeste na origem do povoamento e na forma de ocupação então implantada (1975: 

15). 

 

Em qualquer análise sobre a região observa-se que a base econômica do Norte de Minas 

sempre esteve calcada nas atividades primárias. O estudo do IPEA/IBGE constatou que  

 

a economia do norte de minas é tradicionalmente marcada pela pecuária extensiva e 

pela agricultura de subsistência. Nos últimos anos, em virtude de sua inserção na área da 

SUDENE, a economia regional vem reestruturando-se rumo à industrialização, graças 

aos incentivos fiscais, muito embora sem grande dinamismo. (2001: 59). 

 

 Com relação ao quadro ambiental, caracteriza-se essa região pela transição do 

domínio do ecossistema cerrado para o da caatinga. Está localizada numa área de 

terrenos antigos, já bastante desgastados por processos erosivos. As bacias hidrográficas 

mais importantes que drenam a região são a do São Francisco e a do Jequitinhonha, 

além da bacia do Rio Pardo. Vários dos afluentes dessas bacias possuem como 

característica a intermitência durante as secas que, periodicamente, assolam a região.  

O clima predominante, de acordo com a classificação de Köppen, corresponde 

aos tipos Aw (tropical úmido de savanas com invernos secos) e o Bsw (quente, seco, 

com chuvas de verão). A má distribuição das chuvas ao longo do ano tem trazido sérias 

restrições às práticas agrícolas convencionais nessa área. As principais formações 

vegetais são o cerrado e formações afins, a floresta caducifólia, também denominada de 

floresta caatinga, a caatinga hipoxerófila e a floresta perenifólia de várzea com buriti. 

Na área semiárida, a vegetação é de porte arbóreo e arbustivo, na qual predominam 

espécies decíduas e espinhentas, com elevado grau de xerofilismo.  
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 O Vale do Jequitinhonha é amplamente conhecido pelos baixos indicadores 

socioeconômicos e, sobretudo, pelo constante processo de migração. Trata-se de uma 

região que ocupa uma área de mais de 85 mil km², onde vive uma população de cerca de 

900 mil habitantes, distribuídos em 56 municípios (IBGE, 2000).   

De acordo com Gonçalves  

 

O índice de pobreza ostentado pela região é elevado, ocasionando êxodo rural para os 

grandes centros urbanos e um esvaziamento demográfico persistente. Com mais de dois 

terços da população vivendo na zona rural, ela tem sido caracterizada em vários estudos 

como “região deprimida”, onde os índices de pobreza, miséria, desnutrição, 

mortalidade, analfabetismo, desemprego e infra-estrutura sócio-econômica imperam 

desfavoravelmente em grande parte dos municípios. Vários diagnósticos convergem ao 

apontar as restrições hídricas e as secas periódicas como agentes relevantes para o baixo 

desempenho da agropecuária na bacia, que ainda responde por 30% do PIB regional. 

Esses fatores, somados à carência de investimentos públicos e privados, corroboram a 

tese de que a região é expulsora de população (1997: 10). 

 

As características climáticas variam do clima semiárido a úmido, com totais 

pluviométricos anuais compreendidos entre 600 e mais de 1.600 mm, irregularmente 

distribuídos ao longo do ano. O rio mais importante da região é o Jequitinhonha, já em 

estado avançado de assoreamento. Rios como o Itacambiruçu, Salinas, Araçuaí, Piauí e 

São Miguel são alguns dos seus afluentes. O quadro natural apresenta-se bastante 

impactado pelas atividades de mineração, desmatamento e garimpagem. 

Já o Vale do Mucuri é formado por 27 municípios e possui uma população de 

285.162 habitantes, sendo 36.855 (47,99%) na área rural (IBGE, 2000). Nessa região 

não ocorre o clima semiárido, estando incluída no Bioma Mata Atlântica. Todavia, 

alguns municípios limítrofes ao Vale do Jequitinhonha apresentam zonas de transição e 

áreas de Cerrado e alguns meses de seca. Apesar das características climáticas 

diferentes, o Mucuri também apresenta indicadores socioeconômicos baixos e tem sua 

economia baseada na pecuária, com baixo nível de tecnologia. Tais fatores fizeram com 

que essa região também fosse foco de políticas públicas, por isso a sua inclusão na área 

de abrangência do Centro de estudos para a convivência com o semiárido, uma 

iniciativa de caráter governamental. 
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Cabe ressaltar que nem toda a área de abrangência do referido centro faz parte 

do semiárido brasileiro, cuja definição foi feita pela portaria n° 89 de 16 de março de 

2005, com base três critérios técnicos: 

I. Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; 

II. Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e 

III. Risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. 

De acordo com o estudo técnico que subsidiou a portaria, a oferta insuficiente de 

água na região não ocorre devido à falta de chuvas, mas sua má distribuição, associada a 

uma alta taxa de evapotranspiração, que resultam no fenômeno da seca, a qual 

periodicamente assola a população da região (mapa 3). 

 

Mapa 3. Localização do semi-árido brasileiro 
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As palavras de Carvalho, Barcellos e Moreira resumem bem as características da 

região: 

 

O Semi-Árido brasileiro se caracteriza por ser uma região menos dinâmica/competitiva 

e por apresentar precárias condições de vida em toda a sua extensão. Tem como traço 

principal as freqüentes secas que podem ser caracterizada pela ausência, escassez, alta 

variabilidade espacial e temporal das chuvas. Apesar da urbanização ocorrida nos 

últimos anos as características ambientais condicionam fortemente a sociedade regional, 

a sobreviver principalmente de atividades econômicas ligadas, basicamente, à 

agricultura e a pecuária. Estas se realizam sempre buscando o melhor aproveitamento 

das condições naturais desfavoráveis, ainda que apoiadas em base técnica frágil, 

utilizando na maior parte dos casos tecnologias tradicionais. A estrutura fundiária é 

extremamente concentrada, embora seja grande o número de pequenos estabelecimentos 

ou unidades de produção familiar. Além da vulnerabilidade climática do Semiárido, 

grande parte dos solos encontra-se degradados. Os recursos hídricos caminham para a 

insuficiência ou apresentam níveis elevados de poluição. A flora e a fauna vêm sofrendo 

a ação predatória do homem e os frágeis ecossistemas regionais não estão sendo 

protegidos, ameaçando a sobrevivência de muitas espécies vegetais e animais e criando 

riscos à ocupação humana, inclusive associada a processos de desertificação (2009: 68).  

 

No caso particular do semiárido mineiro, as secas são periódicas e somam-se a 

isso grandes problemas sociais e econômicos como a pobreza3, elevadas taxas de 

mortalidade infantil e analfabetismo, subnutrição, baixo dinamismo econômico, 

dependência de recursos governamentais, elevada concentração de renda e de terra. 

Dados oficiais revelam que o índice de desenvolvimento humano (IDH) médio dos 

municípios do Vale do Mucuri encontra-se hoje na faixa de 0,493, o mesmo grau 

relativo ao Norte de Minas, pouco acima do IDH do Vale do Jequitinhonha, que é de 

0,467, o menor do Estado.  

 Pode-se acrescentar ainda, a tentativa de convivência com a problemática da 

seca e da fome. Há nesse espaço a urgência por políticas públicas de reversão do quadro 

existente, construídas sob novas formas que leve em conta, sobretudo, as 

particularidades, o “local”. 

A inadequação ou mesmo inexistência de medidas de convivência com a seca e a 

falta de oportunidades de ocupação ainda expulsa o homem de toda a área em estudo. 

                                                 
3 Existem muitos indicadores que tentam medir a pobreza de forma eficiente, entre eles destacam-se o 
Índice de Condições de Vida (ICV), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a Linha de pobreza, 
entre outros. 
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Além disso, o pouco conhecimento sobre as potencialidades da região, ainda descrita 

sob o estereótipo de sertão, faz com que muitos acreditem na inviabilidade de 

desenvolvimento. Todavia, verificam-se, nas últimas décadas, esforços de diversas 

instituições em busca do desenvolvimento dessa região, considerando a sua fragilidade 

ambiental e a possibilidade de obter a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

1.1. As políticas públicas para o semiárido 
 

Analisar políticas públicas de desenvolvimento no semiárido mineiro implica 

entender o papel do Estado num contexto mais amplo, a partir do Nordeste brasileiro. 

Lima (2002: 176) chama a atenção ainda, para diferentes momentos econômico-

políticos do Estado, “marcados pelo posicionamento ora estatizante ora liberalizante”. 

As ações do Estado no Nordeste brasileiro, até os anos de 1950 estavam restritas 

a obras de infra-estrutura hídrica, bem como ações emergenciais e assistencialistas, no 

sentido de combater os efeitos da seca. Tais ações eram implementadas pela Inspetoria 

de Obras Contra as Secas – IOCS, criada em 1909, e transformada em Departamento de 

Obras Contra as Secas – DNOCS4, em 1945. Três anos depois (1948), foi inaugurada a 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF).  

Uma das estratégias de desenvolvimento regional foi implementada a partir da 

criação, em 1952, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que tinha como objetivo 

viabilizar investimentos na região. 

No início dos anos de 1960 a política desenvolvimentista regional viu na 

indústria a possibilidade de “modernizar” a região e integrá-la à economia nacional. 

Para tanto, tem-se o uso de incentivos, através da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), como principal estratégia à atração de indústrias.   

De acordo com a avaliação de Andrade e Queiroz  

 

Historicamente, as políticas públicas impulsionadas pelo Estado (especialmente a partir 

dos anos 60) expressaram-se no semiárido de forma localizada através de projetos de 

irrigação associados à implantação de pólos de desenvolvimento com base em 

monoculturas agroquímicas. Malgrado o rápido crescimento econômico que tem 

                                                 
4 Executou a construção de açudes, estradas, pontes, portos, ferrovias, hospitais e campos de pouso; 
implantou redes de energia elétrica e telegráficas, usinas hidrelétricas, bem como assistência às 
populações flageladas pelas constantes e históricas secas que assolam a região. 
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marcado o desempenho desses projetos, eles acabaram por se transformar em enclaves 

de dinamismo, geraram contrapartidas socioambientais negativas, acentuando a 

histórica diferenciação social no meio rural e degradando o meio ambiente. Avaliações 

feitas por organismos internacionais constatam que os projetos de irrigação no 

semiárido brasileiro são um sucesso do ponto de vista da lucratividade empresarial e um 

desastre sob o prisma dos ganhos sociais. Outra característica marcante das políticas 

públicas implementadas no semiárido tem sido a construção de grandes infraestruturas 

hídricas espacialmente concentradas e geralmente alocadas nas proximidades das 

grandes fazendas, engendrando processos de concentração de poder e de dependência 

econômica e política das famílias pobres para o acesso às fontes de água (2009: 28). 

 

Todas essas ações foram importantes, porém não conseguiram assegurar um 

desenvolvimento durável. Apesar do crescimento de atividades, viabilizadas por vários 

incentivos governamentais, o semiárido continua economicamente frágil e as secas 

continuam causando impactos negativos sobre o ambiente e a sociedade. Grande parte 

da população continua excluída das vantagens econômicas auferidas pelas atividades 

mais dinâmicas. 

A partir dos anos de 2000, os governos federal e estadual iniciaram uma atuação 

focada na promoção de pólos de inovação, tentando criar alternativas de 

desenvolvimento coerente com a realidade local. Tais ações são muito recentes e ainda 

não é possível avaliar a efetividade das mesmas. Ressalta-se que 

 
[...] não há como negar a necessidade de uma política preventiva e contínua de 

convivência com a seca, a ser desenvolvida na região norte mineira com o apoio do 

governo, agências de financiamentos e a participação efetiva da população. Deve estar 

baseada no princípio que a formação desta convivência está na divulgação da cultura 

técnica entre os povos. [...] O trabalho comunitário é a base e a população afetada pela 

seca deve se organizar através de associações e cooperativas para viabilizar ações 

(Oliveira e Pereira, 2007: 162).  

 
Além disso, o Estado precisa dispor de órgãos e instituições próprias para 

conduzir as ações públicas com os enfoques do desenvolvimento sustentável, pautadas 

pela inclusão. Em outras palavras, a concretização de soluções para os problemas do 

semiárido é bastante complexa, pois depende tanto da ação governamental quanto do 

grau de desenvolvimento da sociedade. A cooperação entre instituições, governo, 

organizações não governamentais (ONGs) e população é fundamental para viabilizar 

estratégias de mudança em âmbito local e regional.  
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É nessa concepção que foi pensada a implantação do Centro de Estudos para a 

Convivência com Semiárido em Minas Gerais. 

 

1.2. O Centro de Estudos de Convivência com Semiárido 
 

Conforme discutido anteriormente, ocorreram importantes mudanças, nos 

últimos anos, na abordagem da questão da seca. Fala-se menos em seca e mais de 

semiárido, entendido como bioma, com o qual é possível conviver criativamente. Boff 

(2007) considera que a estratégia de convivência com o semiárido “visa focar a vida nas 

condições socioambientais da região, em seus limites e potencialidades, pressupondo 

novas formas de aprender e lidar com esse ambiente para alcançar e transformar todos 

os setores da vida”. 

Considerando esses pressupostos, e diante da necessidade de acelerar o processo 

de desenvolvimento de regiões economicamente deprimidas, incluídas nas áreas do 

Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas foi criado o Centro de Estudos de 

Convivência com Semiárido.  

O referido centro insere-se numa das iniciativas dos Pólos de Inovação 

comandados pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Através dessa política procura-

se concentrar esforços em cidades-pólo para a criação de um arcabouço institucional 

para dar suporte à inovação, pesquisa, desenvolvimento e capacitação de recursos 

humanos que são fundamentais para dar sustentabilidade aos investimentos realizados 

na região.  

O Centro de Estudos de Convivência com Semiárido, implantado na cidade de 

Montes Claros, em 2008, conjuga esforços de diferentes secretarias de governo, 

universidades, instituições de pesquisa e organizações não governamentais.   

Através de um sistema de parcerias, o centro de estudos pode preencher uma das 

mais antigas lacunas institucionais existentes na região, que é a falta de articulação 

interinstitucional. Do ponto de vista da pesquisa, temas estratégicos, pouco explorados, 

mas importantes para o desenvolvimento sustentável serão priorizados no propósito de 

articular a produção de conhecimentos voltados para a solução de problemas regionais. 

Estruturar conhecimentos existentes e promover a gestão compartilhada de tecnologias é 

um outro ponto a ser destacado.  

Uma outra linha de atuação será através do apoio para a formação de recursos 

humanos, com a promoção de cursos técnicos, de interesse local, a serem desenvolvidos 
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pelas instituições parceiras. O intercâmbio de experiências e conhecimento entre 

instituições nacionais e internacionais, bem como a disponibilização de informações em 

rede representam suportes fundamentais para o sucesso do centro. 

Para atingir os objetivos pretendidos, o centro possui uma estrutura que integra 

pesquisa, capacitação e divulgação conforme mostra a figura 1. 

 

Figura 1. Estrutura do centro de convivência com o semiárido 
 

Estrutura do Centro de Estudos 
 

 
 
Fonte: Projeto do Centro de Estudos para a convivência com o semiárido, 2008. 
 
 

 A análise da proposta de criação do centro de convivência com o semiárido 

demonstra uma nova forma de pensar a questão do desenvolvimento regional, visto 

agora numa perspectiva mais ampla, a da sustentabilidade. 
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 Não cabe aqui discutir teoricamente os pressupostos da sustentabilidade, uma 

vez que tal temática tem sido amplamente discutida por diversos autores. O 

desenvolvimento sustentável está baseado, simultaneamente, na relevância social, na 

prudência ecológica e na viabilidade econômica (Sachs, 2000). Ressalta-se, assim, que 

na perspectiva da sustentabilidade os indivíduos precisam deter capacidades, 

qualificações para participar do sistema produtivo. Na visão de Amartya Sen (2000) o 

desenvolvimento significa o aumento da capacidade dos indivíduos de fazerem 

escolhas, ou seja, é um processo de expansão das liberdades. A convivência com o 

semiárido se torna possível a partir dessa premissa. 

Analisar os resultados obtidos pelo centro de estudos ainda não é possível, uma 

vez que se trata de uma iniciativa muito recente. Entretanto, algumas atividades já 

foram realizadas no intuito de tornar viável o efetivo funcionamento do centro, dentre as 

quais podem ser destacadas: a formação de um banco de dados sobre a região, 

levantamento de pesquisas e diagnósticos existentes, criação de um site 

(http://www.semiarido.unimontes.br/), criação de uma comunidade (Peabirus 

semiárido) e, em fase final de elaboração, o plano diretor, que definirá as estratégias e 

responsabilidades. 

 É importante destacar que o centro necessita de maiores instrumentos que o 

faça evoluir com maior clareza e eficiência prática. 

 

Considerações finais 

 

A partir da reflexão aqui realizada, infere-se que no semiárido mineiro, com 

suas especificidades, há vários desafios a enfrentar, tais como: a participação da 

sociedade nas decisões, a formação de recursos humanos, a promoção de uma maior 

sinergia entre os projetos em desenvolvimento, no sentido de compartilhar 

aprendizagens e experiências. Para tanto, busca-se por um novo paradigma, 

enquadrando as ações humanas e suas respectivas consequências no que se refere aos 

limites dos recursos e seus modos de utilização. Assim, discute-se a idéia de um 

desenvolvimento expresso em maior eficiência econômica, equidade social e equilíbrio 

ambiental.  
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Resumo 

 

O Norte de Minas Gerais é uma das regiões com os maiores índices de intensidade de pobreza do Estado. 

A partir da década de 1970 houve uma significativa intervenção do Estado brasileiro na região com o 

objetivo de inseri-la no processo de desenvolvimento capitalista, visando melhorar as condições de vida 

da sua população, como argumentavam os governos federal e estadual da época. A intervenção do estado 

ocorreu principalmente via Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, com 

significativa concentração em alguns municípios pólos, os quais iniciaram à época a implantação de um 

processo de industrialização. A inserção do Norte de Minas nas relações capitalistas tanto nacionais 

quanto internacionais, com o processo de globalização é uma realidade. No entanto, faz-se necessário 

analisar os impactos do desenvolvimento capitalista nas condições de vida da população local. O presente 

trabalho consiste em uma análise dos indicadores de pobreza e de desigualdades sociais do Norte de 

Minas Gerais a partir dos dados oficiais componentes do IDHM elaborado pelo PNUD de acordo com os 

censos de 1991 e 2000. Os índices da região são comparados com os índices do próprio Estado e do país. 

Conclui que o processo de modernização capitalista não foi capaz de reduzir a pobreza, nem de reduzir o 

elevado grau de concentração de renda. Pelo contrário, aumentou o percentual de pobres e também a 

concentração de renda 

 

Palavras-chave: Pobreza, Norte de Minas Gerais, Desigualdade. 
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1. Introdução 
 

A estrutura fundiária do Norte de Minas apresenta uma das maiores 

concentrações de terras do Estado. A atividade pecuária extensiva foi o fator principal 

de ocupação. Os primeiros resultados da maciça intervenção do Estado na economia da 

região emergiram com a modernização da agricultura, ou mesmo a industrialização 

localizada em alguns municípios. Nesse momento a economia deslocou seu eixo central 

da pecuária de corte para a indústria nos municípios mais dinâmicos economicamente.  

A industrialização está restrita a alguns municípios. A pecuária de corte nas 

grandes fazendas se desenvolveu paralela à persistência da agricultura de subsistência 

dos pequenos produtores. Remanescentes de ex-escravos, de quilombos, de tribos 

indígenas e de empregados brancos das fazendas de gado formaram a base para a 

constituição da população que há séculos sobrevive em uma economia de subsistência. 

 

Relações sociais específicas de características coronelistas foram travadas nesse espaço. 

O coronel foi se constituindo em substituição à figura do Estado, ausente em toda a 

região. Ele executava desde favores domésticos até a manutenção da ordem através de 

capangas, passando pelo auxílio às populações mais pobres. Quando não substituía o 

Estado, o coronel fazia a mediação entre este e a população (Costa, 1997).  

 

Essa forma específica de relações sociais guarda profundas marcas na população 

regional. Um misto de autoritarismo e paternalismo, relações de compadrio, parentela e 

vizinhança reforçam, ainda hoje, as relações de submissão como uma presença 

constante nas formas de relacionamento dos indivíduos, tanto com o Estado quanto com 

os grandes fazendeiros na região.  

Segundo Costa (1997), quando o Estatuto da Terra entrou em vigor, no final da 

década de 1960, os proprietários rurais romperam os vínculos de solidariedade com o 

conjunto dos agregados, compadres e uma série de denominações que encobriam a 

exploração e submissão desses trabalhadores, em todo o país. O motivo fundamental 

teria sido a lei que garantia uma série de direitos dos trabalhadores rurais, em suas mais 

variadas denominações, diante dos proprietários de terras. Um enorme contingente de 

famílias foi expulso das fazendas, criando grande pressão social no campo, no caso do 

Norte de Minas. 
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Os latifundiários, com relativa freqüência, ainda hoje entram em confronto com 

essas populações do campo. Segundo a Pastoral da Terra do Norte de Minas existiam 

aproximadamente trinta e cinco conflitos de terras, coletivos, na sua área de atuação em 

2003. Eles eram mais freqüentes e mais violentos até a década de 1970, devido aos 

hábitos autoritários das elites regionais e à completa omissão do Estado com relação a 

esse problema. 

A região já foi palco de grandes conflitos fundiários como o Conflito de 

Cachoeirinha, nos anos setenta, que teve repercussão nacional. Ainda hoje persistem 

alguns conflitos de terra na região, mas de menor porte, pois a seca tem causado um 

êxodo constante e progressivo em toda a região. Até mesmo a agricultura de 

subsistência está seriamente comprometida devido à redução do período anual de 

chuvas. 

Entre lutar por uma terra que a cada dia produz menos e migrar para os centros 

urbanos, a maioria da população tem se voltado para a segunda opção. Assim, a pressão 

social no campo está diminuindo, auxiliada por uma grande redução da atividade 

econômica da pecuária extensiva. A água tem se constituído no centro dos maiores 

conflitos sociais na região, nos últimos anos, em comparação com os conflitos pela 

terra. A agropecuária nos moldes tradicionais está se inviabilizando na região. A única 

saída é a utilização da irrigação. Como a maioria dos cursos d’água ali desaparece no 

período da seca, a irrigação depende de altos investimentos do poder público, como a 

formação de grandes barragens ou complexos sistemas de captação, como no caso dos 

projetos públicos de irrigação.    

A agropecuária tradicional, que remonta ao Brasil império, cedeu espaço para o 

desenvolvimento da produção moderna. Existem vários focos de industrialização na 

região, uma malha rodoviária que serve de ligação privilegiada entre o Sudeste e o 

Nordeste do país, assim como uma agricultura baseada em tecnologia de ponta, seja em 

empreendimentos públicos ou privados. 

A incorporação do Norte de Minas à área de atuação da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, foi fundamental para um significativo 

desenvolvimento regional, apesar de ainda ser, atualmente, uma das mais pobres regiões 

do estado. O principal fator de desenvolvimento na região foi e ainda é o Estado.  

Os indicadores socioeconômicos do Norte de Minas podem ser divididos em 

antes e depois da SUDENE. A partir de meados da década de 1970, a região rompeu o 

histórico quadro de estagnação socioeconômica, como observa a autora abaixo: 
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O crescimento econômico da região, nas últimas décadas, foi possível com a presença 

ativa do Estado. De 1985-1995, o PIB do Norte de Minas cresceu a taxas superiores à 

da economia brasileira e do Estado de Minas Gerais. Nesse período, a taxa média anual 

de crescimento do PIB brasileiro foi de 2,28%, de Minas Gerais 2,45% e do Norte de 

Minas 3,70% (Rodrigues, 1998: 44).  

 

O investimento do Estado transformou também as relações sociais na região. 

Pólos urbano-industriais foram criados, houve grande migração campo-cidade e grandes 

mudanças, também, nas relações sociais no meio rural. O homem do campo que migrou 

para a cidade teve sua formação social viabilizada nas relações sociais urbanas, seja na 

escola ou em relações sociais mais amplas (Carneiro, 1992).  

Contudo, o processo de desenvolvimento e modernização da região Norte de 

Minas Gerais, dirigido pelo Estado a partir da década de 1970, suscita inúmeras 

inquietações sobre efeitos e resultados, o que nos leva a questionar se as mudanças pelas 

quais está passando a região vêm alterando, positivamente, o quadro de pobreza e a 

concentração de renda na região ou então o crescimento do PIB regional está 

proporcionando uma melhoria dos indicadores de distribuição de renda? Para tanto, este 

trabalho pretende auxiliar no debate sobre estas e outras indagações semelhantes. 

Apresentamos aqui uma análise dos dados organizados no Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil, a partir dos censos de 1991 e 2000, desagregados por município, 

enfocando os municípios integrantes da região Norte de Minas Gerais. Optamos por 

discutir a variação da renda per capita, da intensidade da pobreza e do índice de Gini 

destas cidades da região, no período entre os anos 1991 e 2000. Em alguns casos 

considerou-se também a comparação entre a variação dos mesmos indicadores no 

conjunto do Norte de Minas em relação às demais regiões do estado mineiro.  

Inicialmente relacionamos algumas questões relevantes sobre a região na 

atualidade. Em seguida faremos uma retrospectiva histórica sobre o processo de 

ocupação e por fim apresentaremos as variações dos indicadores citados acima, seguida 

de algumas considerações finais. 

Vale ressaltar que o Norte de Minas Gerais passou por uma mudança 

significativa em termos do número de municípios entre 1992 e 1996. Nesse período o 

número de municípios na região passou de 44 para 89, mudando drasticamente a 

configuração geográfica regional. Tal divisão criou um complicador para a organização 
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de uma série histórica sobre as condições sócio-econômicas da maioria dos municípios 

da região.  

 

2. Sobre a ocupação do Norte de Minas Gerais 
 

O Norte de Minas atualmente está restrito à porção Norte do Estado, 

compreendida entre o Vale do Jequitinhonha, porção ao Norte, a região 

geograficamente central do Estado e o Noroeste do país. O Norte de Minas abrangia a 

metade setentrional da então Província das Minas Gerais no século XIX. Em linha reta 

ia do hoje denominado Triângulo Mineiro até o extremo leste da província.  

A condição de área de transição entre as regiões sudeste e nordeste do país é 

uma das características marcantes do Norte de Minas. A situação geográfica limítrofe 

levou à polêmica da primazia da ocupação. Sua ocupação se deu através dos primeiros 

desbravadores que chegaram até essa região através da Bahia, com as expedições de 

Spinoza-Navarro em 1553, Sebastião Fernandes Tourinho em 1573 e Gabriel Soares em 

1590 (Cardoso, 1996).  

No século seguinte a bandeira de Matias Cardoso desceu o Rio São Francisco, 

mais precisamente em 1689. Essa foi uma das importantes bandeiras paulistas que 

exploraram a região na segunda metade do século XVII. Com o objetivo de descobrir 

ouro e pedras preciosas, assim como aprisionar índios, essas expedições fundaram as 

primeiras povoações que se tem registro, com as denominações de Morrinhos, Salgado, 

São Romão e Barra do Rio das Velhas, todas localizadas a beira do Rio São Francisco. 

São denominadas hoje, respectivamente: Matias Cardoso, Januária, São Romão e Barra 

do Guaicui.   

Um dos resultados dessa ocupação foi a captura de índios e a dizimação de 

inúmeras tribos indígenas na região. Os primeiros habitantes dessas terras ou foram 

aprisionados ou obrigados a fugir para as matas mais distantes e menos acessíveis do 

sertão.  

A dinâmica de ocupação do Norte de Minas se iniciou com a expansão da 

pecuária baiana pelo Rio São Francisco, dando origem a uma série de povoações em 

suas margens mineiras. Essas fazendas foram criadas para abastecer o mercado litorâneo 

do Nordeste onde estava a produção açucareira, então a parte mais dinâmica de nossa 

economia.   
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Com a decadência da economia açucareira e o posterior advento da mineração 

no século XVIII, o Norte de Minas direcionou o seu comércio para a região mineradora 

como principal consumidora da carne ali produzida, ao mesmo tempo em que adquiriu 

na região mineradora os produtos manufaturados oriundos da Europa, via Rio de 

Janeiro. Conseqüentemente, o Rio São Francisco perdeu importância como rota 

privilegiada de escoamento da pecuária regional. A partir de então o eixo comercial se 

deslocou das margens do São Francisco para o interior à sua margem direita, em direção 

a região mineradora. O povoado de Arraial das Formigas, hoje município de Montes 

Claros devido à sua posição geográfica privilegiada e suas terras férteis, foi aos poucos 

polarizando o comércio local até se transformar em pólo regional a partir do final do 

século XIX (Botelho, 1994).   

A agricultura norte mineira remonta aos povos indígenas, principalmente os 

Caiapós e Tapuias. A produção de subsistência é uma característica marcante da 

agricultura dessa região, salvo raras exceções como o algodão, responsável por alguns 

ciclos da agricultura local.  

A baixa fertilidade do solo, o baixo índice pluviométrico, juntamente com a 

vegetação de cerrado em transição para caatinga, levaram o norte-mineiro a ter a criação 

de gado como base de sua economia. O gado no sertão foi se adaptando, forjando uma 

raça resistente às drásticas condições de sobrevivência oferecidas pela natureza. Vale 

ressaltar que o gado tinha o grande diferencial de ser uma mercadoria que se movia com 

suas próprias pernas em direção ao mercado de consumo, fator fundamental em um 

período em que o transporte fluvial era praticamente a única alternativa para as grandes 

cargas. Com o período de chuvas concentrado de outubro a março o trabalho na 

agricultura garantia apenas a subsistência das populações locais.  

A predominância das grandes fazendas de gado e muitos pequenos produtores 

agrícolas na economia de subsistência ao redor dessas fazendas criou no Norte de Minas 

relações sociais próprias. Dentre elas, as relações denominadas coronelistas. Essas se 

caracterizavam pela subserviência dos agregados e dos pequenos produtores com 

relação aos grandes fazendeiros, geralmente denominados coronéis. No entanto, em 

regiões distantes dessas fazendas, forjaram-se relações típicas de compadrio e parentela, 

sem a dependência rígida dos rigores dos coronéis. Tal situação verificou-se nos 

quilombos de escravos fugidos, seja da mineração ou mesmo das fazendas da região, 

assim como nas povoações de homens livres muito distantes da influência dos coronéis.  
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No auge da mineração no século XVIII, na Província, o Norte de Minas 

abasteceu com o gado a região mineradora e também foi a rota principal da fuga do 

ouro. O desvio do ouro por essa vasta e pouco ocupada região era um grande problema 

para a Coroa Portuguesa. A imposição do controle da Coroa sobre a população levou a 

algumas revoltas, destacando-se entre elas a Sedição de 1736. Esse levante marcou o 

início da derrocada do Norte de Minas como abastecedora da região mineradora e o 

início de seu isolamento econômico e político (Anastasia, 1983). 

As províncias de maiores relações econômicas com o Norte de Minas foram 

Bahia e Goiás, até a ascensão do Rio de Janeiro, principalmente a partir da vinda da 

Família Real para o país, no início do século XIX. Em meados desse mesmo século foi 

introduzido o café na Zona da Mata, o que levou ao incremento do comércio do Norte 

de Minas com a então Região Sul. Nesse momento foi deslocado o comércio norte-

mineiro da Bahia e de Goiás para a região da Zona da Mata e para o Rio de Janeiro 

(Botelho, 1994).  

Ainda segundo Botelho (1994), outro fator importante ocorrido durante o século 

XIX foi o declínio das cidades ribeirinhas localizadas ao longo do Rio São Francisco, 

no Norte de Minas. Isto se deu em função da perda da condição estratégica do Rio como 

vertente principal do comércio da região, assim como entre as províncias. Ele destaca 

que as cidades existentes à margem esquerda do rio sofreram mais com essas mudanças, 

demonstrando o deslocamento do comércio do Rio São Francisco em direção a Região 

Sul, basicamente, Zona da Mata mineira e Rio de Janeiro. 

Com esse deslocamento foram estabelecidos novos núcleos urbanos que 

passaram a polarizar o desenvolvimento da região. Atualmente, as duas cidades mais 

importantes na região, em termos de atividade econômica, estão justamente na ligação 

rodoviária e ferroviária principal com o conjunto da região sudeste. São elas: Montes 

Claros e Pirapora, sendo que esta última, apesar de estar às margens do Rio São 

Francisco, não é significativamente afetada por essa condição na sua performance 

econômica. 

 

3. Renda per capita, Intensidade da pobreza e Índice de Gini na região 
 

Para compreender melhor a evolução do quadro de pobreza da região Norte de 

Minas consideramos não somente o indicador sobre intensidade da pobreza, mas 

também a renda per capita e o índice de Gini dos municípios analisados. Estes três 
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indicadores possuem uma complementaridade de sentido e permitem uma análise mais 

aprofundada sobre a situação socioeconômica desta região. Assim, um alto valor de 

renda per capita pode não ser satisfatório na medida em que apresenta uma forte 

concentração de renda. De outra forma uma sociedade que se caracterize por uma 

desigualdade amena pode camuflar uma realidade de igualdade entre indivíduos com 

baixa renda. Bem como a intensidade da pobreza por si só não indica o grau de 

desigualdade de renda em uma dada sociedade. Neste sentido, as comparações dos 

municípios e macrorregiões mineiras são pautadas nestes três indicadores considerando 

as variações no período compreendido entre os anos 1991 e 2000. 

 

3.1. Renda per capita 
 

Em relação à renda per capita das macrorregiões mineiras vê-se pela tabela 1 

que os valores variam significativamente. A região do Triângulo possui a maior renda, 

R$ 262,26 e o Norte a menor, R$ 91,25, uma renda per capita menor que do 

Jequitinhonha/Mucuri – considerado a região mais pobre do Estado – que é de R$ 

103,18. A diferença entre as rendas per capita do Norte em relação ao 

Jequitinhonha/Mucuri teve pequena alteração, em torno de R$ 4,00 (quatro reais) a R$ 

8,00 (oito reais) praticamente, entre 1991 e 2000. No entanto, o crescimento percentual 

do Jequitinhonha/Mucuri foi de 40,8% enquanto do Norte foi de 30,3%. Ambas 

cresceram menos que a média do Estado, que foi de 49,1%, o que demonstra, por um 

lado, uma persistência das desigualdades em termos de renda per capita das 

macrorregiões e por outro uma estagnação da renda per capita destas regiões em relação 

ao Estado. 

Além de ocupar a última posição em renda per capita, a macrorregião Norte teve 

o menor percentual de crescimento dentre todas as macrorregiões do Estado. Somando-

se a este quadro a enorme distância da renda per capita desta em relação as maiores 

rendas per capita regionais temos um quadro de enorme e histórica desigualdade. 

A desagregação dos valores de renda per capita em macrorregiões apresenta 

uma enorme disparidade entre as mesmas. O Alto Paranaíba possuía uma renda per 

capita quase três vezes maior que o Norte. Enquanto o Alto Paranaíba e o Triâmgulo se 

destacam com as maiores rendas per capita, o Jequitinhonha/Mucuri juntamente com o 

Norte se destacam com as menores rendas per capita, sendo que esta última apresentou 
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entre 1991 e 2000 também o menor percentual de crescimento dentre todas as 

macrorregiões. 

 
Tabela 1. Renda per capita macrorregiões de Minas Gerais – 1991-2000 

Região 1991 2000 Variação 

Triângulo R$ 190,57 R$ 262,26 37,6% 

Alto Parnaíba R$ 180,35 R$ 261,74 45,1% 

Sul R$ 156,73 R$ 235,06 50,0% 

Centro-Oeste R$ 145,27 R$ 229,32 57,9% 

Noroeste R$ 120,03 R$ 192,50 60,4% 

Mata R$ 109,01 R$ 176,01 61,5% 

Central R$ 120,41 R$ 173,53 44,1% 

Rio Doce R$ 89,87 R$ 138,56 54,2% 

Jequitinhonha/Mucuri R$ 73,26 R$ 103,18 40,8% 

Norte R$ 69,99 R$ 91,25 30,4% 

Média do Estado R$ 119,23 R$ 177,85 49,2% 
           Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

No tocante à renda per capita dos municípios, a tabela 2 mostra que entre os dez 

municípios com maiores rendas per capita no Estado, nenhum está localizado no Norte 

ou mesmo no Jequitinhonha/Mucuri. O município da região Norte melhor posicionado 

no ranking de renda per capita é Montes Claros, que ocupava a 147ª posição em 2000. 

Ilustrativa também é a última posição, a 853ª ocupada também por um município da 

região Norte, Bonito de Minas. A diferença entre o primeiro e o último colocado, ou 

seja, Belo Horizonte e Bonito de Minas é de 1.035%. A disparidade da renda per capita 

demonstra claramente as diferenças regionais e municipais em Minas Gerais. 

 

Tabela 2. Dez municípios com maior renda per capita de Minas Gerais – 1991-2000 

Ordem Município 
Região Renda per 

capita, 1991 
Renda per  
capita, 2000 

1 Belo Horizonte Central 414,94 557,44 
2 São Gotardo Alto Paranaíba 197,12 487,48 
3 Poços de Caldas Sul  295,24 435,56 
4 Juiz de Fora Zona da Mata 311,64 419,4 
5 Nova Lima Central 244,92 404,75 
6 São Lourenço Sul 208,84 402,56 
7 Uberaba Triângulo 279,32 400,4 
8 Monte Sião Sul 187,43 393,95 
9 Pouso Alegre Sul 276,92 391,12 

10 Uberlândia Triângulo 306,29 389,32 
                Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

  A tabela 3 a seguir apresenta os dez municípios com maior renda per capita no 

Norte de Minas nos censos de 1991 e 2000. Mesmo tendo alguns alcançado expressivos 
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percentuais de crescimento, como os números são tímidos, o crescimento em termos 

absolutos é praticamente inexpressivo. Ao levarmos em consideração a distância entre 

estes melhores posicionados no Norte e os melhores posicionados no Estado 

percebemos a enorme distância entre eles.  

 

Tabela 3. Dez municípios do Norte de Minas com maiores renda per capita -1991-2000 

         Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Os dez municípios com as menores renda per capita do Norte de Minas, 

relacionados na Tabela 4 reforça o argumento das disparidades entre os municípios, 

tanto do Estado quanto da região. Vale destacar que a posição de Bonito de Minas no 

ranking de renda per capita do país é 5.422ª em um total de 5.507 municípios. Apenas 

85 municípios em todo o país possuem renda per capita menores que este município do 

Norte de Minas, todos eles localizados nas regiões nordeste e norte do país.  

 

Tabela 4. Dez municípios de Minas Gerais com menor Renda per capita – 1991 - 2000 

Ordem Município Região 
Renda per 
capita, 1991 

Renda per 
capita, 2000 

1 Bonito de Minas (MG) Norte 43 49,12 
2 São João das Missões (MG) Norte 37,23 55,63 
3 Fruta de Leite (MG) Norte 40,67 55,76 
4 Padre Carvalho (MG) Norte 72,48 56,52 
5 Cônego Marinho (MG) Norte 50,42 58,31 
6 Verdelândia (MG) Norte 53,82 60,71 
7 Japonvar (MG) Norte 44,98 61,09 
8 Santo Antônio do Retiro (MG) Norte 39,16 61,53 
9 Comercinho (MG) Jequitinhonha/Mucuri 47,77 61,54 

10 Ibiracatu (MG) Norte 62,8 61,93 
 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 
 
 
 

Ordem Município Renda per capita, 1991 Renda per capita, 2000 

1 Montes Claros (MG) 168,4 245,43 
2 Pirapora (MG) 167,54 197,11 
3 Janaúba (MG) 109,41 154,06 
4 Várzea da Palma (MG) 109,36 148,16 
5 Bocaiúva (MG) 117,01 143,8 
6 Salinas (MG) 85,69 135,01 
7 Taiobeiras (MG) 97,69 129,94 
8 Januária (MG) 95,42 117,16 
9 Coração de Jesus (MG) 70,44 116,08 

10 Nova Porteirinha (MG) 67,11 114,52 
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3.2. Intensidade da pobreza 
 

Em Minas Gerais, a intensidade da pobreza reduziu, em média, pouco mais de 

quatro pontos percentuais entre 1991 e 2000. Oito das dez macrorregiões reduziram 

seus percentuais médios de pobreza. Apenas o Noroeste, aumentou em 0,06 pontos 

percentuais, praticamente estável, e a região Norte que aumentou em 1,87 pontos 

percentuais. No mesmo período a intensidade da pobreza reduziu 1,5% no país. Mesmo 

tendo a intensidade da pobreza reduzido tanto no Estado quanto no país, assim como em 

praticamente todas as regiões do Estado, no Norte de Minas ela aumentou.  

Persiste assim uma tendência de estagnação ou mesmo de regressão da região 

em relação às outras regiões do Estado e mesmo em relação ao país, como um todo. A 

intensidade da pobreza corrobora os dados da renda per capita em termos do quadro 

dramático da região em relação ao Estado.  

Dentre os dez municípios com os menores percentuais de intensidade da pobreza 

em Minas Gerais nenhum está no Norte do Estado. Montes Claros, sexto colocado em 

população no estado, é o município do Norte de Minas melhor colocado no ranking 

estadual em termos de renda per capita, ocupa a modesta 501ª posição, no total de 853. 

Esta última posição é ocupada por um município do norte, Bonito de Minas, como 

afirmado anteriormente. 

 
Tabela 5. Intensidade da Pobreza nas macrorregiões de Minas Gerais – 1991-2000 

 

Região 1991 2000 Variação 

Norte 54,82 56,69 1,87% 

Jequitinhonha/Mucuri 55,88 53,25 -2,63% 

Rio Doce 52,14 47,07 -5,07% 

Noroeste 44,58 44,64 0,06% 

Central 46,76 42,11 -4,65% 

Mata 48,57 39,96 -8,61% 

Triângulo 36,71 35,98 -0,73% 

Sul 40,25 34,02 -6,23% 

Centro-Oeste 40,61 33,14 -7,47% 

Alto Parnaíba 37,85 32,62 -5,23% 

Média do Estado 46,88 42,13 -4,75% 

            Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Os dados apresentados na tabela 6 permitem afirmar que o Norte de Minas 

possuía, no ano 2000, os municípios mais pobres do estado. Todos os dez mais pobres 

estavam localizados na região. Além das últimas colocações, o mais grave foi o 

aumento da intensidade da pobreza entre 1991 e 2000 em todos os dez mais pobres. A 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 

Página 43 de 123 

variação da intensidade da pobreza alcança dois dígitos na maioria deles. Em Santa 

Cruz de Salinas chega a 13,24 pontos percentuais. Ressalta-se que a intensidade da 

pobreza no Brasil esteve praticamente inalterada durante este período e em Minas 

Gerais houve uma redução de 4,75 pontos percentuais. Todavia, no Norte de Minas 

houve um aumento de 1,87 pontos percentuais.  

O percentual de 74,1% de pobres de Bonito de Minas não só é o maior do Norte 

de Minas e de Minas Gerais como um todo, mas também é o maior da região sudeste. 

Apenas nas regiões norte e nordeste localizavam municípios com percentuais de 

intensidade da pobreza igual ou superior. Dentre todos os 5.507 municípios brasileiros 

existentes em 2000, apenas 21 possuíam percentuais de pobreza superiores a Bonito de 

Minas.   

 

Tabela 6. Dez municípios com maiores percentuais de Intensidade da Pobreza em Minas Gerais - 

1991-2000 

   Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

                 

Entre os dez municípios que apresentaram menores percentuais de intensidade 

da pobreza, podemos observar na tabela 7 que houve aumento do percentual de pobres 

em apenas um caso, em Pirapora. Nos outros nove ocorreu uma tímida redução dos 

percentuais. A maior ocorreu em Engenheiro Navarro, 6,07 pontos percentuais. 

Enquanto os percentuais de intensidade da pobreza aumentaram até aproximadamente 

13% nos municípios mais pobres, nos menos pobres da região ocorreu uma redução 

pouco significativa. Os dados reforçam a hipótese, a ser testada posteriormente, se o 

processo de expropriação das riquezas da região, a força de trabalho em especial, 

continua sendo realizado em benefício dos grandes centros ou mesmo de outros países.  

Os processos produtivos na região continuam, de forma geral, no propósito de 

transferir riquezas para outras regiões do estado, do país ou mesmo para outros países? 

Ordem Município 
Região Intensidade da 

pobreza, 1991 
Intensidade da 
pobreza, 2000 

Variação 

1 Bonito de Minas Norte 63,99 74,1 10,11% 

2 São João das Missões Norte 66,94 69,88 2,94% 

3 Cônego Marinho Norte 59,19 69,64 10,45% 

4 Miravânia Norte 61,14 69,38 8,24% 

5 Ibiracatu Norte 59,63 68,75 9,12% 

6 Icaraí de Minas Norte 57,11 68,38 11,27% 

7 Fruta de Leite Norte 62,31 67,43 5,12% 

8 Santa Cruz de Salinas Norte 53,36 66,6 13,24% 

9 Varzelândia (MG) Norte 60,45 65,91 5,46% 

10 Itacambira (MG) Norte 58,29 65,63 7,43% 
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É possível participar da divisão internacional do trabalho em um caráter menos nocivo 

para a maioria da população da região?      

 

Tabela 7. Dez menores percentuais de Intensidade da Pobreza no Norte de Minas - 1991-2000 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Considerando os dados das tabelas 1 e 2 podemos verificar distância 

significativa entre as médias dos valores de intensidade de pobreza dos grupos com 

maiores e menores percentuais. Em 1991 esta distância correspondeu a 11,5 pontos 

percentuais e em 2000 a diferença das médias dos dois grupos alcançou 22,7 pontos, o 

que indica um crescimento da ordem de 100% desta distância em um período de dez 

anos. Os dados evidenciam também que enquanto o grupo dos municípios com menores 

índices de pobreza apresentou uma redução média de 6% no percentual de pobreza, o 

grupo com os maiores índices de pobreza não conseguiu nem mesmo manter o índice 

médio que apresentaram no ano de 1991, aumentando o percentual médio em 14%.  

Ao analisar a Intensidade da Pobreza em todos os municípios mineiros, 

verificamos que em relação à região Norte de Minas mesmo os municípios que 

apresentaram os menores percentuais de pobreza ocuparam as últimas posições. Como 

podemos constatar na tabela 7, Montes Claros, o município norte-mineiro com menor 

índice de intensidade da pobreza, ocupa a longínqua posição 501º. Dessa forma, 

considerando o ranking mineiro em intensidade da pobreza, é possível afirmar que todos 

os municípios da região Norte de Minas estão no bloco dos 45% com maior intensidade 

da pobreza do Estado, e ainda, que 80% dos municípios desta região estão entre os 20% 

com maior intensidade da pobreza do Estado.  

 

 

 

Classificação Município 
Intensidade da 
pobreza, 1991 

Intensidade da pobreza, 2000 

1 Montes Claros 45,76 42,06 
2 Várzea da Palma  47,49 44,57 
3 Janaúba  47,26 44,69 
4 Engenheiro Navarro  50,77 44,7 
5 Bocaiúva  49,87 45,59 
6 Nova Porteirinha  47,81 47,05 
7 Pirapora  43,79 47,32 
8 Francisco Dumont  50,18 47,33 
9 Taiobeiras  50,96 47,4 

10 Claro dos Poções  53,39 47,53 
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3.3. Índice de Gini 
 

O índice de Gini é bastante criticado por trabalhar apenas com a variável renda. 

No entanto, uma análise do índice de Gini associado a outras variáveis como 

intensidade da pobreza e renda per capita juntamente com outras variáveis de condições 

de vida é banstante utilizada no momento. Como explicou o seu formulador, o 

matemático italiano Corrado Gini, de forma simplificada, o índice foi construído de 

forma que aqueles grupos que apresentarem situação próximo resultado 1 seriam os 

mais desiguais e aqueles que apresentarem resultado 0 seriam os mais iguais. 

Para os pesquisadores Barros, Henriques e Mendonça (2001), o Brasil não é um 

país pobre, mas um país com muitos pobres, e que o principal determinante dos altos 

índices da pobreza no país está situado numa perversa desigualdade na distribuição de 

renda e de oportunidades de inclusão econômica e social. O Norte de Minas, em virtude 

de suas diversas desigualdades representa um retrato fiel do país e conforme revelam os 

dados a seguir, parece acompanhar a lógica de concentração de renda nacional apontada 

pelos pesquisadores supracitados. 

O índice de Gini no Brasil em 2000 era 0,56, considerado bastante alto no 

ranking dos países de forma geral. Em Minas Gerais foi de 0,53 em 1991 e 0,55 em 

2000, permanecendo praticamente estável no período. Em algumas macrorregiões de 

Minas os índices permaneceram estáveis, como foi o caso da Zona da Mata, Sul, Alto 

Paranaíba, Centro-Oeste e mesmo a região Central. Nas outras, ocorreram variações. A 

maior delas no Norte, com 0,08 pontos percentuais. 

A desigualdade no Norte de Minas se acentuou ao longo da década de 1990, pois 

em 1991 ela era a região menos desigual do estado, sendo que em 2000 passou a ocupar 

a penúltima posição, ficando, junto com o Jequitinhonha/Mucuri, à frente apenas da 

região noroeste. Mesmo sendo considerado um dos países mais desiguais do mundo, o 

norte de Minas é ainda mais desigual que Minas Gerais e que o próprio Brasil.  
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Tabela 8. Índice de Gini macrorregiões de Minas Gerais – 1991-2000 
Região 1991 2000 Variação 

Jequitinhonha/Mucuri 0,54 0,59 0,05% 

Mata 0,55 0,55 0 

Sul 0,54 0,54 0 

Triângulo 0,52 0,56 0,04% 

Alto Parnaíba 0,54 0,54 0 

Centro-Oeste 0,52 0,52 0 

Noroeste 0,53 0,6 0,07% 

Norte 0,51 0,59 0,08% 

Rio Doce 0,54 0,57 0,03% 

Central 0,53 0,54 0,01% 

Média do Estado 0,53 0,55 0,02% 

               Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 
Dentre os dez municípios com menores índices de Gini do Estado, nenhum está 

localizado no Norte. O município do Norte melhor localizado no ranking é Engenheiro 

Navarro, na 27ª posição, como podemos observar na tabela 9. Dentre os três indicadores 

em análise neste texto, o único em que o Norte de Minas não ocupa as últimas posições, 

ou seja, as posições menos desejáveis, é o índice de Gini. A desigualdade, assim como 

no país como um todo, é a grande marca de Minas Gerais em termo de dados 

socioeconômicos.  

 

Tabela 9. Dez municípios de Minas Gerais com menores índices de Gini -1991-2000 

Código Município Região 
Índice de 
Gini, 1991 

Índice de 
Gini, 2000 

1 Capitólio Sul 0,53 0,44 
2 Raposos Central 0,43 0,44 
3 Carmo do Cajuru Centro-Oeste 0,46 0,45 
4 Ibirité Central 0,44 0,45 
5 Ribeirão das Neves Central 0,45 0,45 
6 Sarzedo Central 0,56 0,45 
7 Chapada do Norte Jequitinhonha/Mucuri 0,45 0,46 
8 Pedra do Indaiá  Centro-Oeste 0,52 0,46 
9 Santa Cruz de Minas  Central 0,46 0,46 

10 Albertina Sul 0,45 0,47 
         Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Dos dez municípios mineiros com maiores índices de Gini no ano 2000, três 

estão localizados na região Norte, os quais estão posicionados em sexto, oitavo e nono 

lugares. Como podemos observar na tabela 10, são eles: Chapada Gaucha, Bonito de 

Minas e Icaraí de Minas, respectivamente. A região Noroeste possui quatro municípios 

dentre os dez com maiores índices de Gini no Estado, sendo que eles ocuparam a 

segunda, terceira, quarta e sétima posição. Os índices alcançados por estes municípios 
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são muito elevados, mesmo em se tratando do Brasil. Eles estão entre 0,69 e 0,73, ou 

seja, dentre os maiores do país. Somente 34 dentre os 5.507 municípios do país 

possuíam índice de Gini maior que São Gotardo, localizado no Alto Paranaíba, o maior 

índice de Gini do estado no ano 2000. 

A análise dos três indicadores pode ilustrar melhor a situação de um 

determinado município. Enquanto São Gotardo ocupa a última posição no índice de 

Gini, ocupa também a segunda posição em renda per capita e a 180ª em percentual de 

pobreza. Ou seja, é uma cidade com elevada concentração de renda, mas com um 

percentual de pobres em 34,24, menos da metade dos maiores índices do estado.  

Assim como a situação de São Gotardo é amenizada ao compararmos 

intensidade da pobreza, renda per capita e índice de Gini, o contrário tende a ocorrer na 

análise da situação dos municípios mais pobres do Norte de Minas. O destaque 

negativo, sem dúvida, dentre todos os municípios do estado é a situação de Bonito de 

Minas. Ele ocupa a última colocação no estado em intensidade da pobreza, em renda per 

capita e oitava posição dentre os maiores índices de Gini também do estado. Bonito de 

Minas ainda aumentou em 10,11 pontos percentuais a intensidade da pobreza entre 1991 

e 2000.    

 

Tabela 10. Dez municípios de Minas Gerais com maiores índices de Gini -1991-2000 

Ordem Município Região 
Índice de Gini, 

1991 
Índice de 
Gini, 2000 

1 São Gotardo Alto Paranaíba 0,57 0,73 
2 Buritis Noroeste 0,54 0,72 
3 Formoso Noroeste 0,56 0,71 
4 Unaí Noroeste 0,59 0,71 
5 Carmo do Rio Claro Sul 0,46 0,7 
6 Chapada Gaúcha Norte 0,48 0,7 
7 Arinos Noroeste 0,54 0,69 
8 Bonito de Minas Norte 0,48 0,69 
9 Icaraí de Minas Norte 0,53 0,69 

10 Joaíma Jequitinhonha/Mucuri 0,7 0,69 
 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Em relação aos municípios do Norte de Minas, vê-se pela tabela 11 que mesmo 

os municípios com menores índices de Gini, ainda estão em patamares elevados. 

Podemos observar que apenas Engenheiro Navarro possui índice menor que 0,5, 

exatamente 0,48, patamar abaixo da média do estado. Os demais seguem um padrão 

pouco acima de 0,5. Ao acrescentarmos a análise de outras variáveis como intensidade 

da pobreza e renda per capita percebemos que se repete a situação de Bonito de Minas. 
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São todos municípios com menos de dez mil habitantes, baixíssima atividade 

econômica e ainda com precária rede de serviços públicos.  

 

Tabela 11. Dez municípios do Norte de Minas Gerais com menores Índices de Gini – 1991 – 2000 
 

 

                                        

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

4. Considerações Finais   
 

A ocupação do Norte de Minas ocorreu em função das necessidades externas à 

região. Primeiro foi a criação de gado para a região açucareira, depois para a região 

mineradora do estado durante os séculos XVIII e XIX. No século XIX a criação da 

ligação ferroviária com a região mais desenvolvida do país inaugurou um processo 

contínuo de incorporação do Norte de Minas ao modo de produção capitalista.  

O desenvolvimento regional sempre esteve submisso aos interesses 

momentâneos do capital. Tivemos os ciclos do algodão, da mamona, dos projetos de 

irrigação e muitos outros. Mas as duas marcas seculares da economia regional são, por 

um lado a pecuária de corte em se tratando de grandes e médios produtores; e por outro 

a economia de subsistência da maioria da população.  

Com a intervenção do estado no sentido de acelerar a modernização capitalista 

na região, seja através de financiamentos ao setor privado ou mesmo através da 

intervenção direta dos agentes públicos, nas últimas décadas, faz-se necessário mensurar 

alguns impactos sociais desta modernização capitalista. Neste modesto trabalho 

analisamos a evolução dos indicadores de intensidade da pobreza, renda per capita e 

índice de Gini nos municípios da região com o intuito de percebermos pelo menos 

vestígios desta modernização. 

Percebemos que mesmo um indicador conservador em termos sociais, como a 

renda per capita, pois se constitui de variáveis essencialmente econômicas, apresenta 

Posição Município 
Índice de  
Gini, 1991 

Índice de 
Gini, 2000 

1 Engenheiro Navarro  0,56 0,48 
2 Olhos-d'Água  0,49 0,51 
3 Claro dos Poções  0,51 0,52 
4 Lagoa dos Patos  0,52 0,52 
5 Luislândia  0,47 0,52 
6 Ninheira  0,49 0,52 
7 São João do Paraíso  0,47 0,52 
8 Serranópolis de Minas 0,46 0,52 
9 Juramento  0,52 0,53 

10 Buritizeiro  0,54 0,54 
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uma situação amplamente desfavorável para o Norte de Minas em relação às demais 

regiões do estado. A renda per capita da região foi a que menos cresceu durante o 

período analisado, tendo aumentado praticamente a metade da região Centro-oeste. A 

variação da intensidade da pobreza complementa a análise acima. Oito das dez 

macrorregiões de Minas reduziram o percentual de pobres entre 1991 e 2000, as 

exceções foram o Noroeste que manteve um percentual estável e o Norte que aumentou 

em 1,87 pontos. Como o maior objetivo da incorporação à produção capitalista era 

justamente reduzir a pobreza na região podemos concluir que a década de noventa foi 

uma década perdida em termos deste objetivo. 

Dentre todas as regiões do estado, o índice de Gini do Norte foi o que mais 

aumentou ao longo da década. Neste período o grave quadro de desigualdades sociais 

do estado permaneceu inalterado, assim como na média nacional. Chama atenção o fato 

de nenhuma região ter reduzido a desigualdade, no máximo algumas conseguiram 

manter-se no mesmo patamar. Mas, o Norte aumentou a desigualdade 

significativamente.  

Como se não bastasse a condição de campeão às avessas do Norte de Minas em 

relação ao conjunto do estado, percebemos que a desagregação dos dados por município 

desvela ainda mais a situação da região. Exemplar é a situação de Bonito de Minas, 

município com menor renda per capita, maior percentual de intensidade da pobreza e o 

oitavo colocado dentre os dez com maiores indicadores de desigualdade, no ano 2000. 

Este não é um caso isolado. A maioria dos municípios do Norte do Estado ocupa as 

posições menos desejáveis em termos destes indicadores aqui analisados. 

A modernização capitalista continuou em curso na década de noventa do século 

passado na região. No entanto, não foi capaz de reduzir a pobreza, nem de reduzir o 

elevado grau de concentração de renda. Pelo contrário, aumentou o percentual de pobres 

e também a concentração de renda. O aumento da renda per capita em praticamente um 

terço no período é um indicador sem muita relevância social. Primeiro porque ele 

ocorreu em um número reduzido de municípios mais dinâmicos economicamente, 

segundo porque o aumento da intensidade da pobreza e da concentração de renda 

demonstra que na verdade o aumento médio da renda significou, na verdade, o 

aprimoramento dos mecanismos de expropriação do trabalho dos mais pobres em 

detrimento do aumento da renda dos abastados.   
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Resumo 

 

Os novos desafios colocados às economias locais, na sequência do novo enquadramento económico 

resultante da denominada crise do modelo fordista, iniciada nos anos setenta, obrigaram as sociedades e 

os Estados modernos a reverem as bases dos seus modelos de desenvolvimento, procurando soluções para 

novos e mais graves problemas. Um desses problemas prende-se com a tendência de crescimento e de 

generalização do desemprego, sobretudo em sectores tradicionais das economias, tendência essa 

acompanhada por duas outras, intimamente relacionadas: o crescimento do emprego precário e o aumento 

dos índices de pobreza e de exclusão social. 

Para fazer face a esses novos problemas a procura de respostas a nível local, nos territórios e junto das 

respectivas populações, tem-se consubstanciado em novas alternativas e em novas dinâmicas de 

intervenção, comportando respostas inovadoras, muitas delas encetadas por diversos actores sociais, em 

parcerias de diferentes características e dimensões, compostas por entidades públicas e de natureza 

privada, de que são exemplo as iniciativas e os projectos locais que visam a promoção do emprego e do 

empreendedorismo a nível local, como estratégia de combate ao desemprego e ao emprego precário. 

Como ilustração desta tendência apresentam-se três projectos de promoção do emprego e do 

empreendedorismo a nível local, no território português. 

 

Palavras-chave: Pobreza, parcerias, emprego  

 

 

 

                                                 
7 A presente comunicação decorre de um projecto coordenado pelo autor, financiado pelo POEFDS 
(Programa Operacional para o Emprego, Formação e Desenvolvimento Social), III Quadro Comunitário 
de Apoio e publicado em 2007 com o título Emprego, Formação e Redes Sociais. (Alves, Martins e 
Cheta, 2007).  
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Introdução 

 

Um dos pontos de partida subjacentes a esta comunicação prende-se com a 

constatação, há muito confirmada, quer no âmbito da sociologia, quer noutras ciências 

sociais, de que os problemas e os novos desafios colocados às economias locais, na 

sequência do novo enquadramento económico resultante da denominada crise do 

modelo fordista, iniciada nos anos setenta, obrigaram as sociedades e os Estados 

modernos a reverem as bases dos seus modelos de desenvolvimento.  

Com efeito, tanto por via do abrandamento do crescimento económico8, 

sustentado pela permanente e intensiva exploração dos recursos naturais e energéticos, 

como por via do aumento da concorrência internacional e interna de cada país, 

impulsionada designadamente pelas novas áreas de aposta e de investimento capitalista, 

os territórios e as respectivas economias locais passaram a confrontar-se com inúmeros, 

novos e mais graves problemas com repercussões em vários sectores da sociedade.  

Um desses problemas prende-se com a tendência de crescimento e de 

generalização do desemprego, sobretudo em sectores tradicionais das economias, de que 

são exemplos algumas áreas de exploração industrial, tendência essa acompanhada por 

duas outras, intimamente relacionadas: o crescimento do emprego precário e o aumento 

dos índices de pobreza e de exclusão social, em países onde outrora estes fenómenos 

estariam a coberto, no quadro do modelo de crescimento económico, de características 

capitalistas, entretanto generalizado nas economias ocidentais. 

Face a estes novos problemas e atendendo às menores capacidades de 

intervenção e de regulação das economias nacionais, cada vez mais expostas e 

dependentes das dinâmicas e das conjunturas económicas internacionais, a procura de 

respostas a nível local, nos territórios e junto das respectivas populações, tem-se 

consubstanciado em novas alternativas e em novas dinâmicas de intervenção, 

comportando outras e inovadoras respostas, muitas delas encetadas por diversos actores 

sociais, em parcerias de diferentes características e dimensões, compostas por entidades 

públicas e de natureza privada, na procura de novas soluções para os novos problemas 

entretanto emergentes, de que são exemplo as iniciativas e os projectos locais que visam 

a promoção do emprego e do empreendedorismo a nível local, como estratégia de 

combate ao desemprego e ao emprego precário. 

                                                 
8 Sentida, sobretudo, em alguns países do ocidente.  
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Esta linha de pensamento e actuação é, aliás, consistente com um conjunto de 

preocupações europeias com a competitividade, o emprego e a coesão social. O modelo 

de intervenção que tem vindo a ser implementado tem passado precisamente por 

procurar compatibilizar as políticas de emprego com outras políticas sociais, através do 

ensaio de experiências e da criação e implementação de programas e de medidas 

políticas, cuja característica central é a complementaridade entre as políticas atrás 

referidas, utilizando e potenciando as dinâmicas locais, levadas a cabo por actores 

locais. Assim, recursos locais (endógenos) e supralocais (exógenos) são convocados em 

complementaridade na procura de novas respostas para problemas que persistem e se 

agravam em momentos conjunturais de maior penalização para as economias locais. 

Deste modo, de um discurso relativamente generalizado décadas atrás, através 

do qual os recursos endógenos constituíam uma espécie de tábua de salvação para 

contornar os problemas e as dificuldades deixadas a descoberto pelos efeitos (não 

controlados) do sistema capitalista, passámos a um discurso alternativo que, não 

desvalorizando a importância e o significado estratégico dos mesmos recursos locais, 

antes os relaciona com recursos, de proveniência exógena, como é o caso, por exemplo, 

do papel do Estado e, de modo mais específico, dos dinheiros públicos e dos fundos 

comunitários. 

É assim que os paradigmas territorialista e funcionalista se encontram numa base 

de complementaridade, materializada, por exemplo, na integração de factores de 

natureza endógena e exógena que tendem a caracterizar e a influenciar as dinâmicas 

locais desencadeadas pelos actores colectivos. O caso da abordagem dirigida ao sistema 

de emprego, embora gerido e regulado à escala nacional e europeia, adquire, 

paralelamente, um significado acrescido quando se procura enriquecer aquele sistema 

com recurso às capacidades de múltiplos agentes de desenvolvimento local, organizados 

em redes e em parcerias, no conhecimento que têm dos territórios a intervir, das 

necessidades das suas populações, dos recursos e das vantagens competitivas de base 

regional/local que podem ser mobilizadas e potenciadas em prol, por exemplo, da 

promoção do emprego e do combate à pobreza e à exclusão social. 

Nesta linha de argumentação, o enquadramento estratégico, operacional e 

orgânico das políticas de emprego, tanto a nível europeu, como em Portugal, 

proporciona e define as condições necessárias a uma política e a um modelo de 

desenvolvimento que procura aliar o impulso externo (políticas comuns, programas e 

medidas concertadas entre os Estados-membros, disseminação de experiências que 
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constituem boas práticas de intervenção, fundos estruturais), às vontades, às 

disponibilidades e aos conhecimentos detidos e acumulados por parte dos actores locais, 

na procura e no ensaio de novas soluções para os problemas relacionados com o 

desemprego, a desvitalização económica de territórios e a pauperização das suas 

populações. 

Neste âmbito de análise, é hoje perceptível o reconhecimento da importância e 

do carácter específico e inovador que podem ter projectos e iniciativas de génese local, 

enquadradas e apoiadas por políticas e programas de financiamento, nacionais e 

internacionais, que privilegiem a relação de proximidade e a natureza singular de 

estratégias e de dinâmicas, encetadas por exemplo no quadro de parcerias entre diversos 

actores locais, por relação aos seus contextos sócio-espaciais, sem descurar a 

importância proporcionada por vários factores exógenos, necessários e até 

imprescindíveis ao sucesso e à eficácia dos processos de desenvolvimento social em 

geral e aos projectos especificamente dirigidos para as áreas do emprego e da formação 

em particular.  

Por esta razão, o estudo das redes e das parcerias locais revela-se um eixo 

analítico e empírico privilegiado para a compreensão dos limites e das potencialidades 

dos projectos e das iniciativas locais de promoção do emprego e de valorização da 

formação, num contexto e numa conjunta económica que favorece a necessidade, e até a 

inevitabilidade, da procura de novas estratégias e de novas soluções para os problemas 

atrás mencionados.       

Neste sentido, pode formular-se a seguinte interrogação: até que ponto as 

parcerias locais e as suas redes de trabalho se têm constituído como plataformas 

eficazes de entendimento, discussão e resolução de problemas relacionados com as 

áreas do emprego, do empreendedorismo e da formação, ensaiando e concretizando 

estratégias e iniciativas de base local, em complementaridade com as políticas de 

emprego e com outras políticas sociais, nacionais e de enquadramento europeu, como é 

o caso, por exemplo, do Programa Rede Social (IDS, 2001)9, actualmente em curso no 

território continental português? 

Assim enunciada, esta questão reenvia-nos para a necessidade, do ponto de vista 

analítico e empírico, em discutir com profundidade, de que maneira se tornará possível 

criar e ensaiar projectos e iniciativas de base local, no âmbito das parcerias locais, que 

                                                 
9 Ver também Resolução do Conselho de Ministros 197/97, de 18 de Novembro de 1997. 
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visam combater a pobreza e a exclusão social, a partir de uma estratégia de promoção 

do emprego, do empreendedorismo e da valorização dos processos de formação, junto 

dos territórios e das respectivas populações, onde os efeitos da crise do modelo de 

desenvolvimento e de crescimento económico iniciado nos anos setenta teima em 

dificultar a emergência de soluções para os problemas que afectam as economias locais. 

Os projectos que a seguir se apresentam constituem alguns exemplos que 

configuram boas práticas de diagnóstico, planeamento e intervenção de projectos 

orientados para aquelas temáticas, envolvendo no âmbito das parcerias e das suas redes, 

de modo relativamente inovador, entidades públicas e privadas, estas últimas incluindo, 

quer as instituições do designado 3º Sector como as IPSS, quer as entidades ligadas à 

esfera empresarial.    

 

Três projectos inovadores na promoção do emprego e no combate à exclusão 

 

Como critério principal para a selecção dos projectos teve-se particularmente em 

linha de conta o facto de todos eles, directa ou indirectamente, surgirem vocacionados 

ou relacionados com as áreas do emprego e formação, embora de modo mais específico 

com as questões que remetiam para projectos e iniciativas, de cunho singular, e 

dirigidas à questão da empregabilidade (quer na vertente do emprego, quer na da 

formação) revelando ainda, paralelamente, a intenção de encontrar projectos dirigidos 

para subáreas como: o apoio ao emprego e à qualificação, as lojas de emprego, o apoio 

aos grupos sociais específicos e vulneráveis, a descentralização de serviços de apoio ao 

emprego, a sensibilização de empresários, o emprego apoiado, a incubação/criação de 

empresas e ninhos de empresas, entre outros projectos e iniciativas. 

Importa referir que não se teve a intenção de desenvolver qualquer tipo de 

análise avaliativa dirigida ao grau de execução dos mesmos projectos, nem tão pouco 

conceber um índice ou ranking de boas práticas. Pelo contrário, a selecção de casos que 

a seguir se apresenta pautou-se por critérios exclusivamente metodológicos e de 

aferição de projectos, cujo teor, tipo de parcerias, objectivos e impactos convidavam a 

uma reflexão mais aprofundada e pormenorizada, na procura de singularidades a 

destacar com relevância sociológica para a compreensão das dinâmicas geradas pelas 

respectivas parcerias locais, designadamente em matérias relacionadas com as temáticas 

do emprego e da formação. 
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A metodologia seguida para a abordagem aos municípios seleccionados como 

estudos de caso baseou-se na realização de uma entrevista ao técnico actualmente 

responsável pela implementação da parceria local dos respectivos municípios onde esses 

projectos iriam ser implementados10.  

 Paralelamente às entrevistas realizadas, procurou-se aprofundar determinados 

parâmetros e indicadores relativos aos projectos seleccionados com recurso a 

informação complementar, a partir de documentos produzidos por cada parceria local, 

cedidos pelos próprios entrevistados posteriormente à realização das entrevistas.  

Os indicadores e os critérios de aferição do carácter singular dos projectos 

orientados para as áreas do emprego e formação seguiram uma linha de análise dirigida 

para a identificação de elementos informativos e de características relativas às 

respectivas singularidade, sustentabilidade, inovação e resultados inerentes a cada um 

dos projectos seleccionados. A análise desenvolvida passava por: i) uma breve descrição 

dos projectos (despoletados pela parceria local ou aglutinados na mesma), os seus 

objectivos e acções planeadas, o grau de convergência com o DS; ii) o desenho dos 

projectos (entidade/s promotora/s, parceiros, destinatários/público-alvo, singularidade, 

grau de inovação e capacidade de sustentabilidade dos mesmos); iii) o processo de 

implementação do projecto (estado actual de desenvolvimento/nível de concretização 

do/s projecto/s e etapas eventualmente executadas); iv) os resultados/impactos dos 

projectos (resultados esperados e concretizados até ao momento, nível de receptividade 

e apropriação pelos destinatários, existência ou não de qualquer processo de avaliação 

dirigido ao/s projecto/s – suas componentes e resultados).  

Este modelo de sistematização e análise é reproduzido em todos os projectos 

analisados (quadro 1). Apresentam-se em seguida os aspectos mais determinantes a 

destacar em cada um deles.   

 

 

 

 
                                                 
10 Para essa entrevista foram convidados a participar o presidente do respectivo Conselho Local de Acção 
Social (CLAS), o qual muitas vezes corresponde ao responsável máximo da edilidade, ou, em alternativa, 
o vereador do pelouro com responsabilidades directas sobre o processo de implementação do Programa 
Rede Social a nível concelhio. Em determinados casos contou-se igualmente com a presença do chefe de 
departamento/divisão à qual estava acoplada a parceria local, embora não de forma permanente ao longo 
da entrevista. Num caso específico, a entrevista foi realizada simultaneamente com o técnico da parceria 
local e com um técnico de uma instituição parceira, com responsabilidade directa num determinado 
projecto, objecto de discussão aprofundada no âmbito dessa mesma parceria. 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 

Página 57 de 123 

Quadro 1. Projectos nas áreas do emprego e formação 

Rede Social Local e respectivos projectos Especificidade/singularidade 

São João da Madeira 
� Projecto “Loja de emprego e qualificação”; 

� Projecto “Espaço e – apoio à iniciativa 
empresarial” 

   (orientado para os empresários: divulgação de 
informação); 

� Projecto “Observatório Emprego, Educação e 
Formação Profissional 

 
- Parceria com a universidade;  
- Espaço de apoio à iniciativa empresarial / 

envolvimento do associativismo empresarial; 
- Observatório do emprego; 
- Novas dinâmicas da empregabilidade e 

empreendedorismo 
 

Moura 
� Projecto “Central Fotovoltáica – programa social”; 
� Projecto “Ninho de empresas”  

(para 11 novas empresas); 
� Projecto “Sete Vidas”  

(actuação ao nível do emprego na área das pessoas 
com e sem deficiência) 
 

 
- Aposta numa área económica emergente: 

energias renováveis;  
- Atenção particular a determinados grupos 

sociais vulneráveis; 
- Programas sociais acoplados a projectos 

empresariais 

 

Tavira 
� Projecto “Alcatruz”  

(modelo de mediação para o emprego e criação de 
duas micro-empresas nas áreas da animação 
turística e gestão socioambiental)  

 
- Mediação para o emprego de pessoas em 

situação de exclusão social; 
- Criação de micro-empresas para duas áreas 

específicas 

Fonte: Alves, Martins e Cheta, 2007, p.77.  

 

Parceria Local (rede social) de São João da Madeira 

 

Os projectos seleccionados como boas práticas e exemplos de intervenção nas 

áreas do emprego, empreendedorismo e formação, no âmbito da parceria local deste 

município do norte do país, são os seguintes:  

a) Loja de emprego e qualificação; 

b) Projecto Espaço e – apoio à iniciativa empresarial; 

c) Observatório Emprego, Educação e Formação Profissional 

Estes três projectos possuem uma particularidade que os distingue dos restantes 

projectos localizados noutros concelhos: a sua formalização é acompanhada da 

assinatura de protocolos entre a autarquia municipal e as entidades promotoras e/ou 

executoras dos mesmos.  

Apresentam também uma significativa convergência com o diagnóstico social do 

município, no âmbito do qual as questões do desemprego assumem particular destaque 

no conjunto da inventariação de problemas e necessidades a nível concelhio. Associada 

a esta questão surge uma outra, a qual se prende com a existência de uma população 
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com elevada percentagem de baixas qualificações escolares e profissionais, realidade 

que parece justificar a elaboração de projectos orientados para esta problemática. 

Já no que respeita à apropriação dos projectos, quer pela parceria, quer pelos 

seus destinatários, assume características diferenciadas. Especificamente, no que 

concerne à parceria local, é assumido que as entidades mais ligadas à esfera do 

emprego, que têm uma relação mais próxima com os referidos projectos, tendem a 

revelar um grau de identificação maior com os referidos projectos, por comparação às 

restantes entidades parceiras.  

Mas, onde reside a singularidade destes três projectos? 

Em termos globais, detecta-se uma singularidade transversal a todos eles, a qual 

corresponde a uma convergência com a realidade social e económica diagnosticada a 

nível concelhio, para além de terem sido amplamente debatidos pelos parceiros e ainda 

pelo facto de terem sido concebidos de forma a complementarem-se no tipo de respostas 

aos problemas de desemprego e de baixas qualificações relativas a uma percentagem 

significativa da população activa. Por outro lado, um aspecto que importa sublinhar 

reside no facto de, para além da generalidade dos parceiros que lhes estão associados 

serem comuns, aqueles três projectos estão ligados por uma plataforma electrónica que 

serve os objectivos de cada um deles.  

Esta metodologia de funcionamento, apoiada na articulação entre os três 

projectos, prevê que o Observatório Emprego, Educação e Formação Profissional seja 

alimentado por dados da Loja de Emprego e do Espaço e, retribuindo, em jeito de 

feedback, com informação útil para estas, por exemplo ao nível das necessidades de 

formação em determinadas áreas. De salientar ainda que na fase de arranque destes 

projectos, todos incorporam uma forte componente de marketing promocional e social.       

Outro aspecto inovador reside na possibilidade de aproximação aos públicos e 

destinatários destes projectos. Um desses públicos corresponde à faixa etária mais 

jovem, em idade escolar, cuja imagem construída e interiorizada acerca, por exemplo, 

de determinadas profissões e de espaços de trabalho de cariz industrial, não 

correspondem hoje à realidade. Assim, com estes projectos e outros em preparação por 

parte da autarquia (de que é exemplo a feira de profissões, enquanto estratégia de 

aproximação e envolvimento dos públicos escolares dos níveis de ensino básico e 

secundário), transparece um objectivo muito claro da parceria local de São João da 

Madeira, que é o de promover, tanto quanto possível, a empregabilidade, estabelecendo 
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pontes e parcerias com entidades associativas de natureza privada, de que é exemplo o 

clube de empresários, directamente ligado ao projecto Espaço e. 

Paralelamente, importa salientar a preocupação em estimular os projectos de 

ensino profissionalizante e de formação profissional ajustados à realidade local, 

designadamente os que surgem orientados para as novas áreas empresariais emergentes 

na região. Com a consciencialização destes objectivos, materializa-se de forma visível a 

preocupação de mobilizar uma parceria local, particularmente atenta à realidade do 

emprego, da formação e da educação num determinado território, centrando a sua 

operacionalidade e recursos na procura de respostas integradas, residindo precisamente 

neste ponto o seu carácter mais singular. 

 

Parceria Local (rede social) de Moura 

 

Os projectos seleccionados como boas práticas e exemplos de intervenção nas 

áreas do emprego, empreendedorismo e formação, no âmbito da parceria local deste 

município são:  

a) Central Fotovoltáica (na sua componente de programa social); 

b) Ninho de empresas (para 11 novas empresas); 

c) Projecto Sete Vidas (actuação ao nível do emprego na área das pessoas com e 

sem deficiência). 

O primeiro projecto, de amplitude maior face aos outros dois, é anterior à 

constituição da rede social local, tendo sido posteriormente integrado nesta e tendo-se 

constituído um eixo de intervenção destinado ao seu acompanhamento, para além da 

promoção de um conjunto de articulações institucionais entre as entidades directamente 

envolvidas na sua elaboração e futura execução. O segundo projecto corresponde à 

identificação de uma necessidade no próprio diagnóstico da rede social local. 

Finalmente, o terceiro projecto constitui um produto da própria rede social local. 

Especificando melhor algumas características destes projectos, e no caso 

concreto do projecto da Central Fotovoltáica, a proposta inicial da sua concepção partiu 

de uma empresa que contactou a autarquia, inscrevendo-se numa área de intervenção 

relacionada com as energias renováveis, indo ao encontro das perspectivas de 

desenvolvimento pensadas para o município. Essa proposta inicial foi acarinhada pela 

câmara municipal e posteriormente objecto de algumas e sucessivas alterações, 

passando a ser a autarquia a entidade responsável pela sua condução, embora em 



POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CONTRA A POBREZA 

Página 60 de 123 

parceria com a empresa promotora da ideia. Paralelamente, socorreu-se de um conjunto 

de assessorias e consultorias com instituições ligadas à banca, a universidades e 

laboratórios de pesquisa científica de ponta em Portugal, com as quais foram assinados 

protocolos, entre outras entidades. Importa assinalar que o programa social associado a 

este projecto revela uma atenção muito particular à área da acção social, envolvendo 

escolas e a própria comunidade em geral, sobretudo nas áreas de emprego e formação 

relacionadas directamente com a questão das energias renováveis. 

No que respeita aos outros dois projectos – Ninho de Empresas e Sete Vidas – a 

principal particularidade de ambos relaciona-se com a perspectiva integrada com que os 

mesmos foram concebidos, orientados para a empregabilidade e reservando uma 

atenção particular para as pessoas com deficiência. O fio condutor destes projectos 

radica, precisamente, nas questões do emprego, sendo este último considerado o suporte 

para uma intervenção social mais eficaz. A dinâmica de trabalho e de envolvimento de 

entidades ligadas directamente à esfera privada, como o caso das micro-empresas, 

constitui prova disso mesmo. 

Os graus de convergência destes projectos com o diagnóstico social produzido 

pela rede social de Moura, revelam, no seu conjunto, e na sequência das suas próprias 

características (resumidas no ponto anterior), uma relação estreita e directa com alguns 

dos problemas mais sentidos a nível concelhio, entre os quais figura a questão do 

emprego. Os objectivos destes três projectos, revelam, efectivamente, uma significativa 

convergência e entroncam nas estratégias de desenvolvimento estruturadas para o 

concelho. No caso específico do projecto relativo à Central Fotovoltáica, é de resto 

assumido que a expressão “central” é redutora para falar de todo o projecto, já que 

incorpora uma componente de intervenção social que se traduz na criação de um fundo, 

cujo contributo se revela importante face às necessidades diagnosticadas pela rede 

social.  

Em relação ao projecto Ninho de Empresas, cuja entidade promotora é uma 

instituição externa à autarquia, com financiamento do programa Interreg, encontrava-se 

em fase de concurso para realização da obra, prevendo-se a conclusão das instalações 

em meados de 2007, seguindo-se a fase de lançamento de candidaturas às primeiras 

iniciativas empresariais, tendo em vista a rentabilização daquele espaço, com 

características de versatilidade, ou seja, adaptado à instalação de micro-empresas nas 

áreas da indústria e dos serviços.   
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Do ponto de vista da apropriação destes projectos pelas entidades parceiras da 

rede social local e pelos seus destinatários, são observáveis vários tipos de posições, 

variáveis no tempo e dependendo das posturas dos próprios parceiros da rede. 

Coexistem instituições, como a autarquia, que parecem revelar uma dinâmica de 

trabalho e uma vontade de reunir esforços e recursos tendentes à prossecução dos 

projectos, capitalizando a parceria local para os discutir, de forma aberta e permanente; 

por outro lado, subsistem algumas entidades que, embora participando na parceria local, 

o fazem de um modo genérico jogando à defesa, revelando, por vezes, algumas 

dificuldades em compreender determinados projectos, correspondendo, todavia, a 

situações pontuais. Ambos os modos de apropriação dos projectos dependem, assim, de 

diferentes sensibilidades em jogo e em função das fases de execução dos mesmos. 

No caso concreto do projecto da Central Fotovoltáica, no âmbito do qual se 

prevê a construção de uma fábrica de painéis fotovoltáicos destinados aos mercados 

nacional e internacional, embora ocupe um lugar central no âmbito da estratégia de 

desenvolvimento do concelho – pela sua envergadura e potencial impacto não só a nível 

local mas também a nível nacional – não é um projecto exclusivo nas áreas da 

empregabilidade. Contudo, em virtude do mesmo ter sido conduzido numa perspectiva 

mais económica, são esperados resultados e impactos que, necessariamente, têm de ser 

discutidos no âmbito da parceria local, o que implica um acompanhamento desta face ao 

mesmo projecto, resultando daí uma maior ou menor identificação, quer por parte dos 

parceiros, quer por parte dos destinatários. 

No que respeita à existência ou não de procedimentos sistematizados de 

avaliação dirigidos de modo particular aos projectos referidos, estes não foram 

mencionados, dado que ainda não se dispõe de dados quantitativos para proceder a uma 

avaliação rigorosa. Porém, as várias fases de maturação dos projectos, e em especial, o 

projecto da Central Fotovoltáica, conheceu, na sua fase inicial, uma grande aceitação e 

uma expectativa elevada, alternada com uma fase “de algum desencanto e 

desconfiança” voltando, posteriormente, a usufruir de novas expectativas, desta vez 

mais contidas e ajustadas ao próprio processo de evolução do projecto no terreno. É de 

salientar, no entanto, a tradução prática dessa expectativa positiva, sentida a nível local, 

sobretudo relacionada com as questões do emprego, nos contactos estabelecidos pela 

população local, com o centro de emprego, acompanhados de muitos currículos 

pessoais. 
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A singularidade destes projectos passa, numa primeira linha de abordagem, pelo 

fio condutor que partilham, orientado de forma directa para a problemática do emprego, 

e associada a esta, para a formação, designadamente no filão das energias renováveis. A 

ideia da central fotovoltáica surge assim como um “pretexto”, em torno do qual 

gravitam uma série de articulações e prolongamentos, traduzidos em iniciativas e 

projectos, com objectivos estratégicos e claros, visando a resolução de alguns problemas 

localizados no concelho. No caso deste projecto em particular, a dimensão projectada 

para o mesmo – inclusivamente com propostas de participação de outros países como a 

China, os Estados Unidos da América e o Nepal – relaciona-se, no entanto, com a 

existência de um recurso local que importava rentabilizar: o concelho de Moura, 

sobretudo uma das suas freguesias rurais (a Amareleja) correspondendo à zona do país 

com mais horas de exposição solar por ano, constituindo, por isso, um indutor de 

desenvolvimento local.  

A estratégia levada a cabo para proceder à sua rentabilização passou pela criação 

de uma empresa, envolvendo vários parceiros, com participação da própria autarquia. 

Esta possibilidade permitiu à câmara municipal uma participação efectiva em todo o 

processo, revelando de forma mais atenta preocupações ao nível da articulação, quer 

com os outros dois projectos mencionados, quer com as restantes intervenções da 

autarquia na área do desenvolvimento social. É, aliás, esta postura da câmara municipal, 

associada a este projecto, que sublinharíamos enquanto outro aspecto a destacar. 

Do ponto de vista da inovação e experimentação, e designadamente no que se 

refere ao projecto da central fotovoltáica, o estabelecimento de protocolos com 

instituições ligadas à produção de conhecimento científico – já mencionadas – introduz, 

neste caso, uma parceria pouco frequente no âmbito das actividades normalmente 

desenvolvidas pelas autarquias, sobretudo as de menor dimensão e localizadas em 

territórios conhecidos pelos seus processos estruturais de desvitalização demográfica e 

económica. Paralelamente, poder-se-á reconhecer o carácter inovador deste projecto – 

mais até do que os outros dois localizados neste município – pelo facto de se procurar 

rentabilizar um recurso local numa área de investigação, de desenvolvimento e de 

empreendedorismo emergente: as energias renováveis. A sustentabilidade do mesmo 

parece estar assegurada, não só pelo montante de investimento que o mesmo exige, mas, 

sobretudo, pelos impactos esperados, designadamente ao nível da economia local e 

regional, e especificamente na área do emprego, desde logo, pelos postos de trabalho 

que um projecto como este pode vir a proporcionar. Um sinal da dinâmica entretanto 
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iniciada prende-se com a possibilidade de estarem a ser idealizados alguns cursos de 

índole profissional, bem como outros de perfil universitário por parte de algumas das 

instituições ligadas ao meio científico, tanto com localização na região, como fora dela, 

em escolas e faculdades de prestígio nacional. O problema que se coloca a prazo poderá 

ser o de gerir as expectativas criadas em torno deste projecto.    

 

Parceria Local (rede social) de Tavira 

 

O projecto seleccionado como boa prática e exemplo de intervenção relacionado 

com as temáticas do emprego, empreendedorismo e formação, no âmbito da parceria 

local deste município denomina-se Alcatruz – modelo de mediação para o emprego 

(incluindo a criação de duas micro-empresas nas áreas da animação turística e gestão 

socioambiental).  

Não constituindo um projecto propriamente despoletado pela parceria local, mas 

integrado e potenciado por esta, o projecto em análise reveste-se de algumas 

particularidades. Desde logo, trata-se de um projecto de mediação laboral, com duração 

sensivelmente de dois anos e meio, dirigido essencialmente para populações específicas, 

residindo em bairros sociais da cidade e numa aldeia próxima (tradicionalmente ligada 

às actividades piscatórias), com destaque particular para as mulheres, enquanto utentes 

do serviço proporcionado pelo mesmo projecto, embora não de modo exclusivo. A sua 

génese deverá ser enquadrada num trabalho de intervenção anterior, muito ligado às 

questões da formação de adultos e desenvolvido pela Fundação Irene Rolo, entidade 

executora do projecto. No âmbito dessa intervenção, surgiu a oportunidade, em parceria 

com a câmara municipal e em conjunto com outras instituições parceiras, de estruturar 

um projecto que pudesse dar resposta a algumas necessidades inventariadas no âmbito 

do diagnóstico social desta rede social local. Essa resposta deveria ser canalizada para o 

problema do desemprego de grupos sociais portadores de alguma vulnerabilidade, 

residentes em contextos e bairros sociais relativamente problemáticos. 

Nesta sequência, surgiu a possibilidade de realizar uma candidatura do projecto 

a um programa de financiamento – o programa Progride – envolvendo a rede social 

local, dado que o mesmo projecto contemplava um conjunto de problemáticas 

discutidas e avaliadas como prioritárias, precisamente pelos parceiros da rede. A ideia 

base do projecto prende-se, então, com a necessidade de promover um serviço que 

preste apoio à população numa perspectiva em que esta não fosse encarada como “um 
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número”, que tinha que ser colocada no mercado de trabalho, mas sim como uma 

pessoa, com todas as suas fraquezas e pontos fortes, de forma a facilitar a sua integração 

no mercado de trabalho”. Pretendeu-se com esta acepção e modelo de intervenção, 

decorrente do projecto Alcatruz, complementar uma resposta que os serviços públicos 

ligados à temática do emprego não preenchiam, designadamente os centros de emprego, 

particularmente ao nível do modelo de atendimento aos cidadãos desempregados.  

Neste sentido, a essência do projecto em questão parece relacionar-se com uma 

das suas características que importa registar: a de funcionar como retaguarda de apoio 

às pessoas beneficiárias, desde a fase de entrevista para um emprego até à sua inserção 

num determinado posto de trabalho. Pretende-se com esta postura de intervenção, não 

substituir a pessoa na sua capacidade autónoma de procura de emprego, mas antes 

proporcionar-lhe uma base de apoio, mediando, do ponto de vista institucional, quem 

procura emprego e quem pode ter ofertas de trabalho.  

Paralelamente, um outro dado a destacar no âmbito deste projecto relaciona-se 

com o apoio à criação de micro-empresas. Neste domínio, não existe uma grande 

ambição a este nível, prevalecendo antes a intenção de concretizar uma meta em torno 

da criação de duas micro-empresas, nas áreas da animação turística e da gestão 

socioambiental, na base do auto-emprego, correspondendo a áreas económicas com 

alguma expressão no território abrangido pelo projecto. Para além do apoio 

proporcionado pela associação executora do projecto em termos administrativos, 

publicidade, marketing e espaço, preparava-se a possibilidade de accionar uma 

articulação com a Associação Nacional de Direito ao Micro-crédito, por forma a estudar 

as possibilidades deste recurso de ordem financeira.  

A singularidade deste projecto está contida, precisamente, na articulação que é 

possível encetar entre várias instituições e beneficiários, entre as quais a respectiva 

entidade executora (Fundação Irene Rolo), a promotora (a câmara municipal), alguns 

parceiros como o sector empresarial e ainda as instituições financeiras ligadas ao micro-

crédito. Uma articulação cujo nó central passa pela parceria local e pelo aval dos 

parceiros, já que se trata de um projecto cujos objectivos vão ao encontro de algumas 

das necessidades diagnosticadas em diagnóstico social concelhio.  

Em relação ao grau de apropriação do projecto pelos vários parceiros a ele 

associados, e em especial pelos respectivos beneficiários, ainda que muitas vezes a 

inexistência de dados objectivos e rigorosos não permita avaliar o sucesso em termos de 

empregabilidade de muitos daqueles beneficiários, aponta-se a existência de alguma 
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expectativa quanto à sustentabilidade do mesmo. Efectivamente, este dispositivo de 

mediação laboral, capitalizando a possibilidade de promover o próprio auto-emprego de 

pessoas com características particulares, recorrendo ou não à solução do micro-crédito, 

terá pelo menos superado algumas expectativas da parte da entidade executora. Crê-se 

que a concretização efectiva, no terreno, daquelas duas empresas possa constituir, a 

prazo, um sinal de eficiência e eficácia do projecto Alcatruz, com todos os efeitos 

positivos e mobilizadores de outras soluções similares que as mesmas possam 

representar. As evidências enunciadas e demonstradas parecem dirigir-se nessa 

direcção. 

 

Notas Finais 

 

Tendo em conta que os fenómenos da pobreza e da exclusão social assumem um 

carácter multidimensional e heterogéneo, implicando, por sua vez, respostas igualmente 

multidimensionais e direccionadas para a diversidade de problemas e de grupos sociais 

que com eles se confrontam, fará sentido incrementar e destacar, não só num plano 

académico, mas também no terreno da intervenção, um conjunto de acções, projectos e 

iniciativas transversais a vários sectores da organização da sociedade, incluindo-se a 

dimensão económica, social, cultural, urbana, rural e ambiental, com base numa 

perspectiva de articulação das diversas políticas sectoriais e partindo da concertação de 

esforços ao nível local, regional e nacional.  

Posta a questão nestes termos, será de pressupor que o combate aos mesmos 

fenómenos passará por um objectivo comum a vários programas e políticas públicas, 

com vista a uma maior racionalidade e eficácia nos resultados a alcançar. Neste âmbito, 

quer o Programa Rede Social, quer as parcerias locais funcionando em rede, em parte 

estimuladas e ampliadas no seu funcionamento e eficácia em resultado da 

implementação do referido programa, convertem-se, na opinião de alguns autores – a 

qual partilhamos na sua generalidade – num “factor de diferenciação e de inovação” no 

conjunto das políticas sociais activas actualmente em vigor em Portugal (Amor, 2005: 

44). 

Ao demarcar-se das concepções e actuações de cunho mais assistencialista e 

remediativo no que se refere à acção dirigida aos fenómenos da pobreza e da exclusão; 

ao ter valorizado no âmbito dos seus princípios conceptuais uma visão de proximidade 

junto das populações e dos seus contextos de vivência; e ao chamar à responsabilidade 
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um conjunto de actores locais com intervenção social e económica, permitiu ensaiar 

uma estratégia de intervenção integrada e multidimensional, à escala local, com recurso 

a práticas de planeamento (estratégico), quer em termos de diagnóstico de problemas e 

necessidades, quer em termos de priorização de respostas, numa base de parceria 

alargada, integrando entidades de natureza pública e privada.  

Esta forma de entender a acção em prol do desenvolvimento social local 

pressupõe também o reconhecimento da necessidade de descentralização da intervenção 

social, com vista à aproximação das soluções aos respectivos problemas, bem como a 

definição de formas de concertação e articulação dos projectos e acções em curso, 

independentemente das áreas de actuação.  

Atendendo precisamente às áreas de intervenção ligadas ao emprego e à 

formação, tanto o Programa Rede Social na sua configuração nacional, como as 

parcerias que se constituíram ou se ampliaram por força da adesão das autarquias àquele 

programa, os projectos apresentados proporcionam uma leitura globalmente positiva em 

prol do desenvolvimento dos respectivos territórios, através do uso das parcerias 

enquanto estratégias territorializadas de desenvolvimento.  

Quer por via dos estudos de avaliação sectoriais ou globais entretanto 

produzidos e dirigidos ao mesmo programa (CET, 2005), quer em consequência das 

auto-avaliações e avaliações externas encomendadas por algumas das próprias parcerias 

locais (como por ex. Alves, 2005), as acções levadas a cabo por estas últimas, 

traduzidas nos resultados alcançados, mostram que o trabalho desenvolvido de acordo 

com os princípios e as metodologias sugeridas pelo referido programa têm contribuído 

para consubstanciar uma actuação local consentânea com as mais recentes directrizes 

políticas, técnicas e científicas relacionadas com as problemáticas da pobreza e da 

exclusão, designadamente no que se refere às novas estratégicas de actuação com vista à 

atenuação daqueles problemas. 

Em termos específicos e reflectindo de modo mais particular na actuação das 

parcerias locais em matéria, por exemplo, de emprego e formação, os projectos 

apresentados, salvaguardando as suas especificidades e diferenças, provam que é 

possível ensaiar respostas e soluções para problemas específicos, sem por em causa a 

implementação de políticas nacionais ou a execução de medidas cuja responsabilidade 

cabe a entidades da administração central e regional, como é o caso do IEFP.  

Ora por via de projectos, organizados e encabeçados por actores da esfera 

privada, ora através de acções que resultam de uma parceria específica entre uma 
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entidade pública e uma organização de natureza privada, ora mediante iniciativas 

promovidas com a implicação directa de empresas ou das suas associações 

representativas a nível local, todas estas possibilidades de actuação em parceria (e em 

rede) convidam à reflexão e à consequente aprendizagem decorrente do maior ou menor 

sucesso atingido com a implementação dos referidos projectos. 

A consolidação de uma cultura de parceria que hoje impregna e caracteriza os 

hábitos e as rotinas de trabalho de algumas culturas profissionais, com intervenção nas 

áreas sociais parece ser inequivocamente um dado adquirido. Ao chamar à 

responsabilidade partilhada organizações públicas e privadas, e no âmbito destas 

últimas as empresas de dimensão local e nacional, constitui também um desafio ganho 

do ponto de vista das suas próprias práticas de gestão e de responsabilização social nos 

processos em que se encontram envolvidos. Alguns dos projectos que atrás analisámos 

revelam-se exemplos, uns mais bem conseguidos do que outros, da incorporação do 

espírito de parceria entre actores da esfera social e económica, face aos quais, à primeira 

vista, seria utópico pensar na sua possível concretização.  

O seu potencial de inovação não será porventura fácil de captar exclusivamente 

por via da realização de estudos de carácter extensivo, mais orientados para a percepção 

de conjunto dos resultados globais das políticas sociais; mas torna-se, por vezes, uma 

evidência perceptível e incontornável quando captada em pesquisas de índole qualitativa 

e centradas em estudos de caso, como os exemplos aqui explanados.  

Algumas das parcerias locais que sinalizámos como exemplos de intervenção 

nas áreas do emprego e da formação, potenciando o trabalho em parceria (em rede), 

designadamente envolvendo actores mais directamente ligados ao universo das 

empresas, bem como outros de natureza privada mas com sentido de responsabilidade 

social, permitem, em nosso entender, confirmar a tese de que as mesmas parcerias, 

quando funcionam efectivamente em rede, podem constituir soluções locais, 

complementares às políticas globais definidas a nível nacional, traduzindo-se 

adicionalmente em estratégias territorializadas para o desenvolvimento social, 

especificamente nas áreas do emprego e da formação, particularmente bem sucedidas, 

sobretudo nos casos em que essas parcerias se caracterizam pelo seu carácter pró-activo, 

inovador e eficiente na gestão dos recursos locais e na assunção partilhada das 

responsabilidades daí decorrentes.    
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Resumo 
 
A transição energética é uma questão onde a insuficiência de abordagens disciplinares estanques fica 

mais patente. Nela, explicitam-se e articulam-se as “crises” energética, socioambiental e alimentar. Aqui, 

e em todas as escalas – local, regional, nacional e internacional –, as diversas dimensões da vida, 

cotidiano e processos estruturais, local e global, interno e externo, se vinculam de modo quase óbvio. A 

agricultura familiar do Norte de Minas, com a instalação de uma usina de biodiesel, insere-se 

definitivamente nesse processo, cujo desdobramento será resultado do papel jogado pelas políticas 

públicas e pela capacidade política dos atores envolvidos em condicioná-las. 

 

Palavras-chave: energia, biodiesel, agricultura familiar, políticas públicas 
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Apresentação  

 

Este artigo, apresentado em forma de comunicação oral no colóquio 

Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização: Experiências Inovadoras e 

Perspectivas de Mudanças, realizado em Sesimbra, Portugal, em dezembro de 2009, 

refere-se à parte11 de uma investigação, em desenvolvimento, no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Social (PPGDS) da Universidade Estadual de 

Montes Claros (UNIMONTES), doutoramento Universidade Nova de Lisboa (UNL), 

situada parcialmente no grupo de pesquisa ProPOLIS, com financiamento da Fundação 

de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), que envolve duas pesquisas de 

mestrado e uma de doutoramento, além de duas iniciações científicas em graduações 

(licenciamentos) de Sociologia e Geografia. 

No PPGDS é oferecida desde o segundo semestre de 2009 uma disciplina com o 

título Sociedade e Energia, coordenada pelo professor Rômulo Soares Barbosa, que se 

articula inclusive com esta linha de pesquisa.  

A investigação, inicialmente prevista para ser concluída em fevereiro de 2011, 

deve ser prolongada em decorrência do adiamento em cerca de um ano no início da 

operação da usina de biodiesel em Montes Claros, que foi inaugurada apenas em abril 

de 2009. 

 

                                                 
11 Há, no grupo de pesquisa, um esforço paralelo com uma discussão conceitual da “Agricultura familiar” 
e do “agronegócio” e sobre como se configuram concretamente na região. As diferentes formas de 
recepção de uma mesma política pública como a ora estudada oferecem pistas instigantes.  
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1. Introdução  
 

Um dos vetores do processo da crise atual é a transição energética (Hémery et 

al., 1993) para uma economia de baixo carbono imposta por um risco ambiental sem 

precedentes (Houtard, 2009; Brown, 2009), derivado, inclusive, do uso de combustíveis 

fósseis, especialmente vinculado ao aquecimento global e pelo esgotamento tendencial 

das fontes deste tipo de energia. Apesar de alguns dissensos patrocinados por 

“céticos”12, há praticamente um consenso nos meios científico e empresarial e uma 

percepção majoritária da sociedade e dos governos, independentemente do espectro 

ideológico ou do poderio econômico, sobre a gravidade, amplitude e urgência da 

questão13. A realização e o peso político e midiático de eventos como a conferência 

sobre mudança do clima realizada recentemente em Copenhague, com enorme 

repercussão e importantes mobilizações popular, científica e cultural, em escala 

mundial, demonstram essa assertiva, apesar da frustração de alguns setores sobre os 

seus supostos e relativos pequenos resultados.  

Nesta transição, os lugares (Santos, 2002) do sistema-mundo (re)definem sua 

funcionalidade (Gonçalves, 2000) no interior de uma Divisão Internacional de Trabalho, 

impondo e possibilitando novas geopolíticas, novos papéis e relações sociais. Na lógica 

predominante da manutenção do modelo de produção e consumo baseado em valores de 

troca, países do “Norte” exportam “entropias” (Altvater, 1995), custos socioambientais 

(externalidades), “pegadas”14, “serviços dos ecossistemas”15  ou renda energética 

(Hémery, op. cit.), resumindo, custos socioambientais não contabilizados nos preços dos 

                                                 
12 Céticos é a denominação corrente que ora se dá aos setores que duvidam do caráter antropogênico do 
aquecimento global e mesmo de seus efeitos negativos. No Brasil, um dos (poucos) expoentes deste setor 
é o metereologista da Universidade Federal de Alagoas e representante dos países da América do Sul na 
Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial (OMM) Luiz Carlos Molion (Ver 
entrevista no site www.uol.com.br, de 11 de dezembro de 2009 “Não existe aquecimento global”, diz 
representante da OMM na América do Sul, onde ele afirma que haverá na verdade resfriamento do 
planeta nas próximas décadas). 
13 Ver, por exemplo, “Relatório Planeta Vivo 2008”, WWF Internacional; Houtard, 2009 e Brown, 2009. 
14 Pegada Ecológica indica o nível de procura da humanidade dos recursos – bens e serviços – biológicos 
do planeta (Global Footprint Network, 2008). Ela “mede a superfície de terra e de água biologicamente 
produtiva necessária para produzir os recursos utilizados por um indivíduo, uma população ou uma 
actividade, e para assimilar os resíduos gerados por estes grupos ou actividades, dadas as condições 
tecnológicas e de gestão de recursos existentes. Esta área é expressa em hectares globais, hectares com a 
produtividade biológica medida a nível mundial. [...] As contas Nacionais da Pegada calculam o consumo 
líquido de cada país somando as suas importações à sua produção, e subtraindo as suas exportações. Isto 
significa que os recursos utilizados para produzir um automóvel fabricado no Japão, mas vendido e 
utilizado na Índia, contribuem para a Pegada de consumo da índia e não do Japão.” (WWF, 2008: 42). 
15 Há uma discussão inicial – polêmica e importante – nos meios econômicos e ecológicos sobre a 
necessidade estratégica de valorização dos “recursos dos ecossistemas”, ou a necessidade de mensurar os 
“serviços e bens ambientais’ em geral não contabilizados nos custos tradicionais (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005). 
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produtos (Brown, 2009; Hémery et al, op. cit.; Altvater, op. cit.) para países periféricos, 

do “Sul”.  Em cada país, internamente, ocorrem movimentos semelhantes, instituindo-se 

uma “injustiça ambiental” (Acserald et al, 2004) entre distintas regiões e entre 

diferentes grupos sociais. 

Neste contexto, a capacidade de protagonizar positivamente esta transição, 

fazendo convergir inclusão social, mudança da matriz energética, redução da emissão de 

carbono, redução das desigualdades regionais e promoção de crescimento econômico, 

harmonizando Pegada Ecológica e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)16, é 

reclamada pelo Estado brasileiro que, por meio do Programa Nacional de Produção e 

Uso do Biodiesel – PNPB, pretende produzir energia renovável com base na biomassa 

envolvendo empresas comerciais públicas e privadas e, concomitantemente, a inclusão 

de centenas de milhares de agricultores familiares no mercado, com a mediação 

inusitada de movimentos sociais e organizações sindicais. 

Segundo documento do Governo Federal,  

 

Diferentemente do etanol, cuja política pública foi formulada em reação à crise do 

petróleo de 1973, o Biodiesel, também evocado nos anos 80, surge com a perspectiva 

de inclusão social que a produção de matérias-primas de origem vegetal oferece, por 

meio de agricultura familiar e em regiões deprimidas e de clima semi-árido.” (Brasil, 

2006: 11).  

 

Esta foi, também, a tônica do discurso do presidente Lula da Silva no dia 6 de 

abril de 2009, na inauguração de uma usina de biodiesel da Petrobrás Biocombustível 

em Montes Claros – MG. 

O Brasil, em meio a importantes e estridentes controvérsias sobre a eficiência 

ambiental da biomassa e sua relação com a insegurança alimentar, é percebido 

majoritariamente como uma emergente potência mundial de produção de energia 

renovável. Setores nacionalistas vêem o país como vanguarda de uma civilização dos 

trópicos (Vasconcelos & Vidal, 2001), a partir desta fonte, especialmente do 

biocombustível [ou agrocombustível, segundo preferem os críticos dessa opção 

(Houtard, op. cit.)], pelas suas características geográficas – sol, território agricultável, 

floresta tropical, água –, capacidade industrial, mercado interno, ciência e tecnologia, 

fortalecidas e testadas desde principalmente o programa do Pró-Álcool na década de 70. 

                                                 
16 Há praticamente um padrão na correlação entre desenvolvimento e danos ecológicos. Ou seja, quanto 
maior o IDH de uma nação maior sua pegada ecológica.  
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Combinada com a descoberta de jazidas de petróleo importantes, a chamada “pré-sal”, 

esta percepção ajuda até a “colocar lenha na fogueira” de um insinuante ufanismo. 

Atualmente, o Estado brasileiro desenvolve como – explicita e intencionalmente 

– política social, ações que pretendem aliar uma nova e ambientalmente sustentável 

matriz energética ao desenvolvimento, incorporando a agricultura familiar e integrando 

regiões historicamente marginalizadas (Nordeste do País e Norte de Minas Gerais, 

incluindo o vale do Jequitinhonha), aproveitando a “janela de oportunidade” decorrente 

das crises ambiental e energética. O principal instrumento, na outra ponta da equação, a 

da oferta da matéria-prima oriunda da agricultura familiar necessária para sustentar a 

exigência de percentuais mínimos cronologicamente crescentes na composição do diesel 

vendido nos postos de distribuição, é o selo “Combustível Social”. A empresa produtora 

do óleo que o obtiver, mediante a compra de uma quantidade mínima de oleaginosas 

produzidas por agricultores familiares, terá regalias fiscais e comerciais bancadas pelo 

governo federal. Em contrapartida, terá que oferecer alguns serviços aos agricultores, 

como assistência técnica, garantia de compras por um determinado período mínimo.  

Os contratos entre os produtores de tipo familiar de oleganiosas e empresas são 

sancionados e supervisionados por entidades sindicais dos trabalhadores rurais e 

agricultores familiares (Brasil, 2004). Além disso, há uma articulação 

intragovernamental de uma série de políticas intersetoriais que resultam em ações tais 

como distribuição gratuita de insumos, amplo financiamento para a realização de 

pesquisas para a otimização de todos os processos, inclusive sociais, em toda a cadeia 

produtiva, correção gratuita do solo em pequenas propriedades, contratos com garantia 

de compra, mobilização e organização dos agricultores familiares, e de medidas de 

regulação da demanda do biodiesel (a partir de janeiro de 2010, no Brasil, ao diesel 

tradicional deverão ser acrescidos 5,0% do biodiesel). A operacionalização de parte 

destas políticas, sempre que possível, é “terceirizada” por meio de organizações sociais, 

inclusive algumas dadas como ambientalistas, assessoras de movimentos sociais e 

sindicais e empresas de assistência técnica.  

Nestas políticas, os atores sociais, sob a mediação do Estado (Abramovay e 

Magalhães, 2007), parecem estabelecer convergências inusitadas, que envolvem 

empresa produtora de biodiesel, os agricultores familiares, os agroecologistas, 

movimentos sociais, o agronegócio, prefeituras, universidades e o movimento sindical 

dos trabalhadores rurais. Há uma clara imersão das transações econômicas em relações 
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socio-politicas, demonstradas na cadeia produtiva do biodiesel (Granovetter, 1985; 

Abramovay & Magalhães, op.cit). 

 

2. A Usina Darcy Ribeiro no Norte de Minas  

 

No Norte de Minas Gerais, Brasil, foi implantada uma usina de biodiesel, uma 

das três da Petrobrás Biocombustível17, na cidade de Montes Claros, com capacidade e 

autorização para produzir cerca de 100 milhões de litros de biodiesel por ano, que, 

segundo anúncios da época da sua inauguração, propõe-se a incluir 20.000 agricultores 

familiares da região no fornecimento das oleaginosas, com plantio em aproximadamente 

40.000 ha. 

A mesorregião Norte de Minas (ver figura 1, abaixo) reúne 89 municípios 

distribuídos em sete microrregiões. Trata-se de uma área de transição entre o cerrado e a 

caatinga, entre o Sudeste e o Nordeste, com índices pluviométricos baixos e 

temperaturas relativamente altas, compondo a chamada “área da Sudene”. Segundo o 

censo de 2000, cerca de 1.473.367 pessoas vivem na região.   

 

Figura 1. Mesorregião Norte de Minas 

  

 

                                                 
17 Esta empresa subsidiária da Petrobrás foi criada em julho de 2008, como parte do esforço de 
implantação do programa do biodiesel no Brasil. No seu comando, não por mero acaso, está colocado 
desde 2008, o ex-ministro de Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, com notórios vínculos com os 
movimentos sociais do campo.  
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Uma das características importantes, e que se relacionam diretamente com esta 

investigação, é o elevado número absoluto e relativo de agricultores familiares pobres 

na área, já apontados em outros estudos (Buanain et al, 1997). Na figura 2, abaixo, nota-

se claramente uma continuidade social entre o Norte de Minas e o Nordeste brasileiro 

no que se refere á agricultura familiar.  

 

Figura 1. Agricultura familiar no Brasil, por situação e estado 
 

 
    Fonte: BAUNUIN, 1997. 

 

3. Objetivo da Investigação  

 

Resumidamente, a investigação pretende apreender os principais processos 

sociais e políticos, particularmente na esfera e nas formas de apropriação das diversas 

agriculturas familiares, que condicionam e são produzidos pela política social no 

âmbito do PNPB, na reconfiguração da região Norte de Minas Gerais, que passa a 

integrar, com nova funcionalidade, a cadeia agro-energética brasileira.  

 

4. Hipóteses  

 

Pressupõe-se, aqui, que, como fenômeno dinâmico e imerso em inúmeras 

conexões causais de curto e longo alcances, a esta intervenção pública abrem inúmeras 
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possibilidades. A transição que concretamente – pelos riscos ambientais associados ao 

esgotamento tendencial dos combustíveis fósseis – se impõe, desafia e tensiona todos os 

governos e organismos, grupos e classes sociais, em distintas escalas. Manifesta-se 

como crises alimentar, energética e ambiental, expressas, por exemplo, nos inúmeros 

conflitos, “novidades” (como compra de terras em grande escala) e revalorização do 

território em meio à um relativo “esquecimento” da idéia de sociedade do 

conhecimento e tensões geopolíticas e socioambientais. As empresas e países além de 

comprar conhecimento tratam de comprar terras (Brown, op. cit.). Da mesma forma 

parece haver uma atualização e revigoramento das discussões sobre populações 

tradicionais e suas práticas agroecológicas, uma revalorização da agricultura familiar, 

diante da aparente relação entre revolução verde e crise ambiental. 

Estudos realizados em escala nacional (Assis e Zucarelli, 2007) ou regional 

(Dayrell, 2000) apresentam resultados semelhantes na apreciação de processo de 

expansão da agricultura comercial, seja a monocultura da cana, no primeiro caso, como 

no segundo, o eucalipto. Essa expansão, em ambiente de fragilidade política dos setores 

economicamente mais vulneráveis, torna-se hegemônica e homogeneizadora, vertical 

(Santos, 2003), estabelece uma relação de dominação, de estranhamento, alienante, com 

o lugar (Santos, 2002), que subsumisse-se a motivações “distantes”, no espaço e dos 

interesses. 

O processo de integração da agricultura familiar norte-mineira e do Vale do 

Jequitinhonha não será homogêneo, supõ-se, mas deverá assumir feições muito 

particulares na confrontação de suas características e bases de reprodução com a lógica 

do capitalismo, tendendo, entretanto, a, “naturalmente”, integrar-se de forma 

subordinada, dependente ou mesmo perder sua capacidade de reprodução, como ocorre 

em Colômbia, Ásia e África (Houtard, op. cit.). Ou seja, a integração da agricultura 

familiar como agroenergia no Norte de Minas tende a promover a competição de 

distintas territorialidades, do lugar-habitat com o lugar mercadoria (Mazzeto, 2005), 

valorizando a terra para a agricultura de energia, em detrimento da terra para alimento, 

sob hegemonia da grande empresa capitalista, tal como ocorre no caso do álcool e da 

cana de açúcar. Nesta perspectiva, os programas de inclusão da agricultura familiar, 

como o PNPB, assim também como a “reforma agrária”, tendem, no Brasil, a ter um 

caráter essencialmente compensatório (Bermann, 2007). 

Outra possibilidade, decorrente de relação de forças, é uma ação “forte” do 

Estado suficiente para garantir uma regulação para a modernização e inserção ao 
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mercado controlado da agricultura familiar, “atualizando” a questão agrária e das 

“populações tradicionais” em uma perspectiva de desenvolvimento em novos padrões. 

Entretanto, esta ação deve ser apropriada de forma distinta pelas distintas formas de 

agricultura familiar que compõem este setor no Norte de Minas. 

 

5. Agricultura Familiar  

 

Definir agricultura familiar não é uma tarefa das mais fáceis, uma vez que não 

existe consenso conceitual sobre o assunto (Amin & Vergopoulos, 1977; Moreira, 2007; 

Buainain et al, 2007; Fernandes, 2001; Schneider, 2003; Abramovay, 1998; Guanziroli, 

2001; Romeiro, 1998; Bittencourt, 1995; Marafon, 2006) além de carregado de 

significado político. Poder-se-ia defini-la a partir do tamanho da propriedade, pela 

utilização de tecnologia, pelo tamanho da produção, ou pela renda familiar gerada. No 

entanto, o uso desses critérios ou sua combinação variam conforme as referências 

teóricas ou empíricas utilizadas. Buainaim (op. cit), por exemplo, define agricultura 

familiar pelo emprego predominante da mão-de-obra familiar utilizada na propriedade 

e, ainda, tece críticas a que considera “uma visão romântica” que atua obstando o seu 

desenvolvimento. Outros autores preferem caracterizar a agricultura familiar, 

camponesa, por sua intrínseca relação entre homem e natureza, que pode ser percebido 

nas técnicas de produção e manejo, na escolha do que plantar, quase sempre alimentos 

variados, vegetais e animais, no uso da energia solar e biomassa, na transmissão social 

das crenças e conhecimentos tradicionais, na produção de boa parte dos insumos na 

própria propriedade. Outros mais, pelo caráter empresarial ou de subsistência. Há um 

consenso, entretanto, sobre a suscetibilidade desta forma social em relação aos 

processos de modernização, que, em geral, articulam-se fortemente com políticas 

públicas combinadas, que dificultam ou facilitam sua reprodução e organização, 

conforme agem sobre os fatores que a condicionam, como o crédito, uso de terras 

comunais, acesso a terra e a recursos hídricos, políticas de comercialização, etc. 

Formas distintas de apropriação do PNPB, como parecem indicar os primeiros 

levantamentos, insinuam uma heterogeneidade da chamada “agricultura familiar” na 

região, como em Chapada Gaúcha, Montes Claros ou em assentamentos de Reforma 

Agrária, com ênfase mais no conflito que na produção etc, que deve ser apreendida e 

explicada nas suas prováveis conexões com dimensões históricas e culturais, como por 

exemplo, a prévia menor ou maior articulação com o mercado.  
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6. Metodologias e Estratégias  

 

Esquematicamente, a investigação tem o seguinte processo, não necessariamente 

linear, visto que uma determinada “etapa”, a depender de seus resultados, pode 

significar o retorno e aperfeiçoamento de outra. 

• Enquadramento teórico metodológico do objeto: Pesquisa bibliográfica e 

levantamentos exploratórios. 

• Estado, Mercado e Sociedade: identificação e análise das relações recíprocas de 

todos os atores envolvidos em todo o processo da cadeia de produção e consumo do 

biodiesel, articulando “processos macroestruturais” e “causas próximas”. 

• Agricultura familiar e agronegócio: dimensões conceitual e empírica; 

• Pesquisa documental: mídia, Movimentos Sociais, órgãos públicos, universidades, 

Organismos Sociais (ONG’s), etc.; 

• Estatística social: definição de variáveis, fontes, coleta, organização e interpretação 

dos dados; 

• Georreferenciamento e trabalho cartográfico; 

• Identificação e realização de entrevistas com informantes-chave; 

• Aprofundamento da pesquisa em situações significativas e representativas; 

• Elaboração de Relatórios Parciais; 

• Realização de Seminário Interno;  

• Elaboração de Relatório conclusivo. 

A imersão em lugares e situações socialmente “significativos” será inferida de 

pesquisa exploratória (ex.: Chapada Gaúcha e Matias Cardoso, segundo o critério de 

formas distintas de integração, de apropriação do PNPB).  Inicialmente, previam-se três 

vetores: Agricultura empresarial / patronal (agronegócio); agricultura familiar 

tradicional (“modelo” EMATER); agricultura familiar agroecológica (“modelos” CAA). 

Os levantamentos exploratórios iniciais indicam que tal esquema pode não dar conta da 

complexidade e da multidimensionalidade da organização dos grupos sociais na região 

que permitam uma apreensão das determinações de diferentes formas de apropriação do 

Programa do biodiesel que já se insinuam. Um maior período de observação se impõe 

antes de aprofundamento qualitativo.  
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Nesta fase intermediária, utiliza-se de algumas variáveis que podem indicar com 

alguma precisão os diferentes “efeitos” da política social do biodiesel em distintos 

contextos: 

1. Área plantada, quantidade produzida total, por hectare e em relação ao total da área 

utilizada de forma produtiva; 

2. Tipo de plantio por “tipo” de propriedade; 

3. Origem detalhada da matéria-prima utilizada na usina;  

4. Quantidade de biodiesel produzido; 

5. Custos de produção da agricultura familiar; 

6. Preços de venda da produção; 

7. Relações de trabalho praticadas; 

8. Preços da terra; 

9. Intensidade do trabalho e renda bruta e liquida das famílias; 

10. Formas de ocupação das distintas localidades e situações significativas; 

11. Atividades, vínculo com o mercado e outras características sócio-culturais 

precedentes. 

 

7. Situação Actual da Investigação  

 

Além do refinamento conceitual e metodológico, retroalimentado por 

investigações paralelas (por exemplo: uma dissertação de mestrado na Universidade de 

Brasília – UNB – e uma tese de doutoramento na Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP) e pelas informações e dados já produzidos internamente (acompanhamento 

de estatísticas oficiais e entrevistas com alguns atores presentes na cadeia do biodiesel), 

a etapa atual compreende fundamentalmente a conclusão de levantamento de dados em 

caráter exploratório que orientará a elaboração dos instrumentos de coletas posteriores, 

especialmente os de caráter qualitativo (espera-se, para a realização da coleta 

“definitiva” de dados, a conclusão da segunda safra de oleaginosas, cujo plantio foi 

iniciado em novembro de 2009 no norte de Minas Gerais, Brasil, área objeto da 

pesquisa empírica). Um relatório preliminar deverá ser produzido até julho de 2010. 

Os levantamentos apontam para a seguinte situação: 

• Na primeira safra, 2007-2008, agricultores familiares de 106 municípios aderiram ao 

Programa; na segunda safra, 2009-2010, agricultores de apenas 55 municípios 
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aderiram ao programa. Parece haver uma correlação entre a adesão e os seguintes 

fatores: a) a produção prévia para o mercado; b) a produção anterior de oleaginosas 

e c) a existência de uma infra-estrutura prévia de escoamento da produção. 

• No mínimo, 90% da matéria-prima é oriunda do agronegócio da soja produzida no 

centro-oeste brasileiro (aparentemente, há um ruído significativo nas informações: 

este dado foi obtido por meio de uma entrevista com técnico de órgão da assistência 

técnica; segundo informante da usina, entretanto, parte da soja é produzida por 

agricultores familiares da própria região, o que está a viabilizar o cumprimento das 

metas do “Selo Combustível Social”, de forma a garantir o fornecimento de 30% da 

matéria-prima pela agricultura familiar); 

• A agricultura familiar, segundo a Petrobras, fornece já cerca de 30% da matéria-

prima, principalmente mamona, girassol, macaúba e soja. O agronegócio produz os 

70 % restantes, principalmente óleo de soja, sebo bovino, algodão e soja em grão; 

• A produção da agricultura familiar ocorre principalmente nos municípios de Jaíba, 

Janaúba, Matias Cardoso e Chapada Gaucha. Os três primeiros municípios 

produzem principalmente mamona; Chapada Gaucha produz sobretudo soja. Este 

último tem uma grande influência de colonizadores do Sul do Brasil. Parece haver 

uma correlação entre o tipo de produto, seu destino e esta singularidade. A pesquisa 

deverá aprofundar esta vertente; 

• Há uma importante articulação vertical e horizontal no interior do setor público e 

entre este e a sociedade e o mercado. No caso específico de Montes Claros, é 

interessante a articulação do programa com a área de assistência social, pela 

mediação e papel mobilizador dos centros de referência de assistência social 

(CRAS’s), face, certamente, à fragilidade política das representações dos 

agricultores familiares;   

• Há um importante e efetivo envolvimento dos sindicatos (ITAF / Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar – FETRAF, COOPERSAN / Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – FETAEMG), 

cooperativas (Cooperativas dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco – 

COOPASF; Cooperativa Agropecuária Pioneira – COOAPI; Cooperativa Grande 

Sertão); Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); 

Ministério do Desenvolvimeno Agrário – MDA, Banco do Brasil, Prefeitura de 
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Montes Claros (Secretarias de Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento social, 

por meio do CRAS rural), agricultores familiares, empresários (através dos leilões);  

• Houve a tentativa da Petrobrás em “contratar” o MST para a mobilização e 

assistência técnica, mas não conseguiu; 

• Observou-se diretamente pelo menos uma situação de recusa de recebimento da 

matéria-prima pelo transportador em função da insuficiência de escala e das 

dificuldades de transporte; 

• Seguindo informações obtidas com a assistência técnica a renda liquida média anual 

por hectare na safra de 2007/2008 foi de R$ 350,00 (mais ou menos 130 Euros); 

• Em municípios onde não há oferta de trabalho temporário as adesões ao programa 

têm sido maiores; 

• Há uma enorme mobilização de recursos políticos e técnicos por parte do governo 

federal e da Petrobrás para a melhoria da relação entre a demanda crescente, 

ordenada e acelerada recentemente, e a oferta da produção da agricultura familiar. 

Recentemente, em novembro de 2009, o próprio presidente da Petrobrás 

Biocombustivel, Miguel Rosseto, o secretário nacional da agricultura familiar do 

MDA, inúmeros prefeitos, lideranças sindicais e organizações de assistência técnica 

e organizacional estiverem reunidos em evento de Montes Claros objetivando 

melhorar a produção de oleaginosas pelos agricultores familiares; 

• Segundo dados do próprio governo brasileiro, a soja foi responsável por 79% da 

produção de biodiesel no Brasil, em julho de 2009. O sebo bovino foi a segunda 

matéria-prima utilizada (14,6%) e o óleo de algodão, a terceira, com participação de 

4,1%; 

• Poucas famílias “responderam’ à tentativa de mobilização no município de Montes 

Claros, porque, segundo informante da assistência técnica, “o pequeno agricultor 

encontra muitas dificuldades para participar do programa, principalmente, no seu 

entendimento, porque ele se organiza quase sempre, tem o “hábito cultural” 

(palavras do técnico), de praticar a agricultura de subsistência, e, por outro lado, não 

tem o hábito, na região, de plantar mamona. Outra dificuldade é o crédito que teria 

que ser liberado para o pequeno produtor pelo Banco de Brasil e que até o mês de 

dezembro de 2009 não havia sido liberado (prevê-se um desembolso no valor de R$ 

940,00 por hectare para incentivar a produção);  
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• Uma terceira dificuldade apontada por informantes é que, na cidade de Montes 

Claros, as pessoas têm muitas opções de emprego, ou seja, os pequenos produtores 

geralmente trabalham na terra dos médios e grandes fazendeiros; 

• Outra dificuldade é o solo, onde é mais acidentado, como Montes Claros, há 

dificuldades para desenvolver de forma sustentável a mamona, pois ela “gosta é de 

solo fértil, plano e de pouca água.”; 

• Em outros municípios do Norte de Minas a adesão tem sido melhor, principalmente, 

porque em alguns deles as pessoas já estão acostumadas a plantar mamona, como, 

por exemplo, em Matias Cardoso, onde, inclusive, já tem uma usina, a Petrovasf 

(petróleo verde do São Francisco) que já vinha comprando o óleo da mamona dos 

pequenos agricultores para fazer cosméticos. Lá tem mais ou menos 500 famílias 

cadastradas. Outro exemplo é São João da Pontes, onde cerca de 400 famílias foram 

cadastradas no PNPB. Nesses municípios, segundo informantes, como as pessoas 

têm mais dificuldade em arrumar emprego, o programa do biodiesel pode tornar-se 

uma boa alternativa de sobrevivência; 

• Outro problema percebido é a pequena quantidade de terra que tem cada família. 

Segundo opinião de um informante,  

 

as propriedades são muito pequenas e não dá quase nenhum lucro. Por 

exemplo, lá em Calhau, a maioria das famílias não são proprietárias das terras 

onde plantam, geralmente plantam a oleaginosa no sistema de meia com os 

agricultores de médio e grande porte. Assim, o lucro é muito pequeno. 

(entrevista com técnico de empresa de assistência técnica) 

 

8. Conclusão  

Ainda que seja prematura qualquer afirmação efetivamente conclusiva, se não 

pela incipiência dos dados, pelo pouco tempo de existência do Programa, os fatos 

observados até agora parecem, tendencialmente, dar razão aos vários pesquisadores que 

temem e já apontam o insucesso do Programa. Célio Bermann, já em 2007, acreditava 

que  

 

A produção do biodiesel escapa hoje, em boa parte, do programa governamental e 

começa a trilhar o mesmo caminho insustentável da cana. A soja não tem uma grande 

eficiência energética. Seu óleo é um sub-produto e o farelo, o principal produto, 
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utilizado para alimentação animal, o que elevou o Brasil ao posto de segundo maior 

produtor e exportador mundial. Mesmo assim, os produtores de soja em particular, se 

posicionam fortemente também como produtores potenciais de biodiesel. Se a eficiência 

energética do óleo de soja é baixa, a eficiência dos lobbies do agronegócio poderá suprir 

essa carência. (Bermann, op. cit: 28) 

 

Em dissertação de mestrado na UNICAMP, Junior Ruiz Garcia (2007) 

demonstra os descaminhos do PNPB, da mesma forma que o professor também da 

UNICAMP Antônio Márcio Buainain, quando, por exemplo, em artigo no jornal O 

Estado de São Paulo, em janeiro de 2008, afirma que os instrumentos mobilizados pelo 

PNPB não têm força para modificar esse quadro, que exigiria intervenções de longo 

prazo coordenadas, consistentes e sustentáveis, que vão bem além de discursos e 

pequenos incentivos fiscais e financeiros.  

A presente investigação, neste momento, aprofunda uma imersão no terreno 

propriamente dito, para além das conclusões baseadas em estatísticas locais ou 

nacionais. Espera, assim, contribuir de forma complementar para a identificação e 

compreensão das contradições e problemas do PNPB, de forma a apontar mudanças 

eventualmente indicadas para que ele seja realmente um instrumento de inclusão e 

integração. 
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Resumo 

 

A multidimensionalidade da pobreza destaca a exigência de intervenções intersetoriais no plano das 

políticas públicas. A intersetorialidade pode ser compreendida como uma articulação de saberes e 

experiências no planejamento, implementação e avaliação de ações para lidar de maneira integrada com 

os problemas sociais de uma determinada localidade visando uma gestão social que atue diretamente no 

desenvolvimento social. O presente artigo relata a experiência que vive o município de Ribeirão das 

Neves- região metropolitana da capital do estado de Minas Gerais. A utilização, inicialmente nos setores 

de gestão dos serviços de atenção primária à saúde, de uma solução tecnológica aplicada à gestão social 

integrada possibilitou o acesso a informações mais sistematizadas sobre o quadro da vulnerabilidade 

social da população atendida. A representação gráfica de informações identificando as áreas e famílias 

mais vulneráveis no município favoreceu a percepção da necessidade de mobilização dos gestores de 

vários setores (saúde, educação, habitação, segurança...) em torno das problemáticas locais apresentadas.  

O que culminou na decisão do município de investir no desenvolvimento de tecnologias, metodologias e 

no desenvolvimento de competências que facilitem a atuação integrada de suas Secretarias. Os recursos 

da tecnologia de informação e de gestão foram considerados fundamentais para os avanços da prática 

intersetorial, seja no conhecimento da realidade em questão, no que se refere à gestão das ações 

integradas ou mesmo na busca de resultados mais significativos sobre o impacto e sustentabilidade das 

políticas que visam a redução da vulnerabilidade social, tão grave no município. 

 
Palavras-chave: intersetorialidade, vulnerabilidade social, políticas públicas. 
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1. Considerações Iniciais  

 

As profundas mudanças tecnológicas, sociais, econômicas, políticas dentre 

outras, requerem novos e inovadores modelos de gestão, assim como novos 

instrumentos, procedimentos e formas de ação, a fim de permitir que os gestores 

administrem os novos contextos de uma sociedade globalizada.  

Depara-se com a necessidade de encontrar respostas e soluções rápidas para 

problemas cujas causas ficam muitas vezes fora da esfera de influência do administrador 

público, mas cujas conseqüências precisam ser enfrentadas pelo poder local, tendo por 

sua vez a tarefa essencial de explorar e disponibilizar as chances e oportunidades que 

surgem, em favor tanto da gestão pública quanto da população. 

Pobreza e desigualdade continuam sendo os grandes desafios da sociedade 

brasileira e do mundo no século XXI, ampliando a necessidade de debate da questão no 

contexto globalizado acompanhado da busca por experiências inovadoras e perspectivas 

de mudança do quadro que se apresenta. 

A proposta do presente artigo é de apresentar a aplicação da tecnologia da 

informação na gestão social, mais especificamente nas estratégias de redução da 

pobreza através da intersetorialidade, a partir de um relato de experiência do município 

de Ribeirão das Neves. 

 

2. Pobreza, Intersetorialidade e Gestão Social  

 

Embora não possa ser definida de forma única e universal, pode-se afirmar, 

segundo Barros, Henriques e Mendonça (2001: 2) que a pobreza refere-se a “situações 

de carência em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida 

condizente com as referências socialmente estabelecidas em cada contexto histórico”. 

A questão da redução da pobreza e políticas de melhoria das condições de vida 

da população em geral implicam numa sequência lógica: a compreensão do que seja 

pobreza vai delimitar os mecanismos de medição e localização da pobreza e 

consequentemente as ações para sua redução. 

A escolha por um conceito reduzido de pobreza ou por uma visão 

multidimensional da pobreza vai apontar diferentes mecanismos e estratégias para sua 

identificação e superação. A experiência de estudos de pobreza no Brasil é diversificada 
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englobando desde as análises das necessidades básicas até aquelas que visam identificar 

os determinantes de baixa renda, a partir da distribuição de rendimentos (Rocha, 2003). 

O longo debate sobre sobre a conceituação de pobreza deixa clara a limitação e 

insuficiência da visão associada exclusivamente à renda reduzida e mostra a 

multiplicidade de suas dimensões. A dimensão econômica, as dimensões de bens e 

serviços, de inserção no mercado de trabalho, de laços sociais, a dimensão territorial, e 

ainda a de aspectos subjetivos como valores e atitudes. Todas elas trazem a certeza da 

interação complexa de vetores e fatores na instalação da pobreza e da consequente 

necessidade de políticas diversificadas para a prevenção, mitigação e superação da 

pobreza. 

Segundo Bronzo (2005: 171), “a intersetorialidade na gestão é a contraface da 

multidimensionalidade da pobreza”. A questão multidimensional da pobreza destaca a 

exigência de intervenções intersetoriais no plano das políticas públicas. A 

intersetorialidade pode ser compreendida como uma articulação de saberes e 

experiências no planejamento, implementação e avaliação de ações para lidar de 

maneira integrada com os problemas sociais de uma determinada localidade visando 

uma gestão social que atue diretamente no desenvolvimento social. 

Nesse contexto a intersetorialidade surge como uma nova possibilidade para 

resolver esses problemas que incidem sobre uma população que ocupa determinado 

território a partir de uma visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções. Com 

isso busca-se “otimizar os recursos escassos procurando soluções integradas, pois a 

complexidade da realidade social exige um olhar que não se esgota no âmbito de uma 

única política social” (Junqueira, 1999: 27).  

De acordo com Junqueira (1999; 2004) a intersetorialidade constitui uma 

concepção que deve informar uma nova maneira de planejar, executar e controlar a 

prestação de serviços para garantir o acesso igual dos desiguais. Isso significa alterar 

toda a forma de articulação dos diversos segmentos da organização governamental e dos 

seus interesses. 

A ação intersetorial só se concretiza a partir de ações coletivas, mas a construção 

da intersetorialidade se dá como um processo, já que envolve a articulação de distintos 

setores sociais possibilitando a descoberta de novos caminhos para a ação sendo 

fundamental para a gestão social. Vale ainda lembrar que  
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o atual contexto da gestão social exige que o conjunto das políticas públicas e as 

instituições que as programam redimensionem o processo de formular e operacionalizar 

suas estratégias e ações. Além disso, a instauração de modelos flexíveis e participativos 

que envolvam negociação e participação dos usuários e demais interlocutores nas 

decisões e ações das diversas políticas públicas. As relações partilhadas entre Estado e 

sociedade passam a determinar mudanças na cultura das instituições públicas e de seus 

agentes nas capacidades propositivas. (Comerlatto et al., 2007: 266) 

 

A gestão pública tradicional, no entanto, trabalha no campo das especializações 

funcionais, na setorização de ações e centralização de estratégias. Some-se a isto um 

quadro de práticas incipientes de gestão nos municípios, incluindo ausência de cultura 

de gestão, falta de ferramentas de gestão, estrutura física, material e de recursos 

humanos inadequados. 

Segundo Brugué, citado por Bronzo (2005), uma gestão na perspectiva da 

integralidade/intersetorialidade se situa em duas vias: 1) da gestão – com a incorporação 

de uma nova visão dos gestores nos princípios e estratégicas de ação pensando 

integralmente a realidade; e 2) da organização – superando a fragmentação das 

estruturas organizativas. A emergência da intersetorialidade requer então inovação na 

gestão para dar respostas às novas demandas políticas e sociais. 

Os debates sobre a intersetorialidade associados às discussões sobre 

transversalidade de políticas apontam que estas não buscam substituir as estruturas 

setoriais, mas sim introduzir novas linhas de trabalho. De acordo com Serra (2004), 

citado por Bronzo (2005), a capacidade de gestão e produção pertence às estruturas 

verticais e setoriais, cabendo às estruturas transversias ou intersetoriais o papel de 

“sistemas de relacionamento e de conhecimento” que alimentam as estruturas setoriais. 

O trabalho transversal exige uma estrutura de recurso em dois eixos principais: 

conhecimento (capacidade de análise e formulação de estratégias) e capacidade 

relacional, e ainda segundo este autor seriam as principais atividades de estruturas 

tranversais de políticas: 

 

a) a produção, análise e difusão de informação e conhecimento, com a criação, gestão e 

suporte de expertise, experiências, técnicas e boas práticas para subsidiar a direção política e 

os órgãos verticais; b) no desenho e formulação de objetivos estratégicos, concepção e redes 

relacionais internas e externas de tipo multilateral (Serra, 2004: 12-13 apud Bronzo 2005) 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 

Página 93 de 123 

Os limites à lógica da intersetorialidade, no entanto, são muitos. A produção de 

informações, crucial à uma visão compartilhada e horizontal dos problemas é limitada 

pela inexistência de sistemas de informação compartilhados. A estrutura organizacional 

extremamente fragmentada e orçamentos fragmentados também são um grande 

dificultador. 

Além disso, o sucesso da incorporação de uma gestão intersetorial exige que a 

estrutura organizada para tal tenha legitimidade política, gerencial e técnica. De acordo 

com Bronzo (2005), a resposta a esse desafio está na identificação de objetivos comuns 

para os envolvidos e resultados que se queira produzir conjuntamente, uma vez que a 

“elaboração de diagnósticos comuns e pactuados dos problemas pode ser um meio que 

possibilite a intersetorialidade”, vista como um atributo essencial das políticas de 

redução da pobreza (Bronzo, 2005: 178). 

Nesta perspectiva é que inserimos o tema da tecnologia da informação e 

comunicação na construção de práticas intersetoriais para redução da pobreza. 

 

3. Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicada a Gestão Social  

 

Os sistemas de informação e tecnologias disponíveis aos municípios, geralmente 

fornecidos pelo governo federal, possibilitam uma visão de um perfil médio do 

município em cada área e dificultam a visão das diferenças internas do território e a 

conseqüente priorização de ações. São ainda pouco adaptados às necessidades de 

informações para o nível local, sendo consequentemente mais utilizados para prestação 

de contas do que para a gestão propriamente. Os sistemas de informação estão presentes 

nas várias áreas, porém, os citados sistemas não se comunicam entre si, 

impossibilitando uma visão integral da realidade municipal, complexa por natureza. 

 

Figura 1. Serviços municipais estanques 

 



POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CONTRA A POBREZA 

Página 94 de 123 

A fragmentação ou setorização das informações produzidas em nível municipal, 

onde cada Secretaria é dona de sua base de dados, específica de seus interesses, não 

contribui para uma perspectiva de redução da pobreza multidimensional, pois resulta na 

ausência da prática de troca de informações entre os setores e torna-se portanto um 

dificultador. 

Apesar da coleta de informações relativamente ampliadas sobre as famílias ser 

realizada periodicamente pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social 

(práticas obrigatórias atreladas ao recebimento de subsídios federais), isto não garante 

no entanto uma visão clara e sistemática da situação de vulnerabilidades e riscos a que 

estão sujeitos, ou seja, um retrato detalhado da pobreza instalada, sua forma, localização 

e brechas para ação. Isto se dá, dentre outros motivos pela: (a) ausência de cultura de 

produção e gestão de informação e aplicação de tecnologias para tanto; e (b) falta de 

pessoal capacitado e recursos para investimento tecnológico, resultado da recente 

responsabilização dos municípios pelos vários processos de execução e gestão antes 

realizados nos níveis estadual e federal. 

A visão interna da pobreza no nível local também é dificultada pela falta de 

instrumentos para sua medição. A utilização pelos municípios de indicadores como o 

IDH, que apontam a média municipal não permitem a visualização de diferenças 

internas na concentração da pobreza, camuflando desigualdades. Com freqüência se 

baseiam em levantamento de dados de longo período, como Censos Demográficos, 

dificultando o acompanhamento da dinâmica local, geralmente forte em locais de 

pobreza. 

A construção de indicadores municipais, a partir de dados desagregados 

produzidos localmente, em períodos mais curtos de tempo, tem sido aplicada por 

grandes metrópoles, em geral, indicadores que contemplam múltiplas dimensões 

buscando um melhor conhecimento da realidade alvo das ações do poder público 

municipal. São exemplos as capitais, Belo Horizonte e São Paulo, entre outras. 

A maioria dos municípios brasileiros, no entanto, não dispõe de recursos 

necessários à construção desta prática ou de instrumentos que orientem univocamente as 

ações de vários setores no sentido de redução da pobreza numa perspectiva 

multidimensional. Menos ainda dispõem de instrumentos que permitam a medição das 

diferenças internas no nível local. 

O foco recente de atuação nas políticas sociais brasileiras centrado na família e a 

acumulação recente de cadastros ampliados da população atendida, contemplando dados 
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que configurem uma visão mais completa das condições de vida, acreditamos, tenha 

contribuído para a visão da necessidade da atuação integrada de setores.  

A estratégia de atuação das equipes de Atenção Primária à Saúde (Saúde da 

Família) ao prever a manutenção de um cadastro de famílias, incluindo dados de 

condições sócio-sanitárias e educacionais entre outras dá um ponto de partida para um 

conhecimento mais ampliado da população atendida e seus territórios e abre as portas 

para o contato com os demais setores, com a Assistência Social, que também mantém 

cadastro detalhado sobre a população atendida.  

A coleta de informações realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde, em 

periodicidade tão curta, tem se tornado instrumento precioso aos gestores municipais 

que se aperceberam do potencial de uma equipe permanente de profissionais no 

levantamento de informações sobre a população. Tradicionalmente as áreas inicialmente 

escolhidas para implantação da Equipes de Saúde da Família priorizam as regiões mais 

vulneráveis. 

As informações produzidas pela Secretaria de Assistência Social por sua vez, 

tem informações mais detalhadas sobre a parcela mais vulnerável da população, abaixo 

da linha de pobreza. Tem período de atualização, no entanto, muito mais longo. 

As diferentes Secretarias Municipais lidam com diferentes divisões do território 

para atuação, que tem reflexo nos processos de coleta e produção de informações. Como 

por exemplo, as preciosas informações produzidas mensalmente pelas Equipes de Saúde 

da Família, organizadas por áreas e microáreas de atuação, que não correspondem 

necessariamente a nenhum outro nível de organização da informação de outras 

Secretarias. A construção de uma visão única compartilhada sobre a população alvo de 

ações é então dificultada pelo desencontro das informações existentes sobre essas 

populações. 

 

Tecnologias para Gestão Social 

 

Diante do baixo acesso dos municípios às tecnologias de informação para gestão 

e à baixa aplicação de tecnologias de gestão é importante destacar as iniciativas de 

desenvolvimento de tecnologias sociais e as iniciativas de financiamento do acesso 

destas tecnologias para os municípios. 
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Iniciativas deste tipo foram tomadas no estado de Minas Gerais no ano de 2006, 

com a criação do Programa Banco de Dados Social18 inserido como componente do 

Projeto Estruturador de Inclusão Digital de Minas Gerais, coordenado pela Secretaria de 

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SECTES19). Este 

projeto oferecia aos municípios a tecnologia para composição de um banco de dados, 

construído inicialmente a partir de dados coletados pela Estratégia de Saúde da Família, 

a ser compartilhado pelas Secretarias municipais.  

 

Figura 2. Tecnologias de apoio à Gestão 
 

 
Fonte: Banco de Dados Social: http://www.bdsocial.mg.gov.br/  

 

O Programa Banco de Dados Social teve continuidade mais tarde por meio da 

ação da Rede de Inovação Tecnológica na Gestão Social (RITGS) – um arranjo 

interinstitucional, composto pelo governo (nos seus âmbitos municipal e estadual), 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) e empresas de base tecnológica, orientado 

para a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que buscam inovar a gestão social 

praticada nos municípios, com foco na melhoria da qualidade de vida da população 

mineira. 

No âmbito da RITGS, fortalecendo as parcerias dos governos estadual, 

municipal, universidades, setor privado e órgãos de fomento à pesquisa, foi criado o 

                                                 
18 http://www.bdsocial.mg.gov.br/  
19 http://www.tecnologia.mg.gov.br/  
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Programa de pesquisa Cogitare, para desenvolvimento e demonstração de tecnologia 

(modelos, métodos e ferramentas) para ser utilizada por técnicos e responsáveis pela 

gestão dos sistemas municipais de Atenção Primária à Saúde e Assistência Social, 

atuando de forma intersetorial. A tecnologia proposta visava apoiar a produção de 

informação adequada à identificação da vulnerabilidade ao nível individual, familiar e 

comunitário e a formulação de políticas públicas destinadas a aumentar a capacidade 

das pessoas e de suas famílias responderem aos riscos (sociais, ambientais, físicos, etc.). 

No âmbito desta pesquisa se consolida a conceituação do modelo de Atenção 

Social Integrada (ASI) que propõe a integração dos serviços de Atenção Primária à 

Saúde e Assistência Social, dentre outros, nos municípios, com o suporte de tecnologia 

da informação conforme figura 3. 

 

Figura 3. Atenção Social Integrada apoiada por tecnologias de informação e gestão 

 

 

A tecnologia desenvolvida contribuiu então para o trabalho de monitoramento e 

acompanhamento de indicadores de saúde por ciclo de vida e da produção das equipes 

de atenção primária a saúde (Estratégia de Saúde da Família). No seu desenvolvimento 

e aprimortamento a tecnologia incorporou também o desenvolvimento de um Indicador 

de Vulnerabilidade Social (IVS) das famílias, calculado a partir de dados mensais 

coletados por agentes comunitários de saúde.  

Ao englobar modelos de análise, e um software de visualização de gráficos e 

relatórios, a tecnologia permitiu uma melhor identificação de regiões, áreas e famílias 

em maior vulnerabilidade, além de mostrar a situação dos diferentes componentes que 

afetam a vulnerabilidade das famílias. 
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Figura 4. Interface do software Cogitare e exemplo de gráfico do total de famílias em diferentes 
níveis de vulnerabilidade pelo IVS – Indicador de Vulnerabilidade Social 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exemplo de Relatório da listagem de famílias em Alerta Laranja no IVS retirado no 
sotware Cogitare 
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Figura 6. Identificação de áreas mais vulneráveis – Gráficos do software Cogitare mostrando a 
vulnerabilidade nas Equipes de Saúde da Família 
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Figura 7. Exemplo de relatório retirado no sotware Cogitare que aponta o peso dos componentes do 

Indicador de Vulnerabilidade Social na vulnerabilidade das família do município 
 

 

 

A metodologia da Tecnologia Cogitare partiu então do pressuposto de que o 

diagnóstico da situação de saúde da população estaria diretamente associada a um 

diagnóstico da vulnerabilidade social das famílias e ao acompanhamento de condições 

de risco. A metodologia sugerida apontava então para a construção de equipe 
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intersetorial (composta de técnicos e gestores) que produziria periodicamente 

diagnósticos, e a partir destes apontariam prioridades e definiriam ações.  

A aplicação do Modelo e da tecnologia de informação com sucesso em vários 

municípios levou a que, no segundo semestre de 2008, se iniciassem contatos do 

Programa de Pesquisa com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas 

Gerais (SEDESE20), visando a aplicação da tecnologia Cogitare como ferramenta de 

apoio ao Programa Travessia21, que prevê execução de ações integradas para melhoria 

da qualidade de vida em municípios mineiros com menor IDH (IDH até 0,680). Pela 

incorporação de um indicador de vulnerabilidade social e a possibilidade de seu 

acompanhamento mensal a utilização do Cogitare ajudaria na maior dificuldade do 

Programa: o acompanhamento dos resultados alcançados. O Programa Travessia do 

governo estadual trabalharia inicialmente em cinco municípios no Estado: Setubinha, 

Franciscópolis, Jampruca, Governador Valadares e Ribeirão das Neves. 

 

4. A Prática Intersetorial Aplicada a Resolução de Problemas  

 

A busca da redução da pobreza através da boa gestão de políticas sociais é um 

grande desafio aos governos locais. A concretização disto através de ações intersetoriais 

é um desafio maior, em especial nos municípios onde o quadro de pobreza é agravado e 

a estrutura do poder público é relativamente limitada. 

De acordo com Junqueira (2004) a concretização da ação intersetorial incorpora 

não apenas a compreensão compartilhada sobre finalidades, objetivos, ações e 

indicadores de cada programa ou projeto, mas práticas sociais articuladas que acarretem 

um impacto na qualidade de vida da população. Portanto, a viabilização dessa ação 

intersetorial depende da habilidade de criar grupos que possuam um senso 

compartilhado de realidade com coesão, em torno de entendimentos comuns, que 

determinam seu crescimento. Este é o caso do município de Ribeirão das Neves, alvo do 

relato de experiência deste artigo na aplicação de tecnologia de informação e 

comunicação na gestão social. 

Ribeirão das Neves é um dos 39 municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte – capital do estado de Minas Gerais. Tem população de 349.307 habitantes 

estimada para 2009. O perfil demográfico do município mostra uma população jovem. 

                                                 
20 http://www.sedese.mg.gov.br/  
21 http://www.travessia.mg.gov.br/  
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Mais de 40% da população tem até 15 anos, o que reduz sensivelmente seu potencial 

produtivo e econômico, uma vez que praticamente a metade dos moradores da cidade 

ainda não está na faixa da população economicamente ativa. Com pequeno 

desenvolvimento industrial e agrícola, o quadro é de desemprego com uma população 

economicamente ativa crescente e sem perspectiva, num município de vocação 

econômica pouco definida. A grande fonte financiadora do município é o repasse 

estadual e federal de recursos. O desemprego supera em 10 pontos o percentual da 

Região Metropolitana (Minas Gerais, 2009). 

É considerado um município dormitório, pois a maior parte de seus moradores 

trabalha na capital mineira, ou nos municípios vizinhos. O crescimento populacional 

extremamente acelerado de Ribeirão das Neves durante as últimas três décadas, um 

processo de ocupação desordenado da cidade e a alta densidade demográfica são 

associados à proximidade com a capital, a especulação imobiliária e a imigração de 

outras regiões do estado, configurando hoje toda sorte de problemas habitacionais, 

socioeconômicos e urbanísticos.  

O município conta ainda com o estigma de “cidade presídio”, já que 

aproximadamente 3.400 detentos, em cinco presídios na cidade, somam 1% da 

população do município. Essa super-população carcerária no município trouxe para a 

cidade milhares de famílias de presos que passaram a ocupar as áreas ao redor das 

unidades penitenciárias.  

Com um IDH médio (0,749) em 2000, a renda per capita de Ribeirão das Neves 

é inferior a um terço da renda per capita da capital do estado. Cerca de 30% da 

população tem renda per capita abaixo da linha da pobreza (R$75,50) e pouco mais de 

11% tem renda per capita abaixo da linha da indigência. Cerca de 22.000 famílias 

vivem de programas de renda mínima e assistência social do governo federal (Bolsa-

Família) e um terço da população acima de 15 anos tem menos de quatro anos de 

estudo.  
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Figura 8. Mapa do Índice de Carência Habitacional na região metropolitana de Belo Horizonte 

 

 

Este é o quadro que incentivou as Secretarias municipais por busca de 

alternativas para mudanças nas condições de vida da população. A apresentação da 

tecnologia e sua aplicação despertaram o interesse da Secretaria de Assistência Social, 

que buscou a articulação de uma parceria das Secretarias Municipais de Saúde e 

Educação.   

A busca por atuação intersetorial historicamente se mostra mais presente nos 

serviços de saúde. Em especial, a Estratégia de Saúde da Família adotada pelo governo 
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brasileiro, pela característica de um atendimento mais próximo à população. A 

proximidade cotidiana das equipes de profissionais de saúde e agentes comunitários aos 

problemas da população sob sua responsabilidade, torna mais clara a necessidade da 

complementariedade de esforços para solução dos problemas de saúde e principalmente 

nas ações de promoção da saúde. 

A maior capilaridade dos serviços de saúde e também o tempo maior de 

experiência na implementação de um Sistema único, universal, e toda a 

institucionalização de procedimentos conseqüentes, contribuem para pioneirismo na 

busca de iniciativas de integração de ações. 

As Secretarias Municipais de Assistência Social, com a criação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), também se fortalecem na implementação da 

diretriz de um atendimento integral as famílias. 

Em Ribeirão das Neves, seguindo esta tendência, as Secretarias de Saúde e 

Assistência se mostraram então interessadas na aplicação da tecnologia Cogitare no 

município contratando consultoria específica e licenciamento de software. 

O custeio da iniciativa também demandou novas articulações. A escassez dos 

recursos nas Secretarias de Assistência Social e Saúde e o consenso de que a aplicação 

da tecnologia beneficiaria várias Secretarias, se não a todas, conduziu a que o custeio de 

contratação dos serviços ficasse por conta da Secretaria de Educação. 

Como parte da metodologia proposta, iniciou-se então no fim de 2008 o trabalho 

de articulação de equipe intersetorial em Ribeirão das Neves, nomeada por decreto 

municipal, que teria por missão a produção de diagnósticos, o apontamento de 

problemas e prioridades e proposição de ações integradas para solução dos mesmos. 

Foi criado então o Núcleo Integrado da Atenção Social (NIAS), composto por 

técnicos das Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Planejamento. O 

Núcleo passou por um processo de formação através do Programa de Desenvolvimento 

de Competências previsto na metodologia de implantação. Articulando seminários de 

Inovação na Gestão Social realizados em parceria com a SECTES, possibilitou-se o 

acesso a palestras, debates e troca de experiências com outros municípios.  

Foram também realizadas oficinas para a aplicação da tecnologia de informação 

desenvolvida. Nestas foram tratados os conceitos da Atenção Integrada, vulnerabilidade 

social e risco, e utilização do software na análise da situação de saúde e de 

vulnerabilidade social. Nestes momentos as equipes municipais se voltaram para o 



POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CONTRA A POBREZA 

Página 104 de 123 

debate mais amplo sobre os problemas do município o que acabou por conduzir a uma 

visão comum e não setorizada dos problemas. 

A análise das informações produzidas pela Tecnologia Cogitare, trouxe à tona o 

problema das diferentes parcelas da população cobertas pelos serviços públicos e a 

conseqüente diferença nas informações produzidas. As informações produzidas 

mensalmente pelas equipes de Saúde da Família se referem à porcentagem do território 

coberta por este serviço, que corresponde, no caso de Ribeirão das Neves, a cerca de 

50% da população do município.  

De acordo com informações inicialmente levantadas, em Ribeirão das Neves, a 

população alvo das ações da Secretária de Assistência Social, cadastrada no Cadastro 

Único é quase 100% correspondente à cadastrada pelas equipes de Saúde da Família. A 

inconstância do quadro técnico envolvido tanto nas diversas áreas quanto no esforço 

incial de construção da perspectiva da Atenção Integrada e articulação intersetorial, em 

função do quadro político, tem dificultado bastante o desenvolvimento da iniciativa. 

O suporte técnico de pesquisadores ao Núcleo instituído no município, com 

encontros mais freqüentes para produção de informação e diagnóstico intersetorial, 

abriu o debate sobre as necessidades de mudança nos processos de coleta de dados, 

produção e troca de informações, identificação e priorização de problemas e 

planejamento. Foram produzidos pelo grupo um relatório intersetorial e documento com 

sugestões de mudanças nas rotinas de produção de informação para tomada de decisões. 

Foram levantadas, por exemplo, a necessidade de um instrumento comum de coleta de 

dados, ou um que contemplasse dados importantes a vários setores; alteração da ficha de 

cadastro preenchido pelo Agentes Comunitários de Saúde e maior divuldação das 

informações produzidas pelo Saúde da Família. 

A partir do relatório Intersetorial de Análise de Vulnerabilidade Social 

produzido pelo Núcleo, foi realizada atividade de priorização de problemas e de 

atividades, a serem discutidos com os gestores municipais. Foram identificados 

inicialmente como principais problemas crianças fora da escola e violência entre jovens. 

A aplicação da tecnologia Cogitare deu um passo inicial na construção de 

políticas intersetoriais, ao disponibilizar ao município a visualização desagregada de um 

Indicador de vulnerabilidade Social, construído a partir dos dados produzidos 

mensalmente pelas Equipes de Saúde da Família do município. 
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O acesso e visão de um indicador que possibilitou a vários setores 

conjuntamente medir e localizar focos de vulnerabilidade no interior do município, abre 

as portas para um dos pontos iniciais para as políticas de redução da pobreza. 

 

5. Considerações Finais 

 

Vista atualmente como fundamental à gestão de políticas sociais no 

enfrentamento da pobreza, exclusão e de situações específicas de vulnerabilidade, a 

intersetorialidade parte impreterivelmente de um diagnóstico sobre o caráter 

multideterminado e multifacetado dos problemas, ou seja, da construção de uma visão 

compartilhada sobre os problemas sociais.  

Dentre os vários desafios postos à lógica e estratégia da intersetorialidade, 

destacamos aqui a produção e comunicação de informações como ponto de partida desta 

empreitada, visando a elaboração de diagnósticos comuns, a identificação de resultados 

que vários setores queiram produzir conjuntamente, e por fim a gestão da busca destes 

resultados através das políticas definidas. 

Atuar intersetorialmente exige mudanças nas práticas e na cultura das 

organizações gestoras de políticas públicas. Considera-se que o município de Ribeirão 

das Neves progrediu bastante na prática intersetorial e que esta prática antecede a 

adoção tecnológica propriamente dita, ela está mais para o âmbito da vontade e da 

política. 

Destacamos aqui a importância de investimentos do governo e da articulação de 

instituições de pesquisa e setor privado no desenvolvimento de tecnologias de apoio à 

gestão social conciliando assim metodologias, modelos e conhecimentos tecno-

científicos conjugados com conhecimento local dos gestores envolvidos no processo de 

gestão. 
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Resumo  
  

A relação entre crescimento econômico, pobreza e desigualdade se constitui num importante e recorrente 

tema da literatura econômica. Análises teóricas e empíricas procuram avaliar se o comportamento da 

relação entre crescimento econômico e distribuição de renda replica o modelo da Curva de Kuznets. O 

propósito deste estudo é avaliar essa relação para o Estado de Minas Gerais, especialmente para as regiões 

Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, nas quais prevalecem os piores indicadores de 

pobreza e desigualdades de renda do Estado. Os resultados mostram claramente a existência de uma curva 

de Kuznets para essas regiões; entretanto, não deixam evidente uma curva em “U” invertido para o 

restante do Estado. 
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1. Introdução 
 

Uma distribuição de renda mais equitativa é condição fundamental para qualquer 

nação que pretenda ampliar seus indicadores de qualidade de vida, devendo ganhar 

centralidade em qualquer política econômica. É no contexto da desigualdade de 

distribuição de renda que se manifesta o processo de causação circular cumulativa, 

descrito por Myrdal (1958) no seu sentido mais perverso. O baixo nível de renda 

restringe o potencial de crescimento do país ou região, pois limita o mercado 

consumidor, impedindo a obtenção de escalas produtivas competitivas e redutoras de 

custos, além de limitar a capacidade de geração de poupança interna, restringindo, dessa 

forma, o potencial de crescimento, o que determina, por sua vez, menores níveis de 

renda.  

Neste sentido, a relação entre crescimento econômico, pobreza e desigualdade 

constitui tema importante e recorrente da literatura econômica, se configurando num 

campo teórico onde prevalecem duas correntes de pensamento. Em uma vertente, 

situam-se pesquisas que tratam do efeito do crescimento e do desenvolvimento 

econômico na distribuição de renda, inspiradas essencialmente no trabalho de Simon 

Kuznets (1955). A outra linha de pesquisa incorpora contribuições mais recentes – que 

datam dos anos 1980, conhecida na literatura como Teoria do Crescimento Endógeno – 

e adota como objeto de análise o efeito da desigualdade de renda sobre o crescimento 

econômico. 

Em estudo pioneiro, Kuznets (1955) analisou a natureza e causas das mudanças 

de longo prazo na distribuição da renda pessoal, o comportamento da desigualdade de 

distribuição da renda em relação ao crescimento econômico, e também os fatores 

determinantes dessa desigualdade no longo prazo. Utilizando dados em séries temporais 

para diversos países, Kuznets demonstrou existir uma relação entre o crescimento 

econômico e o padrão de desigualdade, que, em síntese, toma a forma de um “U” 

invertido – o que passou a ser conhecido na literatura como Curva de Kuznets – 

indicando que a desigualdade aumenta no curto prazo com o crescimento econômico, 

passando, no longo prazo, a decrescer, a partir de um determinado ponto.  

Inspiradas nesse trabalho pioneiro, as mais variadas análises teóricas e empíricas 

foram realizadas, buscando avaliar se o comportamento da relação entre crescimento 

econômico e distribuição de renda, em diversos países e regiões, replicavam o modelo 

da Curva de Kuznets. Surgiu daí um campo de debate fecundo, com ocorrência de 
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resultados controversos que ora confirmam, ora rejeitam a hipótese de existência de 

uma relação em “U” invertido entre taxas de crescimento e indicadores de desigualdade 

de renda. 

Tendo em vista a posição do Brasil no ranking dos piores indicadores de 

distribuição de renda do mundo, parece haver condições para se avaliar o 

comportamento das variáveis de crescimento econômico e desigualdade de renda, 

verificando uma possível regularidade conforme as proposições subjacentes ao modelo 

de Kuznets, tanto em perspectiva inter como intra-regional. 

Neste contexto, o propósito deste trabalho é avaliar o comportamento da relação 

crescimento econômico e desigualdade de renda, analisando-se dados do Estado de 

Minas Gerais, destacando um recorte espacial de 163 municípios agregados nas regiões 

Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas, onde se concentram os piores 

indicadores de pobreza e disparidades de renda do Estado. Os resultados obtidos para 

esse recorte geográfico serão comparados com aqueles dados obtidos para o restante dos 

690 municípios do Estado, com o intuito de demonstrar que o impacto do crescimento 

econômico sobre a desigualdade de renda é diferenciado, quando são considerados os 

níveis de desenvolvimento dessas regiões. Para tanto o trabalho foi estruturado nesta 

seção introdutória e outras seis seções nas quais foram apresentadas: breve revisão 

teórica e empírica sobre a Curva de Kuznets; aspectos da pobreza e desigualdade 

regional de renda em Minas Gerais; descrição da metodologia de pesquisa utilizada; 

análise de resultados; conclusões; e, bibliografia.  

 

2. Curva de Kuznets – Uma Breve Revisão 

 

O trabalho de Kuznets (1955) é uma referência essencial na análise do papel 

desempenhado pelo crescimento econômico na distribuição da renda e no exame dos 

fatores determinantes do nível da desigualdade de renda. Baseado na evidência empírica 

de dados temporais dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, Kuznets observou que a 

relação entre crescimento econômico e distribuição de renda apresenta um padrão na 

forma de um “U” invertido, o que seria explicado pela maior concentração de renda que 

ocorre nos períodos iniciais do crescimento, e por seu subseqüente declínio. Esse 

comportamento resultaria de um inevitável aumento na concentração de renda na fase 

inicial do processo de crescimento econômico, devido à migração do trabalho de setores 

de baixa produtividade (agrícolas) para setores de alta produtividade (não agrícolas), o 
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que determinaria o surgimento de diferenças salariais significativas e acentuaria o grau 

de desigualdade de renda da sociedade. Ao longo do tempo, a difusão da alta 

produtividade do setor mais dinâmico para os demais setores da economia reduziria as 

disparidades salariais e, em conseqüência, a desigualdade da distribuição de renda.  

Conforme destacado por Barro (1999), durante os anos 1970, a Curva de 

Kuznets apresentava forte regularidade empírica, evidenciada especialmente nos 

trabalhos de Ahluwalia (1976a, 1976b), Adelman e Morris (1971) e Paukert (1973), que 

identificaram o comportamento do padrão da curva em “U” invertido para descrever a 

relação entre desigualdade e crescimento econômico em diversos países.  

Estudos como os realizados por Papanek e Kyn (1986) e Anand e Kanbur 

(1993b) mostraram que a evidência da Curva de Kuznets, embora estatisticamente 

significativa, tem pouco poder para explicar a variação na desigualdade entre os países 

ao longo do tempo. Corroboram com essa perspectiva os resultados encontrados por 

Barro (1999), que demonstrou existir uma forte regularidade empírica entre países ao 

longo do tempo. 

Entretanto, a relação da Curva de Kuznets explica relativamente muito pouco 

das variações na desigualdade entre os países. As evidências apresentadas para uma 

ampla amostra de países, além de evidenciarem a baixa relação entre a desigualdade de 

renda e as taxas de crescimento, são também indicativas de que a desigualdade pode se 

constituir num obstáculo ao crescimento dos países pobres e um incentivo ao 

crescimento dos países ricos. Apóiam ainda a hipótese de existência de uma curva em 

“U” invertido, dentre outros, os seguintes trabalhos: Ram (1989), com amostra de 115 

países para o período 1960-80; Hsing e Smyth (1994), utilizando séries de tempo para a 

economia americana no período 1948-87; Dawson (1997), utilizando uma amostra para 

os 20 países menos desenvolvidos dentre aqueles destacados por Ram (1989); e, 

Thornton (2001), utilizando dados em painel de uma amostra de 96 países. 

Outro conjunto de estudos, desenvolvidos por Braulke (1983), Anand e Kanbur 

(1993b), Fields e Jakubson (1994), Deininger e Squire (1998), Ravallion e Chen (1997), 

Bruno et al. (1996), não apresentou evidências de uma relação sistemática entre 

crescimento e desigualdade ou, quando muito, sugeriram a existência de uma fraca 

relação,  o que denota a inexistência de um consenso em relação aos resultados obtidos 

por Kuznets, intensificando a permanente controvérsia em torno do tema.   

As análises realizadas para a economia brasileira demonstraram certa 

regularidade empírica, evidenciando a existência de um padrão de comportamento em 
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“U” invertido da relação desigualdade-crescimento. Berni, Marchetti e Kloeckner 

(2002), utilizando dados do Valor Adicionado Fiscal e do Índice L de Theil, 

demonstraram a existência de uma Curva de Kuznets para o setor industrial e para o 

setor de serviços do Rio Grande do Sul em 1991, não obtendo, entretanto, resultados 

significativos para o setor agropecuário. Bagolin, Gabe e Ribeiro (2003), utilizando 

dados em painel, demonstraram a existência de uma significativa relação em “U” 

invertido entre a renda per capita e o Índice de Theil, nos anos 1970, 1980 e 1991, para 

os municípios do Rio Grande do Sul. Para os municípios da Região Nordeste do Brasil, 

Jacinto e Tejada (2004), numa análise de dados em cross-section e em painel, 

encontraram evidências da Curva de Kuznets para o período 1970-1991. Estimativas 

realizadas por Salvato  et al. (2006) indicaram que a relação entre desigualdade de renda 

e desenvolvimento econômico, para os municípios de Minas Gerais no período 1991-

2000, segue o padrão de uma curva em “U” invertido, conforme preconizado por 

Kuznets. 

 

3. Pobreza e Desigualdade de Renda em Minas Gerais 

 

Minas Gerais, como um dos Estados economicamente mais importantes do país, 

guarda, intrinsecamente, a mesma tendência de disparidade de renda observada em nível 

nacional, até mesmo em função de sua centralidade geográfica, que o leva a assimilar 

características das diversas regiões e Estados com os quais faz fronteira. Conforme bem 

destacado por Dulci (2000): “Minas Gerais não é, nunca foi e aparentemente nunca será, 

uma unidade definida em termos econômicos ou culturais. Seu grande laço de união é 

político-administrativo”. Para muitos, Minas é talvez a melhor síntese das características 

sócio-econômicas e culturais do país, apresentando, internamente, a mesma diversidade 

e dualidade entre regiões ricas e regiões pobres do Brasil.  

É possível verificar nitidamente nas figuras 1 e 2, abaixo, que a parte superior do 

Estado de Minas Gerais, onde se situam as mesorregiões Norte de Minas, Vale do 

Jequitinhonha e Vale do Mucuri, apresenta os piores indicadores econômicos e sociais 

do Estado, dado o baixo dinamismo de suas atividades produtivas. Essas mesorregiões 

aglutinam 163 municípios (19,1% do total de municípios), numa extensão de 191.330 

Km2 (32,6% da área total do Estado), com população estimada, em 2006, de 2.573.767 

habitantes (13,2% do total do Estado). 
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Figura 1. Proporção de Pobres nos Municípios de Minas Gerais Ano 2000 
 

 
 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

A disparidade na distribuição de renda entre as microrregiões e mesorregiões de 

Minas Gerais, aqui avaliada com base nos indicadores de proporção de pobres22 e de 

desigualdade, como o Índice de Gini, apresenta um quadro bem delimitado, podendo ser 

claramente identificados dois grandes blocos: o mais pobre e desigual, que envolve a 

parte norte/nordeste do Estado e outro que comporta as áreas economicamente mais 

dinâmicas e desenvolvidas que se concentram no centro-sul-sudoeste do Estado. 

 
Figura 2. Índice de Gini - Municípios de Minas Gerais - Ano 2000   

 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 
 

                                                 
22 Considerou-se como proporção de pobres o percentual de pessoas com renda per capita abaixo de 
R$75,50, ou o equivalente a ½ salário mínimo de 2000. 
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No período 1991-2000, a caracterização intra-regional do Estado de Minas 

Gerais, em relação à pobreza, é coerente com a presente análise. As mesorregiões Norte 

de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri apresentaram, tanto em 1991 quanto 

em 2000, as maiores participações no número de pobres e de extremamente pobres do 

Estado. No período em questão, os indicadores de pobreza dessa grande área do Estado 

são piores que os da Região Nordeste do País. Ou seja, no total, essas mesorregiões 

apresentavam23, em 1991, 41,9% de pessoas na linha de extrema pobreza24, e 70,7% na 

linha de pobreza25, enquanto a Região Nordeste apresentava 40,7% e 67,1%, 

respectivamente. Também se observa o mesmo tipo de comportamento para o ano de 

2000, indicando que em uma década não ocorreram mudanças significativas que 

pudessem implicar em uma melhoria desses indicadores nas regiões. 

De uma forma geral, enquanto as mesorregiões que compõem a parte centro-sul-

sudoeste do Estado apresentaram, em 2000, percentuais de pobres abaixo ou muito 

próximos da média do Estado (entre 16,7% e 30,2% para as mesorregiões, e 29,9% para 

o Estado), o Norte de Minas e o Jequitinhonha-Mucuri apresentaram percentuais 

ligeiramente superiores (58,1% e 61,4%, respectivamente) equivalente ao dobro da 

média estadual. 

Diante deste contexto, a análise subseqüente enfatizará a relação entre 

crescimento econômico e desigualdade de renda em Minas Gerais, verificando a 

hipótese da presença da Curva de Kuznets para os municípios da macrorregião que 

engloba o Norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri.   

 

4. Metodologia 

 

Conforme destacado na análise precedente, a premissa central da Curva de 

Kuznets repousa sobre o argumento de que a relação entre crescimento econômico e 

desigualdade de renda, apresenta ao longo do tempo um comportamento que pode ser 

representado por uma curva em “U” invertido, dado o acréscimo na desigualdade de 

renda nas fases iniciais do crescimento econômico, e um decréscimo a partir de um 

determinado ponto. 

                                                 
23 Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 
24 Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 37,75 ou equivalente a l/4 do 
salário mínimo de agosto de 2000. 
25 Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 75,50 ou equivalente a l/2 do 
salário mínimo de agosto de 2000. 
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Nesse sentido, pretende-se neste estudo examinar a validade da hipótese da 

Curva de Kuznets para o recorte regional que compreende os municípios do Vale do 

Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas Gerais, tendo em vista suas 

especificidades, em comparação ao restante de municípios que se concentram no centro-

sul-sudoeste do Estado. Procurou-se avaliar, portanto, se a relação entre crescimento 

econômico e distribuição de renda nas regiões mencionadas apresenta uma regularidade 

capaz de replicar o padrão em “U” invertido sugerido por Kuznets (1955), além de 

verificar se os estágios de desenvolvimento afetam a relação entre crescimento 

econômico e desigualdade de renda.  

 

4.1. Descrição dos Dados 

 

Testes para a Curva de Kuznets freqüentemente utilizam variáveis relacionadas 

ao crescimento econômico, tais como Produto Interno Bruto per capita, e variáveis 

indicativas de desigualdade de renda, como os Índices de Gini e L de Theil. Procurando 

seguir tal prática, este estudo toma como variáveis relevantes as acima mencionadas, 

utilizando a base de dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, relativa aos 

anos 1991 e 2000, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 

Fundação João Pinheiro. 

 

4.2. Estimação 

 

De uma forma geral, a literatura empírica da curva em “U” invertido 

fundamenta-se na utilização de dados cross-section, seguindo a orientação do trabalho 

original de Kuznets (1955). Entretanto, para investigações como a proposta neste 

estudo, deve-se ressaltar que modelos baseados apenas em dados cross-section 

apresentam limitações, na medida em que deixam de captar importantes diferenças 

inerentes a cada município, que podem afetar a relação entre o crescimento econômico e 

a desigualdade de renda. Dessa forma, a utilização de metodologias baseadas em dados 

cross-section e dados em painel, com a estimação de efeitos fixos e efeitos aleatórios, 

tem se constituído numa alternativa importante26. 

                                                 
26 Conforme destacado por Salvato (2006), a utilização da metodologia pooled cross-section pode não ser 
a mais adequada para obtenção do formato de uma curva “U invertido”, dada a possibilidade de omissão 
de variáveis ou da presença de heterogeneidade. Entretanto, em estudos como o de Fields e Jakubson 
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Assim, dada a heterogeneidade intrínseca aos municípios da região objeto desta 

análise, optou-se por agrupar dados de séries temporais e dados cross-section, o que 

significa a estimação de um modelo pooled cross-section, com a seguinte 

especificação27: 

theilit= α + β1rpcit + β2rpc
2
it + εit                                                                     (1) 

giniit= α + β1rpcit + β2rpc
2
it + εit                                                                  (2) 

 

Onde: 

theil  =  Índice L de Theil 

gini  =  Índice de Gini  

rpc  =  Renda per capita 

rpc2  =  Renda per capita ao quadrado 

i  =  Municípios que compõem as mesorregiões objeto de análise 

I  = 1, 2, ..., 163. Para a grande região que reúne as mesorregiões 

Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. 

i  = 1, 2, ..., 690. Para a grande região que reúne as demais 

mesorregiões de Minas Gerais. 

t  =  Periodicidade dos dados = 1991 e 2000. 

ε  =  Termo de erro. 

 

Para estimação dos modelos, representados pelas equações (1) e (2), podem ser 

utilizados tanto Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) quanto Mínimos Quadrados 

Generalizados (MQG), assumindo para tanto os pressupostos do modelo linear clássico, 

que enuncia termos de erro normalmente distribuídos, com média zero e variância σ2, 

ou seja, εit ~ (0, σ2). 

A hipótese básica subjacente ao modelo é definida a partir da sinalização das 

variáveis independentes, correspondentes à renda per capita e sua forma quadrática.  

Assim, considerando o coeficiente da renda per capita como β1 e o coeficiente da renda 

per capita ao quadrado como β2, tem-se que β1 deve ser maior que zero, enquanto β2 

deverá ser menor que zero, para que se confirme a hipótese da existência da Curva de 

Kuznets. Pressupõe-se, portanto, β1> 0 e β2 < 0, o que denota a inclinação positiva no 
                                                                                                                                               
(1994), os resultados em pooled cross-section replicaram a hipótese de Kuznets de uma curva em “U” 
invertido, o mesmo não ocorrendo para estimações utilizando efeitos fixos. 
27 A metodologia de estimação proposta segue as especificações adotadas por Ahluwalia (1976a), 
contidas em Jacinto e Tejada (2004) e em Salvato (2006). 
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inicio da curva, que a partir de um determinado ponto torna-se negativa, garantindo uma 

configuração em “U” invertido.  

Conforme citado anteriormente, em geral, a estimação com dados cross-section 

pode apresentar problemas de variáveis omitidas, associadas à heterogeneidade 

existente na base de dados analisada. Isto deve ser levado em conta para este estudo, 

uma vez que características específicas de cada município podem afetar a relação 

crescimento econômico e distribuição de renda. Assim, com o intuito de controlar essa 

heterogeneidade, e com isto obter uma inferência mais acurada dos parâmetros, a 

combinação de cross-section e dados em painel28 pode se constituir numa boa 

alternativa para investigação do problema proposto. Isso implica na estimação de um 

modelo na seguinte forma29: 

theilit= αi + β1rpcit + β2rpc
2
it + εit                                                                    (3) 

 

Onde: 

αi = corresponde a um termo de erro composto, ou seja, αi = α + µi, que 

capta os efeitos de cada município ao longo do tempo.  

 

De acordo com Cameron e Trivedi (2005), existem cinco tipos de estimadores 

mais comuns: MQO Agrupado (Pooled OLS); Between; Primeiras Diferenças (FD); 

Efeitos Fixos (FE); e, Efeitos Aleatórios (RE). A escolha entre os modelos dependerá da 

possibilidade de atendimento ou não de hipóteses básicas dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO).  

Utilizar o modelo de efeitos fixos significa permitir um intercepto diferente para 

cada observação, de tal forma que o termo constante (αi) possa absorver todos os fatores 

não observados, constante no tempo, que afetam a variável dependente (theilit). Assim, 

considerando di como uma variável dummy representativa do iésimo município, e 

tomando αi como os interceptos dos municípios, o modelo de efeitos fixos assume a 

seguinte forma: 

theilit = αi di+ β1rpcit + β2rpc
2
it + εit                                                              (4) 

                                                 
28 A utilização de dados em painel apresenta uma série de vantagens, entre as quais se destacam o 
controle do impacto de variáveis omitidas ou da heterogeneidade, levando a estimadores mais precisos. 
Além disso, a análise de dados em painel possibilita que uma mesma unidade de análise seja 
acompanhada temporalmente, ampliando o número de observações, o que implica em maiores graus de 
liberdade da estimação e reduz a colinearidade entre as variáveis, resultando em maior eficiência dos 
estimadores. 
29 A mesma especificação poderá ser utilizada com a substituição da variável dependente theil por gini. 
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Em geral, a estimação do modelo de efeitos fixos é feita por MQO com variáveis 

dummies. Já o modelo de efeitos aleatórios, ao invés de considerar o intercepto de cada 

observação como um efeito fixo daquela unidade, trata esse efeito individual como 

aleatório, não correlacionado com os regressores e com o termo geral de erro. No caso 

deste estudo, isso significa que os 163 municípios tomados para investigação são 

tratados como uma amostra aleatória de uma população maior, sendo o intercepto, 

portanto, “tratado como extrações aleatórias da distribuição populacional de intercepto 

dos municípios” (Jacinto e Tejada, 2004: 10), ou seja: 

 

theilit = αi + β1rpcit + β2rpc2
it + εit                                                                  (5) 

 

Onde, αi = α + µi, sendo µi um erro aleatório não observável, correspondente às 

especificidades de cada município. Assumindo que E(µi) = 0 e Var (µi) = 
2
µσ , a 

equação de efeitos aleatórios pode ser formalizada como: 

 

theilit = αi + β1rpcit + β2rpc
2
it + vit                                                                   (6) 

Onde, vit  =   µi +  εit , o que significa dizer que o erro estocástico (vit) engloba o erro 

idiossincrático (εit) e o erro de cada município (µi). Essa equação pode ser estimada 

utilizando Mínimos Quadrados Generalizados (MQGF).  

Uma vez estimada a Curva de Kuznets, tanto por efeitos fixos quanto por efeitos 

aleatórios, é preciso definir qual o melhor estimador, com o auxílio do Teste de 

Hausman que, em síntese, analisa a correlação entre os regressores e µi para avaliar a 

consistência e eficiência dos estimadores, e então optar por um dos dois. 

Operacionalizando os conceitos acima discutidos, a análise subseqüente 

apresenta evidências da Curva de Kuznets para os municípios da região formada pelo 

Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas Gerais, a partir dos resultados 

econométricos obtidos utilizando estimadores de mínimos quadrados empilhados, 

efeitos fixos e efeitos aleatórios. 
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5. Análise dos Resultados  

 

Foram estimados quatro modelos a partir de Cross-sections Empilhadas (Pooled 

Cross-section), ou seja, a agregação (pooling) de todas as observações, de modo que se 

possa utilizar MQO, tratando itiu ε+  como um termo de erro composto ( itiit uv ε+=  ). 

Os resultados das estimações realizadas constam do quadro 1 e demonstram, 

para o ano de 1991, a existência de correlação positiva entre a renda per capita e o 

Índice L de Theil, bem como correlação negativa entre esse índice e a renda per capita 

ao quadrado, o que denotaria a existência da Curva de Kuznets. Entretanto, não se 

observa significância para a variável independente renda per capita ao quadrado30. 

 

Quadro 1. Teste Curva de Kuznets – Cross-section 

Ano:  1991 
Variável  Variável Dependente: theil  Variável Dependente: gini  
 Coeficiente Estatística t Coeficiente Estatística t 
Constante 
 
rpc91 
 
rpc912 
 
 
R2 

.1626414 
(.053275)** 

.0052123 
(.0012586)**     

-9.11e-06 
(6.83e-06)* *  

 
0.5362 

3.05 
(0.003)* 

4.14 
(0.000)* 

- 1.33 
(0,184)* 

.3665936 
(.0248459)** 

.0026467 
(.000587)** 
 -5.58e-06 

(3.18e-06)** 
 

0.5308 

14.75 
(0.000)* 

4.51 
(0.000)* 

- 1.75 
(0.082)* 

 

Ano:  2000 
Variável  Variável Dependente: theil  Variável Dependente: gini  
 Coeficiente Estatística t Coeficiente Estatística t 
Constante 
 
Rpc0 
 
Rpc02 
 
 
R2 

.3335429 
(.0542242)** 

.0028481 
(.0009066)**    

-5.25e-06 
(3.46e-06)**  

 
0.2496 

6.15 
(0.000)* 

3.14 
(0.002)* 

- 1.52 
(0.131)* 

.6328554 
(.0288261)** 

-.000821 
(.0004819)** 

 3.95e-06 
(1.84e-06)** 

 
0.0440 

21.96 
(0.000)* 

-1.70 
(0.090)* 

2.15 
(0.033)* 

 

** Erro padrão 
*   p-valor 

 

Para o ano 2000, regredindo o Índice L de Theil sobre as variáveis renda per 

capita e renda per capita ao quadrado, verificou-se a presença de uma curva em “U” 

                                                 
30 Os parâmetros do modelo estimado demonstram pelo teste “t”, valores tabelados de t = 2,57, t = 1,96, e 
t = 1,64, com níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. No caso da rpc2, utilizando a 
variável theil como medida de distribuição de renda, não se pode rejeitar a hipótese nula (Ho: β = 0). A 
existência de heterogeneidade entre os municípios da região analisada pode explicar os resultados 
constatados. Uma possível alternativa para correção dessa heterogeneidade consiste na utilização de 
modelos com efeitos fixos e aleatórios através da estimação com dados em painel. 
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invertido, conforme Kuznets, embora se observe ainda baixa significância para renda 

per capita ao quadrado. 

Em seguida, substituindo a variável dependente L de Theil, pelo Índice de Gini, 

observou-se uma melhoria relativa nos dados para ambos os períodos. Assim, é possível 

constatar nível de significância de 10% para a variável renda per capita ao quadrado, 

demonstrando ser essa especificação mais robusta, ainda que no conjunto haja um baixo 

poder explicativo das variáveis independentes para o ano 2000, o que fica evidenciado 

pelo reduzido valor do R2 ajustado. Embora nesse caso os resultados pareçam mais 

significativos, não é possível confirmar a hipótese de uma curva em “U” invertido para 

o ano de 2000, dado que a sinalização das variáveis explicativas (rpc<0 e rpc2>0) é 

contrária à predição da teoria. 

Tendo em vista que, em geral, os resultados apresentados pela metodologia de 

estimação dos dados em pooled cross-section não demonstraram o ajustamento 

adequado à obtenção de estimativas consistentes, optou-se pela utilização de modelos 

alternativos, baseados nos estimadores de efeitos fixos e aleatórios31. 

Os testes realizados para os modelos de efeitos fixos e aleatórios especificados 

nas equações constantes da metodologia denotam, em ambos os períodos, estatísticas 

mais consistentes que atestam a presença da curva de Kuznets, conforme resultados 

apresentados no quadro 2. 

Esses resultados são indicativos de que o controle para heterogoneidade entre as 

observações da amostra, feita através de dados em painel, via efeitos fixos e aleatórios, 

é um método mais adequado aos objetivos propostos neste trabalho. A estimação com 

dados em painel via efeitos fixos e aleatórios, foi capaz de evidenciar que em regiões 

menos desenvolvidas, como é o caso da região que agrega as mesorregiões 

Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas, o crescimento econômico implica na 

ampliação da desigualdade de renda no longo prazo.   

 

 

 

 

 

                                                 
31 A existência de heterogeneidade entre os municípios da região analisada pode explicar os resultados 
constatados. Uma possível alternativa para correção dessa heterogeneidade consiste na utilização de 
modelos com efeitos fixos e aleatórios através da estimação com dados em painel. 
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Quadro 2. Teste Curva de Kuznets - Dados em Painel - Período 1991-2000 
 

Variável Dependente: theil 
 Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

 Coeficiente Estatística t Coeficiente Estatística t 
Constante 
 
rpc91 
 
rpc912 
 
 
R2 

.1406202 
(.0360258)** 

.0059923 
(.0006842)**     
-0.0000157 

(3.08e-06)**   
 

0.4809 

3.90 
(0.000)* 

8.76 
(0.000)* 

- 5.10 
(0.000)* 

.1738316 
(.0286063)** 

.0054031 
(.005443)** 
 -0000137 

(2.40e-06)** 
 

0.4805 

6.08 
(0.000)* 

9.93 
(0.000)* 

- 5.7 
(0.082)* 

 

Variável Dependente: gini 
 Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

 Coeficiente Estatística t Coeficiente Estatística t 
Constante 
 
rpc91 
 
rpc912 
 
 
R2 

.2755993 
(.0233273)** 

.0045537 
(.000443)**     
-0.0000126 
(2.0e-06)**  

 
0.5399 

11.81 
(0.000)* 

10,28 
(0.000)* 

- 6.30 
(0.000)* 

.3822532 
(.0175624)** 

.0028537 
(.0003366)** 

 -7.95e-06 
(1.48e-06)** 

 
0.4805 

21.77 
(0.000)* 

8.48 
(0.000)* 

- 5.38 
(0.000)* 

 
0.5399 

** Erro padrão 
* p-valor 

 

Com o objetivo de comparar a eficiência entre os estimadores de dados em 

painel foi utilizado o Teste de Hausman, sob as hipóteses H0: consistência dos efeitos 

aleatórios e H1: efeitos aleatórios não consistentes. Os resultados obtidos rejeitam a 

hipótese nula de consistência dos estimadores de efeitos aleatórios, o que pode ser 

constatado pelo χ 2  tabelado (0,3276) menor que o calculado (2,23). 

Conforme proposto inicialmente, além da investigação para as regiões Vale do 

Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas, realizou-se, ainda, a estimação da 

Curva de Kuznets para a grande região agregada dos demais municípios, utilizando 

tanto estimadores pooled cross-section, quanto de efeitos fixos e efeitos  aleatórios. Os 

resultados apresentados para essa região, não indicaram robustez capaz de atestar a 

existência de uma correlação entre crescimento econômico e desigualdade de renda na 

forma de “U” invertido, conforme preconizado por Kuznets32. Isso pode ser indicativo 

de que nas regiões mais desenvolvidas, cujos padrões de crescimento demonstram 

menor heterogeneidade, há uma tendência constante de redução das disparidades de 

renda no longo prazo.  

 

                                                 
32 Ver resultado da regressão, em anexo. 
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6. Conclusão 
 

O objetivo deste trabalho consistiu em verificar a validade da hipótese da curva 

de Kuznets para um recorte regional do Estado de Minas Gerais: uma região que 

compreende a parte superior do Estado, caracterizada por baixos indicadores de 

crescimento econômico e altos índices de desigualdade; outra região envolvendo a parte 

Centro-Sul-Sudoeste do Estado, marcada por melhores indicadores de crescimento e 

distribuição de renda. 

Para tanto, foram utilizados modelos econométricos com dados em cross-section 

e dados em painel utilizando os estimadores de MQO empilhados, ou seja, pooled cross-

section, efeitos aleatórios e efeitos fixos. Os resultados da análise deixam evidente a 

existência de uma curva de Kuznets para a grande região que compreende os 163 

municípios constantes das mesorregiões Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de 

Minas. Neste caso o estimador mais eficiente demonstrou ser o de efeitos fixos. Ao 

contrário, as mesmas estimações realizadas para a grande região Centro-Sul-Sudoeste, 

que compreende os 690 municípios, não replicaram a hipótese de uma curva em U 

invertido. Para este caso, em todos os métodos de estimação realizados, os sinais dos 

coeficientes não confirmaram a previsão da teoria. 

Estes resultados parecem sugestivos de uma maior concentração de renda em 

regiões com baixos indicadores econômicos e sociais, dada suas trajetórias de 

crescimento. Em contraposição, aquelas regiões de Minas Gerais com indicadores de 

crescimento e renda mais favoráveis, parecem menos sujeitas aos efeitos da 

concentração de renda, o que pode ser uma sinalização da prevalência de impactos 

positivos sobre a distribuição de renda dos efeitos dos setores mais dinâmicos da 

economia sobre os menos dinâmicos. 
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Resumo 

 

Compreendendo a globalização como um processo que se manifesta de diferentes formas, nos diferentes 

espaços, o presente trabalho busca debater as relações entre o local e o global contidas no Movimento 

Cultural Mangue Beat, na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, ante aos efeitos provocados pela 

globalização nos espaços da cidade. Parte assim, do princípio de que o atual processo de mundialização 

da cultura, provoca efeitos diferentes nos mais diversos ambientes, pois ao mesmo tempo que acarreta um 

processo de homogeneização cultural, também provoca um processo de resistência local aos caminhos 

construídos pelos centros do capital. O referido Movimento Mangue Beat contribui para uma reconstrução 

e/ou remodelação da imagem e da cidade do Recife, através do desenvolvimento de uma qualificação 

simbólica e material da paisagem recifense, estimulando um imaginário geográfico nos espaços 

emblemáticos da cidade, que inclui os seus rios, pontes, mangues e o modo de vida de seus habitantes. O 

movimento emerge na década de 1990, explicitando os problemas sociais brasileiros, em especial, as 

desigualdades de seu espaço urbano mergulhado na opacidade do sistema urbano mundial. 

 

Palavras-Chave: Mangue Beat, Globalização, Resistências locais 
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1. Introdução 
 

A globalização têm-se caracterizado, cada vez mais, por uma interdependência 

crescente a nível mundial de tendências, problemas, modos de comportamento que 

atingem de diferentes formas os diferentes espaços, tornando alguns destes espaços, 

centrais ao sistema e outros, periféricos e poucos interligados aos interesses dos centros 

do capital.  

O atual processo de globalização tem promovido, consequentemente, uma 

mundialização da cultura, gestado dentro da lógica contemporânea da sociedade global, 

provocando efeitos diversos, pois ao mesmo tempo que acarreta um processo de 

homogeneização cultural, também provoca um processo de resistência local aos 

caminhos construídos pelos centros do capital. 

Assim, o presente trabalho visa compreender como movimentos culturais que 

eclodem em zonas priféricas de um mundo cada vez mais globalizado podem manifestar 

suas narrativas e interpretações do mundo? Qual o interesse que estes movimentos 

revelam em sua “luta” comtra o global?  

Para tal, analisou-se o Movimento Mangue Beat1, movimento cultural surgido na 

década de 1990, na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, Brasil. Para 

compreender a forma como este movimento encena a realidade social da cidade, faz-se 

necessário evidenciar a forma como o papel do imaginário é essencial à construção do 

espaço geográfico, conforme exposto por CLAVAL (2008). Na ótica de Claval, 

compreende-se que as pessoas imprimem as suas aspirações e feições pessoais aos 

espaços, construindo narrativas e símbolos no/do espaço para além do que seus sentidos 

lhes revelam. 

A construção destas narrativas pelo imaginário geográfico faz-se em relação 

direta com o espaço (produtor e produto dos simbolismos). A paisagem, então, passa a 

ser imagem, produzida e incorporada pelo imaginário social, reflexo da realidade, 

ligando o espaço e a imaginação através de códigos e símbolos territoriais instituídos 

coletivamente (MACIEL, 2005). 

A construção de espaços emblemáticos, de geo-simbolismos pelo Movimento 

Mangue Beat corresponde a principal arma que estes utilizam nesta “luta” contra a 

                                                 
1 A nomenclatura que optou-se neste artigo para caracterizar a cena cultural analisada corresponde a 
“Movimento Mangue Beat”. Porém, os “fundadores” desta cena cultural preferem caracterizá-la como a 
“Cena Mangue Beat”; Além disto, o “Movimento” inicialmente foi chamado de “mangue bit” pelos 
grupos que o constituíam, mas ficou comnhecido como “mangue beat” na mídia nacional. 
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realidade opressora do sistema global. A construção destes espaços emblemáticos 

evidencia os interesses do Movimento para com o mundo, apresentando uma 

consistência histórica e geográfica profunda, pois exprimem as percepções e 

comportamentos dos que a mobilizam e re-interpretam em novas metáforas. 

Nestas re-interpretações e criações de novos símbolos aos tais espaços, o 

Movimento Mangue Beat apresenta um importante papel. Conseguiu conferir novos 

signos aos mangues do Recife e uma reativação no debate sobre a organização espacial 

da cidade anfíbia. A seguir, pretende-se identificar a contribuição que o imaginário 

desenvolvido pelo Movimento possibilitou ao estudo das dinâmicas espaciais da capital 

pernambucana, e como essa submissão do local ao global é encarada.  

Para tal, antes de analisar-se tais relações entre o Mangue Beat e a cultura 

mundial, faz-se necessário compreender a realidade do espaço onde este movimento se 

desenvolveu: a cidade do Recife, tida como a Veneza Brasileira nos cartões postais, 

pela semelhança com a cidade italiana, na presença de rios e canais em sua malha 

urbana, e que para o movimento passou a ser chamada como a Manguetown2, ou a 

“quarta pior cidade do mundo3”. 

2. A Cidade do Recife: A Manguetown 

 

2.1. A formação da “metrópole esclerosada” 

 

Tida como a Manguetown do Mangue Beat, a cidade do Recife foi fundada 

numa planície costeira cortada por seis rios, que cresceu desordenadamente através de 

sucessivos aterramentos e, conseqüentemente, da destruição dos seus manguezais (daí o 

movimento ter chamado a cidade como Manguetown). 

A história da ocupação do espaço urbano recifense sempre esteve relacionada 

com a luta pelo direito à posse da terra e a posterior reivindicação por melhorias 

urbanas. Seu processo de ocupação sempre evidenciou uma desigualdade de condições 

                                                 
2 “Manguetown”. Letra: Chico Science/Música: Chico Science, Lúcio Maia e Dengue. In: Afrociberdelia. 
Sony Music, 1996.  
“… andando por entre os becos/ andando em coletivos/ ninguém foge ao cheiro sujo/ da lama da 
manguetown/ andando por entre os becos/ andando em coletivos/ ninguém foge à vida suja dos dias da 
manguetown …” 
3 “Antene-se”. Letra e Música: Chico Science. Da Lama ao Caos. Sony Music, 1994.  
“É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo/ escutando o som das vitrolas que vem dos mocambos/ 
entulhados à beira do Capibaribe/ na quarta pior cidade do mundo/ Recife cidade do mangue/ incrustada 
na lama dos manguezais/ onde estão os homens caranguejos …” 
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de habitabilidade entre segmentos sociais distintos. A concentração de terras e de 

recursos, somada a intolerância governamental, sempre excluiu a população de baixa 

renda do acesso a moradia, sobrando-lhes a ocupação irregular de áreas de riscos, ainda 

assim, a título de resistência e lutas (MORAES; MIRANDA, 2007). 

A Cidade do Recife sob óticas distintas: A “Veneza Brasileira” (FOTO A); A “Manguetown” 

exposta pelo Mangue Beat (FOTO B) 

  
Foto A. Disponivel em: http://blogdodanubio.files.wordpress.com/2009/07/recife26.jpg. Acesso: 09 jan. 

2010. Foto B. Disponível em: http://acertodecontas.blog.br/wp-content/uploads/2008/04/palafitas-_-foto-

eraldo-peres-_-associated-press.jpg. Acesso em: 09 jan. 2010. 

 

A ocupação do espaço urbano recifense (em especial a ocupação das áreas de 

riscos, como os manguezais) sempre apresentou relações com dinâmicas registradas em 

outros lugares. A intensificação da ocupação nestes ambientes de riscos compreende o 

período onde a fixação dos retirantes das secas sertanejas e dos migrantes expulsos do 

latifúndio da cana buscaram se fixar na capital em busca de melhores oportunidades, o 

que transformou segundo Josué de Castro, a metrópole pernambucana na 

Mocambópolis (CASTRO, 2005: 106). 

Ainda para tal autor, a intensificação do êxodo dos sertanejos ocorreu 

principalmente durante as secas de 1817 e 1877. Porém, o grande grupo de migrantes 

que chegava ao Recife, era o dos expulsos da Zona da Mata, área ocupada pela 

atividade canavieira. A introdução de máquinas e de novas tecnologias na produção 

monocultora da cana-de-açúcar, por volta do início do século XVIII, possibilitou a 

substituição do contingente e da força de trabalho desenvolvida na produção dos 

engenhos, o que provocou uma grande migração de pessoas do campo para as cidades.  

Esta desruralização pode ser entendida, como um conjunto de mudanças que se 

desenvolveu no campo brasileiro que, possibilitaram grandes mudanças nos espaços 
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urbanos brasileiros. A introdução de relações capitalistas de produção caracteriza-se 

como o principal fator de expulsão dos camponeses desta região da cana para as cidades 

durante os séculos XIX e início do século XX. 

A migração destes grupos aos núcleos urbanos se consolidou como uma aparente 

solução as populações migrantes, que viam nos espaços urbanos oportunidades para o 

estabelecimento tranqüilo e amplas condições de trabalho e sustento. Estas migrações 

relacionam-se com uma busca pela sobrevivência desta população, e caracterizam-se 

como a única saída a que lhes apresenta. Migram em busca dos falsos benefícios que o 

crescimento urbano aparentemente oferece (GUERRA, 1993: 18). Porém, ao chegarem 

aos seus locais de destino, no caso deste estudo a cidade do Recife, sempre acabam por 

encontrar a falta de oportunidades efetivas de trabalho, passando a viver de 

subempregos e em habitações sub-normais. 

Estes movimentos migratórios se vinculam a fatores expulsivos de natureza 

estrutural que se processam no nível de uma estrutura econômica ‘periférica’, frágil e 

dependente, articulada fora da região, em função dos interesses capitalistas centrais 

(GUERRA, 1993: 26). 

Neste período o Recife recebeu um contingente populacional maior do que sua 

economia e seu mercado de trabalho poderiam suportar. Assim, este crescimento 

populacional não correspondeu a ampliação de ofertas de bens e serviços coletivos, que 

assegurassem morada digna a toda essa crescente expansão populacional. Já no século 

XIX, quando o Recife tornou-se a capital pernambucana, os manguezais já haviam sido 

ocupados, de forma pacífica (visto que neste período não existia nenhum interesse 

imobiliário sobre estas áreas), porém irregular. Vendo a situação caótica da cidade, que 

havia crescido de forma desproporcionalmente rápida, a classe dominante recifense, 

referendada na ação dos governantes, via na expulsão dos moradores e a conseqüente 

remoção dos mocambos, a solução para os problemas urbanos existentes, especialmente 

o da moradia, vista então como um problema de saúde pública (SILVA, 2007: 113). 

Intensificou-se então, o combate aos mocambos, que ocasionou grande 

transformação no aspecto fisionômico das áreas pobres do Recife. Algumas famílias 

tiveram de deixar o Recife e outras estabeleceram-se em outras áreas de risco da cidade: 

as encostas dos morros, que ofereciam poucos atrativos ao interesse imobiliário. 

Recife já desde meados do século XIX, apresentava problemas urbanos que 

podem ser observados ainda hoje na cidade, e que foram denunciados várias vezes pelo 

Mangue Beat, ao revelar a miséria que as populações que habitam os mangues são 
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submetidos, o descaso dos governantes frente essa população e a forma como a cidade 

se acostumou a ver essa condição sem mostrar incomodo ou repulsa. 

Algumas áreas de mocambos ainda persistem na cidade, constituindo 

testemunhas desta habitabilidade sub-normal característica da cidade, repleta de 

pobreza, mas também de resistência. Após o período de maior pressão para a retirada 

dos mocambos, que ocorreu por volta das décadas de 1920 e 1940, em função da intensa 

pressão por urbanização, estes assentamentos precários passaram a ser tolerados, 

quando não interferiam nos interesses de agentes com poder político e/ou econômico – 

principalmente os relacionados à atividade imobiliária – (MORAES; MIRANDA. 2007: 

75). Os espaços que sobram para que as populações de baixa renda ocupem são os que 

apresentam uma maior dificuldade de ocupação, ambientalmente frágeis. Segundo 

Demóstenes Moraes e Lívia Miranda: 

O descaso em relação à produção dos assentamentos precários permitiu no Brasil e no 

Recife: I) a progressão do processo de acumulação sem gerar tensões sociais 

insuportáveis, considerando o conseqüente rebaixamento dos custos com a reprodução 

da força de trabalho a partir da esfera da moradia; II) o aproveitamento político da 

situação, alimentando esquemas de clientelas estabelecidos entre políticos e gestores 

públicos e a população de baixa renda, a partir do atendimento, parcial e tópico, das 

demandas por melhores condições de moradia (MORAES, MIRANDA, 2007: 75). 

Sobre a ótica de tais autores, compreende-se que as ações governamentais 

sempre marcaram a ocupação estabelecida pelos estratos sociais de mais baixa renda, 

desde o começo de seu processo de ocupação até a sua consolidação no espaço, onde o 

Estado sempre buscou atender os anseios da elite recifense, pois a tentativa de expulsão 

destes moradores constituía, antes de tudo, a realização dos anseios da classe mais rica 

do Recife, que via naquelas formas de habitação um problema de saúde pública. “O 

poder executivo... do Estado é apenas um comitê de gestão dos interesses comuns de 

toda a burguesia” (MARX apud SANTOS, 2004: 183). 

2.2. As desigualdades sociais recifenses: “A quarta pior cidade do mundo” 
 

O Recife, a cidade dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas é também a 

cidade dos mocambos: das choças, dos casebres de barro batido a sopapo, cobertos de 

capim, de palha de coqueiro e de folhas de flandres (CASTRO, 2005: 25). 
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A capital do Estado de Pernambuco é dentre as metrópoles nacionais, a que 

apresenta o maior percentual de pobres do país: cerca de 46% da população. A capital 

pernambucana também é uma das que apresenta as mais altas taxas de desigualdade de 

renda (RECIFE, 2005).  

O Recife figura entre as principais capitais estaduais do Brasil onde os ricos 

ficam com a maior parte da renda e, onde os pobres participam menos na distribuição da 

renda. Os 10% mais ricos do Recife apropriam 55,07% da renda, enquanto que os 20% 

mais pobres ficam com apenas 1,43% da renda (RECIFE, 2005). 

A Região Metropolitana do Recife, que compreende 14 municípios apresentava 

um aglomerado populacional de 3.339.616 habitantes no ano de 2000, sendo destes 

1.422.905 habitantes na cidade do Recife. 

Aproximadamente 759 mil pessoas, cerca de 53% da população recifense, reside 

em áreas com condições habitacionais inadequadas, segundo dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Recife (2005). Destes, 33% residiam em encostas e 20% 

nas áreas alagadas da cidade.  

Desta população com condições habitacionais inadequadas, cerca de 592 mil, ou 

42% da população total, residiam em domicílios situados em Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS)4, ainda segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Recife (2005). O Recife concentra quase metade das necessidades habitacionais da 

sua Região Metropolitana.  

A cidade foi construída a partir de tais modos de desigualdades sociais. Tais 

heranças sociais, aliadas as atividades econômicas desenvolvidas, possibilitaram o que 

afirma Milton Santos no seu livro O Espaço do Cidadão: a criação de classes diversas 

de cidadãos, uma distribuição desigual da população, hierarquização entre os espaços, 

agravamento das desigualdades sociais, centralização da economia a certos lugares, 

concentração de riquezas e o não cumprimento de direitos individuais que cada 

indivíduo detém (SANTOS, 1998: 12-14; 43-44). Porém, “o Recife apenas reproduz, à 

sua escala, o que ocorre na grande maioria das metrópoles e nos principais centros 

urbanos do país” (ARAÚJO; ARAÚJO, 2005: 4-5). 

As desigualdades sociais observadas na cidade cada vez mais derivam de 

desigualdades territoriais. As áreas que apresentam os mais altos índices de renda e do 

                                                 
4 “No Recife, as ZEIS foram implantadas apenas para os assentamentos precários de baixa renda e 
considerando a exigüidade do território municipal e, ainda mais, do espaço habitável” (MORAES; 
MIRANDA, 2007, p. 77). 
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IDH-M, no geral, são aquelas que detêm os melhores bens e serviços oferecidos na 

cidade. Falta na cidade uma repartição espacial dos bens e serviços de uma forma que 

atenda ao interesse de toda a sociedade, de modo que todos utilizem todos os recursos 

oferecidos pela cidade de igual modo. Uma repartição espacial dos serviços que 

possibilite que todos tenham direito à cidade. Mais do que um direito a usufruir da 

cidade, o que falta para alguns moradores do Recife é o direito de obter da sociedade os 

bens e serviços mínimos, sem os quais a existência não é digna (SANTOS, 1998: 129). 

3. A Cena Mangue Beat 

 

O Movimento musical surgido da Região Mmetropolitana do Recife, capital do 

Estado de Pernambuco, caracteriza-se como um movimento cultural que articulou 

elementos da cultura tradicional do Nordeste do Brasil (maracatu, ciranda, samba) com 

elementos globais ligados à cultura pop (rock, música eletrônica, rap, reggae). A 

imagem-símbolo do movimento, uma antena parabólica enfiada na lama, resume bem o 

pretendido pelo movimento: a lama ao simbolizar a particularidade ambiental, assim 

como a situação caótica da cidade do Recife; a antena, como forma de simbolizar a 

conexão com a rede mundial. 

O Mangue Beat correspondeu a um fenômeno cultural resultante da confluência 

de diversas experiências sociais e estéticas, que buscavam denunciar a situação de 

desigualdade encontrada na sociedade recifense, por muitas vezes abafada pelos estratos 

sociais mais altos, mas que sempre esteve presente na cidade em seu recente período 

como metrópole. 

O movimento procurava demonstrar a relação entre a metrópole e o mangue, 

entre seus habitantes quase distintos, lançando os problemas da bela e perversa Recife. 

Procuravam mostrar o olhar da periferia sobre a metrópole do Nordeste, com sua 

miséria acumulada, do qual apenas usufruíam parcialmente, ou para alguns nem isso. 

Enquanto muitos viam a cidade do Recife buscando contemplar suas belezas, 

suas histórias e seus atrativos turísticos, o Mangue Beat buscava explicitar a realidade 

opressora da cidade. Procuravam mostrar a cidade espacialmente fragmentada, presa no 

mito da metrópole, repleta de problemáticas urbanas, que cada vez mais levavam ao 

agravamento do quadro de miséria e caos urbano da cidade. 

O Mangue Beat emergiu numa sociedade marcada por uma realidade espacial 

urbana de forte exclusão social e procuraram lançar uma visão crítica sobre o espaço 
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que viviam, mostrar suas próprias visões sobre a sua cidade, diferente da visão 

globalizante de mundo, onde a miséria de poucos, torna-se comum e justificável para o 

sucesso de uma minoria. 

Por trás da metáfora do Mangue Beat, observa-se a luta de seus integrantes para 

romper o silêncio, o esquecimento e a indiferença impostas pela sociedade aos estratos 

sociais mais abastados (SOUZA, 2000). Observa-se a eclosão de um olhar crítico sobre 

sua própria condição, frente a este mundo globalizado. 

Dentre as principais bandas que se destacaram nesse movimento, podem ser 

citadas Chico Science e Nação Zumbi, Mundo Livre S/A, a banda Eddie, Mestre 

Ambrósio, Devotos, Faces do Subúrbio, Sheik Tosado dentre outras bandas. Além do 

papel influente na música, o Mangue Beat teve importante influência sobre o cinema, 

sobre as artes plásticas, sobre a moda, mas foi mais forte como um movimento musical. 

Bandas Integrantes do Movimento Mangue Beat:  

Chico Science e �ação Zumbi (FOTO A); Mundo Livre S/A (FOTO B) 

  
Foto A. Disponível em: http://www.di.ufpe.br/~mundi/numero4/mundopequeno/figs/lama2.jpg. Acesso 

em: 09 jan. 2010. Foto B. Disponível em: http://baladasalternativas.files.wordpress.com/2009/05/mundo-

livre.jpg. Acesso em: 09 jan. 2010. 

 

O primeiro manifesto do Mangue Beat foi lançado em 1993, intitulado como 

“Caranguejos com Cérebro5” foi escrito por Fred Zero Quatro, um dos fundadores do 

movimento e vocalista da banda Mundo Livre S/A. Neste, é apresentado as intenções do 

                                                 
5 O Manifesto é composto de três partes: Na primeira parte, intitulada de Mangue – o conceito, busca-se 
conceituar os manguezais e demonstrar a riqueza de vida e importância ecológica destes aos ecossistemas 
marinhos; Na segunda parte, Manguetown – a cidade, apresenta-se os aspectos geográficos da cidade, 
ressaltando os problemas do crescimento urbano desordenado recifense; Na terceira e ultima parte, 
intitulada de Mangue – a Cena, descreve-se as intenções do Movimento e as ações que julgam necessárias 
para “devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade”. O manifesto é assinado por 
Fred ZeroQuatro, um dos fundadores do Movimento Mangue Beat e vocalista da banda Mundo Livre S/A. 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 

Página 13 de 79 

movimento, e a visão que seus integrantes tinham sobre a cidade do Recife. Este 

manifesto torna público os esforços, dos integrantes do movimento na denuncia dos 

seus problemas sociais e na tentativa de “salvar” a cidade do Recife. 

[...] Manguetown – A Cidade 

A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada por seis rios. Após a 

expulsão dos holandeses, no século XVII, a (ex) cidade “maurícia” passou a crescer 

desordenadamente às custas do aterramento indiscriminado e da destruição dos seus 

manguezais.  

Em contrapartida, o desvairio irresistível de uma cínica noção de “progresso”, que 

elevou a cidade ao posto de metrópole do Nordeste, não tardou a revelar sua fragilidade. 

Bastaram pequenas mudanças nos “ventos” da história para que os primeiros sinais de 

esclerose econômica se manifestassem no inicio dos anos 60. Nos últimos trinta anos a 

síndrome de estagnação, aliada à permanência do mito da “metrópole”, só tem levado 

ao agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. 

O Recife detém hoje o maior índice de desemprego do país. Mais da metade dos seus 

habitantes moram em favelas e alagados. Segundo um instituto de estudos populacionais 

de Washington, é hoje a quarta pior cidade do mundo para se viver. [...] (QUATRO, 

s/d). 

Segundo Cláudio Moraes de Souza (2000) o Mangue Beat, a partir de uma 

“brincadeira levada a sério”, provocou na sociedade recifense uma necessidade de se 

pensar sobre os seus complexos problemas sociais. Para tal autor, o manguebeat é antes 

de mais nada, fruto da experiência da juventude urbana recifense, que através das suas 

músicas, tematizaram os problemas que experimentavam na condição de jovens saidos 

dos seguimentos de menor poder aquisitivo, e que, conseguiram se projetar, colocando-

se no centro da cena cultural de sua cidade e de seu país (SOUZA, 2000: 5). 

O Mangue Beat favoreceu o desenvolvimento de um olhar crítico da cidade de 

Recife, ao construir imagens de si e da cidade, que podem ser visto nas suas músicas e 

nas declarações de seus integrantes. Estes, narram a cidade, de forma avessa. Nos seus 

aspectos mais familiares, nos seus monumentos e espaços públicos mais simbólicos, 

(rios, pontes, mangues), buscam expor aquilo que já não é perceptível pela sociedade. 

Tais espaços não são por eles contemplados, mas sim contestados em suas 

problemáticas. Nos espaços onde as pessoas não mais enxergavam suas realidades 

sociais desastrosas, o movimento enxergava e vivenciava, tornando-os perceptíveis. Ao 

invés da “Veneza brasileira”, agora enxergavam a “Manguetown”. 
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[...] As ‘paisagens de cartão postal’, como as pontes e mangues da cidade do Recife, 

participam de uma dinâmica muito mais rica que a mera instituição de uma estética 

imutável a serviço das elites ou da propaganda, uma cortina de fumaça para escamotear 

a miséria real dos que vivem na lama. Elas guardam a possibilidade de articular 

criativamente realidade e discurso através do imaginário geográfico dos seus habitantes 

(MACIEL, 2005, p. 13;14). 

4. O Mangue Beat e o cenário global: O Local versus o Global 
 

O tema e drama central das músicas das bandas que faziam parte do Movimento 

Mangue Beat, corresponde, quase sempre, a figura do homem periférico, em especial, o 

que mora no mangue do Recife. A imagem explorada corresponde ao homem 

suburbano, completamente pobre e miserável, excluído social e espacialmente da cidade 

do Recife, que luta para sobreviver nos manguezais e também nos morros do Recife. 

São desde as “impressionantes esculturas de lama6” cantada pela Nação Zumbi, 

reflexo dos “cavaleiros da miséria com suas estranhas armaduras de barro”, do romance 

Homens e Caranguejos, de Josué de Castro (2005), até a idéia do Homem-Gabirú, 

exposta pela banda já referida, e no livro Homem Gabiru: Catalogação de uma espécie 

(AAMOT et al, 1992). Ambos buscam dar forma a indignação que sentiam com a 

tragédia cotidiana da miséria humana vivenciada na cidade do Recife, que se repetiam 

em outros inúmeros espaços pelo mundo. 

O homem-gabiru tornou-se um rebotalho social, perdeu a cidadania, o respeito próprio e 

se animalizou, sem que o poder púbico tivesse o menor interesse por ele […] 

[…] A pobreza, a miséria, a perda da consciência social se tornaram mais profundas à 

proporção que a cidade cresceu, ‘se desenvolveu’, que o chamado progresso a atingiu, 

porque este desenvolvimento e este progresso chegaram apenas nas classes média e alta 

(ANDRADE apud AAMOT, 1992: p.11-12). 

As obras do Mangue Beat, do geógrafo Josué de Castro, e do livro acima 

referido, procuram demonstrar uma inquietação frente a miséria presente na sociedade, 

colocando a fome, a miséria e a exclusão social diretamente relacionadas com as 

                                                 
6 Rios, Pontes & Overdrives, música de Chico Science e Fred Zero Quatro, do cd Da Lama ao Caos 
(1994).  
“Porque no rio tem pato comendo lama/ Rios, pontes e overdrives/ impressionantes esculturas de lama/ 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue/ Rios, pontes e overdrives/ 
impressionantes esculturas de lama/ Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue/ E a 
lama come mocambo e no mocambo tem molambo/ E o molambo já voou, caiu no calçamento bem no sol 
do meio-dia/ O carro passou por cima e o molambo ficou lá/ Molambo eu, molambo tu, molambo eu, 
molambo tu [...]” 
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relações sócio-políticas, ou como o próprio Josué de Castro afirma, na sua atitude 

pioneira de denúncia da fome à que o “resto social” brasileiro sofria em meados da 

década de 1960, que esta correspondia a uma expressão biológica de males 

sociológicos, a um flagelo construído pelas opções político-econômicas da sociedade 

(CASTRO, 2006). 

As músicas do Mangue Beat relacionam-se com algumas questões expostas por 

Josué de Castro, e assim como o autor, reconhecem que, a problemática social recifense 

encontra-se relacionada com questões político-econômicas além das questões locais, 

como observado no trecho abaixo da música “A Cidade”, da banda Chico Science e 

Nação Zumbi (CHICO SCIENCE & NAÇÂO ZUMBI, 1994): 

“... No meio da esperteza internacional 

A cidade até que não está tão mal 

E a situação sempre mais ou menos 

Sempre uns com mais e outros com menos 

A cidade não pára, a cidade só cresce 

O de cima sobe e o de baixo desce ...” 

Ao compreender o mangue como um lugar dos excluídos sociais, a partir de 

imposições do capital global, o Mangue Beat coloca como o cerne desta problemática 

social do Recife as relações sociais e econômicas deste sistema, colocando-os 

diretamente responsáveis por produzir e manter o fenômeno da fome.  

A Cena Mangue ao desenvolver a continuação da metáfora iniciada por Josué de 

Castro dos “Homens-caranguejos” (CASTRO, 2005), transformando estes nos 

“Caranguejos-com-cérebro”, “reumaniza aqueles habitantes da cidade que haviam sido 

desumanizados”, esquecidos pelo modelo econômico de desenvolvimento excludente, 

caranguejos estes que assinam o manifesto do movimento (MELO FILHO, 2003: 518). 

O uso dessas metáforas coloca a cidade como palco e espelho da luta pela 

sobrevivência, que expressa a luta dos moradores da periferia recifense, da cidade dos 

manguezais, que sofrem com as espacializações de desigualdades fixadas no cerne da 

sociedade. Expõem uma realidade espacial da cidade do Recife (sua periferia) que 

difere das apresentadas em cartões postais (a Veneza brasileira). 

Como exposto por Angela Prysthon (2004), o Mangue Beat, ao emergir da 

“periferia da periferia” revela-se como um dos diálogos mais radicais entre tradição e 



ETNIA, GÉNERO E DIVERSIDADES SOCIAIS 

Página 16 de 79 

modernidade, entre centro e periferia na música popular dos anos 1990. Ao encenarem 

em suas expressões musicais as diferenças observadas entre o local (em específico o 

cotidiano de uma cidade localizada num país subdesenvolvido) e o global (as constantes 

relações estabelecidas com a tecnologia e as imagens metropolitanas), elaboram um 

redirecionamento do papel do “popular” no contexto contemporâneo. Seguem à risca a 

receita que coloca a autoconsciência como principal saída (cosmopolita) para a 

afirmação periférica (PRYSTHON, 2004, p. 43-45). 

Mesmo ao trabalhar uma conexão entre as cenas culturais observadas na cidade 

do Recife com os fenômenos culturais difundidos pelas industrias culturais de caráter 

global, o Movimento possibilitou o desenvolvimento de uma luta para impedir que a 

economização da vida social imposta pela cultura de massas se expandisse na cidade 

através da força da propaganda e de seus valores globais. 

Não buscam promover um isolamento das culturas tradicionais recifenses e 

pernambucanas frente à cultura difundida por essa sociedade global, mas sim uma 

aceitação por meio dessa sociedade global das manifestações culturais locais, e uma 

minimização dos efeitos provocados pelo efeito “periférico” na economia e sociedade 

recifense. 

O cobrado não corresponde a um afastamento da cultura global e criação de uma 

comunidade lúdica e isolada, mas sim a aproximação com aspectos da cultura global, de 

forma que possibilitasse uma maior visibilidade da cultura da cidade, e de seus 

problemas. Buscam convencer que a conflituosa relação estabelecida entre o local e o 

global deve ser guiada pela via da inclusão do periférico na cultura, e nos interesses 

centrais do grande capital (PRYSTHON, 2004). 

Os modelos exógenos não estão totalmente de fora, mas a maior espontaneidade com 

que se dá a inclusão do elemento local e a forma como o Recife é representado apontam 

para instâncias mais ambíguas e complexas de agenciamento cultural. No manguebeat, 

os interstícios de uma realidade e tradição locais e de uma cultura urbana internacional, 

aspiracional e moderna se configuram como novas formas de se conceberem as 

identidades numa metrópole periférica […] 

[…] ao fincar a parabólica na lama, o manguebeat transformou o Recife em centro do 

descentramento, deixou propagar a idéia de uma (pós) modernidade híbrida, lançou 

figuras da periferia para a cultura globalizada e inseriu produtos e informações globais 

na periferia (PRYSTHON, 2004: 45). 
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Para isto, valorizaram a cultura local, reforçando, com isso, as identidades 

sociais da cidade. Seu modo de contestação social exposto em muitas de suas músicas, 

acabou por criar projetos de intervenção social, através de cobranças populares por 

melhores condições de vida e ampliações de oportunidades próprias ao 

desenvolvimento. Seus objetivos de mudanças sociais revelam lutas não apenas 

específicas da cidade do Recife, mas também realidades que condizem a de inúmeros 

outros espaços. Revelam, a importância do local e tradicional, no atual mundo global. 

O pretendido pelo Mangue Beat, corresponde ao desenvolvimento de lutas e 

estratégias de ação social que possibilitem um maior respeito e inserção destes espaços 

periféricos ao sistema global, tanto cultural, quanto socialmente, mesmo que para isso, 

sejam usados símbolos de resistência política e cultural dos quilombos e maracatus da 

história e cultura local, ou o radicalismo e rebeldia do rock (SILVA, 2004).  

E tal reinvidicação, é feita não através de um olhar distante, de quem vivencia os 

problemas da cidade num olhar vertical, tal como visto pelas imagens vendidas da 

“Veneza Brasileira”, e sim do olhar de quem vivencia de perto as mazelas sociais da 

cidade, de quem é um habitante da tematizada Manguetown, ou daqueles que vêem de 

perto a ausência de alternativas dos “homens que em tudo mimetizam os caranguejos” 

(CASTRO, 2005), degradados física e civicamente. 

5. Conclusões 
 

Se levado em consideração que o Movimento Mangue Beat correspondeu a um 

movimento inspirado na geografia da cidade do Recife, que buscava intervir sobre as 

condições sociais de seus moradores, e explicitar as problemáticas existentes na relação 

entre o local e o global no atual mundo globalizado, conclui-se que, essa “luta” entre 

escalas manifestou-se na criação de novos símbolos à cidade, possibilitando assim, uma 

crítica de si mesmo, tematizando o caos urbano da cidade e buscando a superação de 

seus problemas. 

Em suas impressões sobre o Recife, o movimento apelou para a valorização no 

imaginário geográfico, de uma imagem banal do cotidiano na música. Possibilitaram um 

questionamento das imagens-símbolos da cidade. Ao invés de permanecerem presos a 

imagem da bela cidade exportada aos turistas e utilizada nas campanhas publicitárias, 

procuraram mostrar as desigualdades do Recife, suas problemáticas urbanas, 

explicitando a realidade da cidade, por muitos já esquecida ou abafada. 
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Na re-interpretação e criação de novos símbolos destes espaços, o Mangue Beat 

conseguiu conferir novos signos aos mangues do Recife e uma reativação no debate 

sobre a organização espacial da cidade anfíbia, e sobre suas relações com o “sistema-

mundo”. Ao narrarem a cidade, de forma avessa, transformaram a “Veneza brasileira” 

em “Manguetown”. Nos seus monumentos e espaços públicos mais simbólicos 

explicitaram problemáticas sociais complexas. 

O movimento possibilitou grandes mudanças na sociedade recifense. Mudanças 

na forma do recifense ver sua cidade, na forma como ele questiona seus problemas e 

percebe o seu espaço urbano, e até na forma como se vêem enquanto cidadões do 

mundo, enquanto membros de uma sociedade global. Colocou a cultura popular no 

debate promovido até então por estudiosos e acima de tudo, demonstrou que a periferia 

não é um local conformado com a miséria, acostumado a sofrer calado e satisfeito.  

O movimento colocou o mangue como insurreição. Os mocambos e seus 

molambos como agentes ativos na dinâmica urbana do Recife. Com idéias próprias, 

questionadores e inconformados. E acima de tudo cidadãos esquecidos pelo sistema 

econômico avassalador. Esquecidos e não vencidos. Pois da lama pode vir o caos. Da 

lama da miséria pode vir a coragem pra se enfrentar os urubus. 
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Resumo  

 

No contexto presente de uma sociedade que transporta consigo o ideal de assegurar os direitos individuais 

fundamentais, a nível global, continuamos a conhecer uma sociedade contemporânea, real, bem diferente. 

Considerando o problema concreto de condutas crescentemente preocupantes, por parte de crianças e 

adolescentes, provenientes de ambientes sócio familiares problemáticos e que, não raras vezes, provêm de 

zonas residenciais social e economicamente desfavorecidas, propomo-nos saber o que pensam e como 

pensam esses mesmos sujeitos, sobre a questão da moralidade. Os resultados obtidos permitem-nos 

verificar uma tendência generalizada dos sujeitos em: evocarem situações negativas, fazerem atribuições 

mistas sobre essas mesmas situações, revelarem uma visão negativa da sociedade, identificarem a 

observação de condutas como principal factor interveniente na formação do pensamento moral próprio e 

fazerem referências pouco significativas ao comportamento pró-social e à percepção de ganhos associada 

a esse tipo de conduta. Destacamos, neste artigo, esta última dimensão, levando-nos a considerar uma 

relação entre uma maior ou menor oportunidade oferecida pelos espaços de vida de crianças e 

adolescentes e as suas disposições pró-sociais. É nesse contexto, que reflectimos também sobre o papel 

desempenhado pela Escola, enquanto fio condutor da ética, que interliga educação e sociedade.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento moral, cognição sociomoral, prosocialidade 
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Considerando que os estudos que evidenciam a relação entre as experiências 

sociais e o juízo moral são, genericamente, consistentes com as ideias de Piaget e de 

Kohlberg de que a tomada de perspectiva social, através da interacção entre pares e a 

participação em grupos, assume um papel preponderante no desenvolvimento moral dos 

indivíduos (Gibbs, 2003), assumimos também que para a produção de comportamento 

moral, concorrem vários processos interactuantes, que podem ser colocados sob a 

influência de diferenças individuais e que não derivam apenas da capacidade de tomada 

de perspectiva. De facto, o próprio desenvolvimento cognitivo, enquanto factor 

importante do desenvolvimento moral, deve ser entendido de um ponto de vista 

relativamente estrutural, na medida em que não tem tanto a ver com a quantidade de 

coisas que a pessoa sabe ou conhece, mas sim com a forma como o faz (Lourenço, 

2002). Nesse sentido, e debruçando-nos sobre o paralelismo existente entre raciocínio 

cognitivo e raciocínio moral, entendido na modalidade de condição necessária, mas não 

suficiente (Lourenço, 2002), consideramos igualmente o papel e a influência da 

activação de esquemas morais, uma conceptualização proposta por Rest et al. (1999), 

relativamente a formas de raciocínio, progressiva e gradualmente, mais complexas, que 

se constituem como estruturas cognitivas, presentes na memória a longo termo, 

formadas com base no reconhecimento por parte dos indivíduos, relativamente a 

semelhanças e recorrências, nas suas experiências sócio morais.  

Referimo-nos à influência de estruturas cognitivas, que representam um 

conhecimento específico e contém expectativas sobre o mundo social e que, apesar de 

implicarem relações lógicas e de ordem temporal, têm, sobretudo, a ver com intenções, 

disposições e relações humanas. Um conjunto de representações que os sujeitos 

constroem a partir de determinadas situações sociais e que é constituído pelos elementos 

que estes abstraem e retêm como significativos entre todos os possíveis, entre todos 

aqueles que imaginam ou inferem como necessários, nomeadamente os significados, as 

implicações que lhes atribuem e as relações que estabelecem entre todos eles. Falamos, 

pois, de “molduras” de experiências significativas para os indivíduos que, ao serem 

activadas, lhes permitem percepcionar e experienciar determinadas situações 

contextuais, contribuindo, igualmente, para que se motivem, se guiem e se estruturarem, 

face a determinados estímulos (Gibbs, 2003).  

Considerando os contributos da linha desenvolvimental, consideramos, também, 

que os estádios de desenvolvimento moral não são os únicos esquemas relevantes para a 
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percepção social e o comportamento dos indivíduos, fazendo com que o estudo7 que 

realizámos, vise fundamentalmente analisar o produto de uma construção processada 

pelo sujeito, em interacção com o meio, tendo em conta alguns aspectos relacionados 

com a formação precoce de concepções próprias e o papel destas no pensamento moral 

dos indivíduos. Sublinhamos o interesse e a importância de se analisar o modo como 

certas representações de conhecimento estão relacionadas com a determinação da 

pessoa, do que é moralmente certo ou errado, e de descrever efeitos da memória 

selectiva e de falsas representações das situações, em termos da operação dessas 

mesmas estruturas. Por essa razão, procurámos, a nível teórico, uma abordagem que, 

para além de perspectivar o raciocínio moral, de acordo com a linha cognitivo-

desenvolvimental, que postulamos, incluísse outros aspectos relacionados, cuja 

referência consideramos igualmente importante, razão pela qual, depois de assinalarmos 

os contributos de Piaget (1965, 1973, 1996) e de Kohlberg (1976, 1981, 1984), 

passamos em revista alguns dos autores que contribuíram, a outros níveis, para o 

enriquecimento do estudo do raciocínio moral. Referimos, entre outros autores, Rest 

(1979, 1983, 1986; Rest, Thoma & Edwards, 1997; Rest, Thoma, Narvaez & Bebeau, 

1999) e os processos envolvidos na produção de comportamento moral, Hoffman 

(2000) e a predisposição empática, Eisenberg (1982, 1986, 1992; Eisenberg & Miller, 

1987; Eisenberg & Fabes, 1998) e o domínio pró-social e Blasi (1984, 1990, 1999), que 

tece algumas considerações sobre self-moral, motivação e identidade.  

Destacamos, neste artigo, o raciocínio e o comportamento pró-sociais, 

assumindo, para este comportamento, a influência de diferentes tipos de esquemas, pré-

concebidos (Gibbs, 2003), cuja influência consideramos, igualmente, no trabalho que 

realizámos, a nível empírico. De facto, uma questão que continua a ser pertinente no 

estudo do comportamento moral é, precisamente, a que visa o conhecimento das 

circunstâncias e dos motivos pelos quais as pessoas agem ao serviço do bem-estar 

humano. Uma questão para a qual, nos últimos tempos, e de uma forma geral, a resposta 

tem sido a preconizada pela teoria cognitivo-desenvolvimental, que assume a 

complexidade do pensamento moral como indicador necessário, mas não suficiente, do 

comportamento moral.  

                                                 
7 Gonçalves, H. (2006). Subúrbios da Utopia: Percepções e crenças sobre o bem e o mal de crianças e 
adolescentes de um bairro sócio moralmente problemático. Tese de Mestrado. Lisboa: Universidade 
Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Ciências da Educação.  
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No entanto, Nancy Eisenberg (1982, 1986, 1992; Eisenberg & Miller, 1987; 

Eisenberg & Fabes, 1998), considerando a referida abordagem, de certa forma, redutora, 

pelo facto de incidir numa compreensão do desenvolvimento moral demasiado 

cognitiva, exerce o seu contributo nesse domínio, através de uma linha de investigação 

que visa a moralidade do bem, mais do que do dever e sobre o raciocínio e conduta pró-

social, mais do que sobre o raciocínio e conduta moral (Lourenço, 2002). A autora 

propõe uma linha de prosocialidade, cuja motivação básica consiste em beneficiar o 

outro, sem qualquer tipo de antecipação, relativamente a recompensa pessoal, 

implicando mesmo algum custo ou risco para a própria pessoa (Gibbs, 2003) e que pode 

manifestar-se de diferentes formas por meio de intenções, acções ou expressão verbal 

do raciocínio sobre um dilema moral (Eisenberg & Miller, 1987). 

Eisenberg (1982, 1986; Eisenberg & Fabes, 1998) considera a existência de 

diferentes categorias de raciocínio pró-social que, apesar de estarem associadas a 

determinadas idades, não definem estádios de pensamento pró-social, no sentido 

estrutural dos estádios de raciocínio moral propostos por Kohlberg (Lourenço, 2002). 

De acordo com a autora, os julgamentos expressos em diferentes níveis não se reduzem 

a um só estádio, fazendo com que uma pessoa possa, simultaneamente, apresentar 

vários níveis de raciocínio, expressos nas diferentes categorias de julgamento pró-social 

(Koller & Bernardes, 1997). Nesse sentido, e no que refere ao pressuposto básico de que 

o desenvolvimento moral é limitado pelo nível de complexidade da cognição do 

indivíduo, verificamos que este também ocupa lugar no modelo de prosocialidade, 

proposto por Eisenberg, facto que contribui para que, de acordo com a autora, as 

crianças pequenas sejam, claramente, incapazes de expressar elevados níveis de 

raciocínio moral pró-social (Eisenberg-Berg, 1979a; Eisenberg, Lennon, & Roth, 1983; 

Eisenberg, Pasternack, & Lennon, 1984, op. cit. Koller & Bernardes, 1997: 232).  

A abordagem proposta pela autora evidencia não apenas os factores evolutivos, 

mas igualmente aspectos relacionados com o desempenho na esfera da competência e 

das diferenças individuais (Koller & Bernardes, 1997), relacionando-os com influências 

de âmbito social, cultural e pessoal, considerando que todos eles se constituem como 

fundamentais para uma decisão pró-social. Um tipo de abordagem que contribui para 

que alguns objectivos, definidos pelo indivíduo num determinado contexto, possam, 

eventualmente, entrar em conflito com objectivos formulados noutros contextos (Koller 

& Bernardes, 1997), evidenciando a importância dos aspectos situacionais e ambientais 
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que, quando hierarquizados pelo indivíduo, acabam por se reflectir na escolha de uma 

justificação moral pró-social e nas várias formas de raciocinar sobre ela.  

Nesse sentido, também as características pessoais e as experiências de 

socialização ocupam lugar de destaque no modelo proposto por Eisenberg, facto que 

contribui para que a escolha do raciocínio moral pró-social seja influenciada pelos 

valores e objectivos do indivíduo que, por sua vez, se constituem como parte da sua 

história de socialização e da formação da sua personalidade. Esses factores, que incluem 

orientação para os valores, nível de auto-estima e grau de responsabilidade social do 

indivíduo, são influenciados pelas necessidades e pelos desejos e objectivos pessoais 

desse mesmo indivíduo, contribuindo para que o nível de desenvolvimento do 

julgamento pró-social seja determinado por diferentes aspectos, directamente 

relacionados com a individualidade da pessoa (Koller & Bernardes, 1997). 

No entanto, e apesar do nível de raciocínio moral parecer ser um factor 

interveniente na propensão para um comportamento pró-social, os estudos realizados 

não revelam uma correlação elevada entre o nível de raciocínio pró-social e o 

comportamento com essa característica (Eisenberg & Mussen, 1989, op. cit. Campeão, 

2001: 42), uma situação a que não serão, certamente, alheios os factores anteriormente 

referidos, relacionados com processos atributivos, aspectos situacionais e ambientais e 

experiências de socialização que, para além da capacidade de tomada de perspectiva, se 

constituem, também, como condição necessária à existência de comportamentos pró-

sociais. É nesse contexto, que referimos ainda um outro aspecto que se constitui como 

factor favorável à conduta pró-social e que se prende com a percepção de ganhos que 

uma pessoa pode ter ao agir em benefício de outra pessoa, mesmo de forma 

desinteressada. Uma percepção que, ao poder ser maximizada através da participação 

num sistema pró-social de troca com os outros (Richters & Waters, 1991, op. cit. 

Campeão, 2001: 42), se reveste de particular interesse para o estudo que desenvolvemos 

a nível empírico, considerando as características do contexto social em que o 

realizámos. 

 

OBJECTIVOS 
 

Considerando que as experiências proporcionadas por determinadas 

especificidades dos espaços de vida dos indivíduos, podem influir sobre o 

funcionamento moral dos mesmos, sobretudo no que refere a crianças e adolescentes, 
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desenvolvemos o nosso estudo, tendo por base a investigação de Campeão (2001) 

“Cognição Sociomoral: Percepções e crenças sobre o bem e o mal de pré-adolescentes 

com diferentes espaços de vida”, que orientou o trabalho desenvolvido, quer a nível 

teórico, quer a nível empírico.  

Considerando o problema concreto relativo a condutas crescentemente 

preocupantes por parte de indivíduos cada vez mais novos, nomeadamente crianças e 

adolescentes, provenientes de ambientes sócio familiares problemáticos do ponto de 

vista moral e que, não raras vezes, habitam em bairros social e economicamente 

desfavorecidos, julgamos poder reafirmar a ideia da autora de que quando a infância e a 

(pré) adolescência se circunscrevem a contextos sociais desse tipo, o espaço de vida 

dessas crianças e adolescentes constitui uma micro-realidade com características 

particulares. Nesse sentido, e considerando que essa micro-realidade pode influenciar a 

cognição sociomoral dos indivíduos que dela fazem parte, afigura-se-nos como uma 

questão pertinente tentar compreender melhor de que forma ocorre esse processo.  

Concretizando, consideramos que o problema identificado no presente trabalho 

aponta essencialmente em duas direcções: na importância de conhecer percepções e 

crenças de crianças e adolescentes (sobre o bem e o mal) e na necessidade de 

aprofundar o conhecimento sobre a influência que meios sócio moralmente 

problemáticos, exercem sobre essas mesmas construções. Visamos, pois, uma 

abordagem dos aspectos susceptíveis de gerar diferenças individuais na cognição sócio 

moral de crianças e adolescentes, que admitimos poderem ser, em alguns aspectos, 

independentes do processo desenvolvimental, razão pela qual procuramos uma análise 

da cognição sócio moral não redutora da sua componente cognitiva. Considerando que 

essas diferenças poderão contribuir, no contexto de conteúdos específicos, para o 

aparecimento de crenças e teorias precoces resistentes à mudança ou originarem erros 

inferenciais no funcionamento cognitivo rotineiro, partilhamos da ideia de Campeão 

(2001) de que essa situação se deve, muitas vezes, a um insuficiente esforço reflexivo 

por parte dos sujeitos ou a um recurso limitado do potencial de competência que esses 

mesmos sujeitos possam eventualmente possuir. 

O estudo (de carácter exploratório) que realizámos, pretende contribuir, ainda 

que de forma limitada, para uma melhor compreensão do funcionamento cognitivo dos 

indivíduos no domínio sócio moral, assumindo a posição de que existem diversos 

factores passíveis de intervir na interpretação de situações que suscitam algum tipo de 

juízo moral e de que não se pode isolar essa capacidade das restantes componentes que 
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interagem nesse mesmo processo. Nesse sentido, e apesar das diferenças, em termos de 

amostra populacional, entre o presente estudo e a investigação de Campeão (2001), 

podemos dizer que em termos de objectivos, estes se sintetizam nos mesmos moldes dos 

da referida investigação. Em primeiro lugar, pretendemos identificar e analisar 

percepções e crenças (de crianças e adolescentes), nomeadamente as representações 

baseadas nas percepções de pessoas, num contexto de interpretações individuais de 

situações e comportamentos do domínio moral e em segundo lugar, procurámos indícios 

de relações das referidas percepções e crenças com o ambiente social envolvente. Para 

além disso, e sendo a nossa amostra constituída por crianças e adolescentes, 

pretendemos também analisar as referidas percepções e crenças, numa perspectiva 

desenvolvimental. Tomando como ponto de partida a concretização desses mesmos 

objectivos (Campeão, 2001) e considerando os indivíduos como observadores e 

avaliadores de condutas e comportamentos, procurámos igualmente analisar o tipo de 

situações evocadas de forma espontânea e de que forma essas mesmas situações se 

relacionavam com deveres positivos e negativos, eles mesmos associados a diferentes 

estratégias na aplicação de princípios morais a situações concretas (Gibbs, 2003). 

Procurámos igualmente verificar o tipo de atribuições feitas, em termos de explicação 

de comportamentos relacionados com essas situações, assim como o tipo de percepções 

e crenças associadas a vivências particulares e individuais. Relativamente ao contexto 

da percepção de pessoas, procurámos focar a percepção que os indivíduos tinham de si 

próprios, enquanto detentores de pensamento moral, colocando-nos na perspectiva de 

obtenção de elementos de natureza metacognitiva, ainda que limitados à indicação de 

recursos ou factores percebidos como intervenientes na formação do pensamento moral 

próprio. Por último, e no que respeita ao domínio pró-social, pretendemos verificar se 

os participantes do nosso estudo aliavam alguma percepção de ganhos ao 

comportamento com essa característica, sublinhando a importância que este aspecto 

pode assumir nas populações mais jovens, especialmente, em populações com as 

particularidades contextuais, como aquelas que nos propusemos estudar. 

 

METODOLOGIA 
 

Participantes 

Participaram no estudo 25 crianças e 25 adolescentes, de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os 9 e os 11 e os 14 e os 16, residentes de um “bairro 
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social” da cidade de Setúbal, o bairro da Bela Vista. O grupo das crianças frequentava o 

4º ano de escolaridade da Escola Básica de 1º Ciclo da Bela Vista e o grupo de 

adolescentes frequentava o 9º ano de escolaridade da Escola Básica 2/3 Ana de Castro 

Osório, do referido bairro.   

Instrumento  

Da mesma forma que os objectivos da investigação estavam definidos, também a 

opção metodológica estava tomada, tendo por base as linhas orientadoras de Campeão 

(2001), razão pela qual optámos pela utilização do mesmo instrumento - entrevista 

temática - centrada no informante, que permite que este fale de forma espontânea depois 

de introduzido o tema, por parte do entrevistador. O facto de não nos restringirmos a 

uma estrutura rígida e de possibilitarmos uma conversa “quase espontânea”, limitando-

nos a introduzir alguns tópicos durante a mesma, permitiu a criação de um espaço 

relacional com a criança ou o adolescente, onde o discurso surgiu de forma livre.  

Depois de introduzido, de forma genérica, o tema do bem e do mal, de forma a 

que os participantes falassem um pouco sobre o mesmo, procurou-se, num segundo 

momento, verificar quais os factores influentes na formação do seu pensamento moral. 

A entrevista terminava com a introdução de um terceiro tópico, relacionado com a 

detecção de eventuais experiências que os próprios participantes identificassem como 

tendo tido efeito particular na formação do seu pensamento moral. Esgotado o discurso 

dos participantes sobre estes três itens, e com o objectivo de se obter, eventualmente, 

mais algum dado de interesse, eram colocadas três questões directas (Campeão, 2001) e 

proposto um pequeno jogo - “Responder sem Pensar” (Campeão, 2001) – sendo-lhes 

solicitado, neste último, que dissessem de forma imediata, o que pensavam, 

relativamente a um conjunto de palavras ou de expressões, relacionadas com o tema da 

moralidade. 

Procedimento 

Considerando as diferentes modalidades de procedimentos qualitativos, pareceu-

nos adequada, ao nosso estudo, uma metodologia centrada no conteúdo do material 

recolhido. Uma metodologia que nos permitisse uma análise das percepções dos 

participantes, relativamente a diferentes tipos de experiências e situações e da forma 

como estes pensariam e, eventualmente, reflectiriam, sobre elas. Por essa razão, e 

depois de transcritas as entrevistas, procedemos a uma análise de conteúdo dos 

depoimentos de cada um dos participantes, de tipo categorial (Bardin, 1996), seguindo 

os procedimentos metodológicos de Campeão (2001), pressupondo a passagem de duas 
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etapas: a identificação de eixos de análise, proporcionados pelos depoimentos e a 

posterior categorização das unidades de conteúdo, dentro de cada um desses eixos.  

Recordamos os eixos de análise utilizados pela autora: Situações evocadas, 

Atribuições, Crença num mundo justo (visão da sociedade), Factores percebidos como 

determinantes da cognição sociomoral própria e Raciocínio pró-social e percepção de 

ganho, que, no nosso estudo, designámos por dimensões de análise, pelo facto de 

considerarmos que, apesar de cada uma delas proporcionar, efectivamente, uma análise 

própria e específica, fornecendo cada uma delas as suas próprias categorias, não nos 

pareceu, contudo, que a análise proporcionada fosse independente das restantes. Por 

essa razão, procedemos à categorização das unidades de conteúdo, considerando os 

eixos sugeridos por Campeão (2001) de forma mutuamente exclusiva, mas 

considerando, simultaneamente essas mesmas unidades em diferentes dimensões de 

análise.  

Numa primeira fase, analisámos os depoimentos de cada criança e adolescente, 

pretendendo verificar como eram expressas determinadas ideias e em que medida essas 

ideias ajudavam na compreensão das percepções desses participantes (análise vertical), 

realizando, posteriormente, uma listagem das categorias encontradas em cada um dos 

depoimentos. Estas categorias foram definidas e pensadas através do registo integral das 

unidades de sentido evocadas, fazendo com que, à medida que a análise evoluía, tivesse 

surgido a necessidade de estabelecer relações entre as categorias encontradas, 

transportando-as a níveis cada vez maiores de complexidade, no sentido de as agrupar 

de acordo com aspectos comuns entre as mesmas.  

Ainda assim, e apesar se termos, inevitavelmente, procedido, numa primeira 

fase, a uma análise deste tipo, referimos o facto desta não ser aprofundada, em termos 

de uma apresentação e discussão individual dos resultados, devido ao número de 

participantes do nosso estudo, que considerámos extenso para uma análise desse tipo. 

Optámos, pois, por desenvolver sobretudo, uma análise horizontal, incidindo sobre os 

aspectos comparativos de ambos os grupos de participantes, deixando para segundo 

plano a análise vertical e a enfatização dos aspectos ideográficos que lhe é subjacente.  

Posteriormente, analisámos, os discursos da totalidade dos participantes (análise 

horizontal), comparando as evocações feitas por cada um dos grupos definidos, tendo 

em conta a variável idade, e considerando, sobretudo, aspectos convergentes e 

divergentes nos discursos dos mesmos. Considerando que o estudo incidiu, sobretudo, 

numa análise horizontal, inter-grupos e, portanto, comparativa, pensámos que a 
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explicação do tipo de situações evocadas, poderia constituir-se como um factor de 

interesse, no sentido de uma melhor compreensão, ainda que em termos gerais, das 

situações, mais ou menos, evocadas por cada um dos grupos de participantes, em termos 

de deveres positivos e negativos. 

No que refere, especificamente, às dimensões de análise utilizadas no estudo, 

destacamos, neste artigo, a dimensão raciocínio pró-social e percepção de ganhos. 

Tendo por base a análise interpretativa de Campeão (2001), sobre os seus próprios 

resultados, situamos a percepção de ganhos, relativamente a actos como a ajuda, em três 

níveis. Num primeiro nível, numa perspectiva individual, situamos a subcategoria 

ganho psicológico, que tem por base o sentimento de satisfação ou de prazer em ajudar 

outra pessoa. Nessa perspectiva, pode também incluir-se o ganho material que decorre 

de um acto meramente interesseiro, que se prende com o facto de se dar, tendo em vista 

receber algo em troca, uma situação que contraria a própria ideia de prosocialidade e 

que se alia a um estado de raciocínio que não se verificou nos discursos dos 

participantes do nosso estudo. Ainda inserida numa perspectiva individual, situamos a 

percepção de ganho moral, decorrente, por exemplo, do sentimento de “fazer uma boa 

acção”, ainda que este não se tenha revelado um indicador suficientemente claro nas 

situações em que se verificou.  

Num segundo nível, associamos a percepção de ganhos à própria ideia de 

reciprocidade, numa perspectiva interpessoal, situando-a em três sub-níveis: 

perspectiva interpessoal de mutualidade, de acordo com a qual a percepção de ganhos 

decorre da ideia de ajuda mútua, perspectiva abstracta de reciprocidade, na qual a 

percepção de ganhos se prende com o fazermos aquilo que gostaríamos que nos 

fizessem a nós e perspectiva interpessoal de cooperação, em que “a percepção de 

ganhos está implícita na apreensão de interdependência no alcance de objectivos em 

situações particulares ou restritas de cooperação” (Campeão, 2001: 103).  

Por último, e num terceiro nível, situamos na perspectiva social de cooperação a 

percepção de ganhos aliada a justificações de condutas positivas segundo a ideia de 

cooperação, como estrutura de interdependência de objectivos subjacente ao 

funcionamento da sociedade em geral (Campeão, 2001).  

Posto isto, resta-nos apenas sublinhar a ideia da autora, a qual, naturalmente, 

subscrevemos, de que o facto de referirmos níveis e sub-níveis, não significar que 

estamos propriamente a distinguir hierarquicamente juízos pró-sociais, mas a tentarmos 

uma categorização em termos exclusivamente de percepção de ganhos.  
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RESULTADOS 
 

Quadro 1 - Situações evocadas pelos participantes 

Crianças 

Situações 
positivas 

Situações 
negativas Total 

   
Adolescentes 

Situações  
positivas 

Situações 
negativas Total 

n % n % n % n % 

Totais 124 31% 273 69% 397 Totais 115 31% 255 69% 370 

 

No que respeita às situações evocadas pelos participantes, verificamos que o 

número de situações negativas evocado é superior (69%) ao número de situações 

positivas (31%), em ambos os grupos, tendo-se também verificado a existência de uma 

superioridade numérica de situações que apelam aos deveres negativos, em ambos os 

grupos. Parece-nos importante referir que essa tendência foi notória ao longo da grande 

maioria das entrevistas, tendo-se verificado, em muitos dos depoimentos, a evocação de 

diferentes situações negativas, contextualizadas e descritas e uma tendência para uma 

escassa referência a situações positivas, descritas da mesma forma. 

 Quadro 2 – Atribuições 
  
  

                    
DIMENSÃO 

 
 

Crianças  %  Adolescentes % TOTAL % 

Atribuições 

  Disposicionais  4 16 0 0 4 8 

  Situacionais  3 12 5 20 8 16 

               Mistas 18 72 20 80 38 76 

 

  Relativamente às atribuições, os participantes, de ambos os grupos evocaram, 

predominantemente, atribuições de tipo misto. Apesar de muitos dos discursos 

revelarem, no início, que as atribuições feitas se relacionavam com factores 

disposicionais, verificou-se, através de algumas clarificações, que estas se prendiam 

com causas de ordem situacional e ambiental, um aspecto também verificado na 

investigação de Campeão (2001). Outro aspecto que confirma os resultados obtidos pela 

autora, é o facto das situações evocadas pelos participantes do nosso estudo serem 

referentes, na sua maioria, a comportamentos de outras pessoas, sendo menos frequentes 

as situações relativas a comportamentos dos próprios, razão pela qual são, mais vezes, 

objecto de avaliações morais do que propriamente de juízos deônticos. 
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Quadro 3 - Visão da sociedade (em termos de mundo justo) 

    
              

DIMENSÃO 
  Crianças %  Adolescentes % TOTAL % 

     Positiva   0 0 0 0 0 0 
Visão da 
 Sociedade 

 Equilibrada 
11 

 
44 
 

6 
 

24 
 

17 
 

34 
 

      Negativa moderada  8 32 7 28 15 30 
               
      Negativa    6 24 12 48 18 36 
         56  76  66 

 

Relativamente à dimensão visão da sociedade, em termos de mundo justo, 

verificamos que 36% dos participantes tem uma visão negativa da sociedade, tendo esta 

tendência sido demonstrada por 24% das crianças e por 48% dos adolescentes. Ainda 

assim, e se considerarmos o facto de termos equacionado dois níveis de “negatividade” 

(visão negativa e visão negativa moderada), verificamos que essa tendência se torna 

ainda mais evidente com 66% do total de participantes a revelar uma visão, mais ou 

menos, negativa: 56% das crianças e 76% dos adolescentes. Um aspecto que confirma 

os resultados obtidos por Campeão (2001), com 73% dos participantes de “meio 

problemático” a evidenciarem, também, uma visão negativa da sociedade, em termos de 

mundo justo.  

 

Quadro 4 - Factores percebidos como intervenientes na formação do pensamento moral próprio 

 (crianças e adolescentes) 
Dimensões  

Observação Educação Diálogo com 
pares 

Reflexão 
individual Directa Televisiva Familiar Escolar 

84% 28% 78% 8% 10% 44% 

 

Quadro 5 – Factores intervenientes na formação do pensamento moral próprio 

DIMENSÕES Crianças 
 
% 
 

Adolescentes 
 
% 
 

TOTAL 
 
% 
 

Factores 
percepcionados 

como 
intervenientes 
no pensamento 
moral próprio 

Observação 
Directa 20 80 22 88 42 84 

 Televisiva 4 16 10 40 14 28 

  Educação 
 Familiar 18 72 21 84 39 78 

Escolar 2 8 2 8 4 8 

Diálogo com pares  
 

0  
 

 
 

20 
 

5 
 

10 
 

Reflexão individual   
 

20 
 

 
 

68 
 

22 
 

44 
  

Passando a uma análise das respostas em termos dos factores que os 

participantes percepcionam como tendo contribuído para a formação do seu pensamento 
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moral, verificamos que o factor mais referido é a observação directa de condutas 

(84%), ultrapassando ligeiramente o factor educação familiar (78%).  

Relativamente ao factor menos mencionado pela maioria dos participantes, 

verifica-se que aquele que, em termos gerais, aparece como tal é a educação escolar 

(8%). A dimensão reflexão individual ocupa uma posição intermédia (44%), tendo sido 

maioritariamente referida, como esperávamos, pelos adolescentes (68%) e por apenas 

20% das crianças. 

 

Quadro 6 – Percepção de ganhos  

 
Grupo 

 

Perspectiva 
Individual 

Perspectiva 
Interpessoal 

Perspecti
va social 

de 
cooperaç

ão 

T 
O 
T 
A 
L 

 
Materia
is 

 
Psicológic
os 

 
Mora
is 

 
Mutualida
de 

Reciprocida
de 
abstracta 

 
Cooperaç
ão 

Crianças - 1 4 2 2 1 - 10 
Adolescen

tes 
- 1 3 2 1 1 3 11 

Total 
9 9 3 21 

(18%) (18%) (3%) 
(42
%) 

 

Por último, e no que refere à dimensão de análise relativa ao raciocínio pró-

social e à percepção de ganhos, os resultados obtidos indicam-nos que apenas 42% dos 

participantes evidencia perceber, no comportamento pró-social, especialmente no de 

ajuda, algum tipo de ganho, facto que deriva da ausência de referência deste tipo de 

comportamento, numa parte significativa dos participantes do estudo. 

Os resultados obtidos confirmam os resultados de Campeão (2001), 

relativamente aos depoimentos dos participantes de meio sócio moralmente 

problemático, verificando-se, nesses sujeitos poucas referências ao domínio pró-social, 

levando a autora a questionar a relação entre uma maior ou menor oportunidade 

oferecida pelos espaços de vida de crianças e pré-adolescentes e as suas disposições 

pró-sociais. Uma questão que parece ser, em parte, respondida, ou pelo menos 

interpretada, à luz dos resultados que obtivemos, que revelam que as referências ao 

comportamento pró-social foram pouco significativas.  

No que refere a questões de âmbito desenvolvimental, verificamos a não 

existência de diferenças entre os dois grupos de participantes, relativamente às 

perspectivas individual e interpessoal, tendo-se verificado que a maioria dos 

participantes evoca ganhos a esses níveis. O único aspecto divergente e cuja referência 

nos parece importante sublinhar, prende-se com o facto da perspectiva social de 
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cooperação ter sido evidenciada por três adolescentes da nossa amostra, o que 

pensamos poder dever-se, não apenas a factores de ordem desenvolvimental, mas 

também, e sobretudo, a questões de âmbito pessoal, familiar e social diversificado. Os 

participantes que revelaram essa tendência, evidenciaram acompanhamento familiar e 

diversidade do convívio social, factores que parecem ter contribuído para um aumento 

das oportunidades de acompanhamento e de diálogo e, consequentemente, para a 

obtenção de uma perspectiva social de cooperação, no que à percepção de ganhos 

(associada ao raciocínio pró-social) diz respeito.  

Considerando os resultados que obtivemos, a este nível, em complemento aos 

obtidos por Campeão (2001), neste domínio, pensamos ser legítimo sugerir que o 

raciocínio pró-social, não circunscrito ao comportamento de ajuda, enquanto meio de 

obtenção imediata de recompensa ou satisfação de interesse próprio, característico de 

um estádio inferior, contém em si mesmo alguma percepção de ganho. Uma ideia de 

Campeão (2001) que subscrevemos, ao mesmo tempo que ressalvamos o facto da nossa 

análise interpretativa dos dados ser, apenas, especulativa. 

 

DISCUSSÃO 
 

 Reflectindo sobre o conjunto de dimensões de análise definidas, sublinhamos a 

questão que se constitui como objectivo central do estudo e que se prende, 

precisamente, com a importância que atribuímos à observação de condutas na formação 

de concepções morais e na aquisição de critérios de juízo moral por parte de crianças e 

adolescentes. Um aspecto que consideramos de primordial importância e cujos 

resultados que obtivemos reforçam essa ideia, no sentido de um maior investimento no 

estudo dessa observação, nos casos em que a observação de condutas, nomeadamente 

negativas, ocorre em contextos familiares em que existem poucas oportunidades de 

diálogo e de esclarecimento, sobretudo em meios sócio moralmente problemáticos. 

Outra questão que nos é sugerida pelo estudo, neste domínio, e cujos resultados de que 

dispomos nos permitem corroborar, prende-se com a importância que contextos, mais 

restritos e mais alargados, em que os sujeitos estão inseridos, nomeadamente a família, 

a escola e a zona residencial, podem desempenhar numa melhor ou pior adaptação 

social desses mesmos sujeitos.  

 Considerando o facto de que um meio sócio moralmente problemático oferece, 

quotidianamente, oportunidades de observação directa de condutas negativas, voltamos 
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a colocar a questão de Campeão (2001) sobre a possibilidade de relação entre esse facto 

e a crença que crianças e adolescentes têm sobre a sociedade em geral, em termos de 

mundo justo. Os resultados de que dispomos vão ao encontro dos obtidos pela autora, 

permitindo-nos também colocar a hipótese de que crianças e adolescentes tendem a ter 

uma visão mais negativa da sociedade “quanto mais problemático é o meio próximo que 

os cerca, acentuando-se essa tendência quando há condutas também problemáticas no 

seio da própria família” (Campeão, 2001: 189). Uma hipótese que consideramos 

particularmente pertinente, se considerarmos que a investigação sobre as consequências 

de uma visão mais negativa da sociedade continua a revelar-se insuficiente e a carecer 

de um maior investimento, relativamente às “consequências para o próprio indivíduo e 

sua adaptação à sociedade, para a sua percepção dos outros nas relações interpessoais e 

para a sua própria motivação moral” (Campeão, 2001: 189). 

 Relacionada com uma maior ou menor adaptação dos sujeitos à sociedade, em 

termos de mundo justo, está, naturalmente, a visão da sociedade a que nos referimos, a 

qual se prende igualmente com processos atributivos, remetendo-nos para outro tipo de 

questões, igualmente sugeridas pelos resultados, e que tem, precisamente a ver com o 

tipo de atribuições feitas pelos sujeitos. Lembrando que a maioria dos participantes, de 

ambos os grupos, evocou atribuições de tipo misto, constatamos que as expectativas, 

que tínhamos inicialmente, de que estes tenderiam a evocar atribuições de tipo 

disposicional, não se vieram a confirmar. Justificamos as nossas expectativas iniciais 

com o facto de atribuirmos aos participantes do estudo uma maior necessidade de 

estrutura, controlo e previsão do meio circundante - comparativamente com crianças e 

adolescentes de meios sócio moralmente menos problemáticos – facto que pode 

contribuir para uma maior tendência para atribuições disposicionais, quando se trata de 

explicar condutas observadas em contextos “problemáticos”.  

No entanto, constatámos que os sujeitos não evidenciaram essa tendência, em 

termos atribucionais, tendo-se verificado que a maioria, apesar de ter apontado condutas 

negativas persistentes em muitas pessoas do seu meio e de ter, inicialmente, incidido 

sobre atribuições disposicionais, forneceu, posteriormente, explicações sobre as 

mesmas, de carácter circunstancial e situacional, revelando uma tendência, algo 

equilibrada, entre factores internos e externos aos actores de determinadas condutas. 

 Passando a um outro aspecto que procurámos analisar com a realização do 

estudo – metacognição – destacamos os resultados a que chegámos e que nos revelam 

que 44% dos participantes evoca a reflexão pessoal, como factor de aquisição de 
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concepções morais próprias, com destaque para o grupo dos adolescentes, facto que 

confirma a tendência desenvolvimental, de uma maior capacidade (meta) cognitiva, por 

parte desses sujeitos. Relativamente a este aspecto, e tendo por base os resultados 

obtidos por cada um dos grupos da nossa amostra – crianças, 20% e adolescentes, 68% - 

parece-nos importante debruçarmo-nos sobre a questão da idade, relativamente a uma 

promoção eficaz de hábitos de reflexão sobre a moralidade, considerando que esta 

capacidade parece começar a ser mais notória durante a fase de pré-adolescência, razão 

pela qual, subscrevemos a ideia de Campeão (2001), relativamente à utilidade e à 

pertinência de um estudo que permita um aprofundamento desta questão e que 

possibilite dados importantes, a todos aqueles que se preocupam com questões 

educacionais neste domínio.  

Por último, destacamos a relação entre o raciocínio pró-social e a percepção de 

ganhos associada a condutas com essa característica, na qual verificámos que os 

resultados obtidos confirmam, ainda que de forma pouco significativa, a ideia de que ao 

raciocínio pró-social é inerente, nas suas diferentes formas, alguma percepção de 

ganhos, “mesmo que, por vezes, estes sejam mais abstractos ou hipotéticos enquanto 

perspectivados apenas como possibilidades futuras” (Campeão, 2001:192). Referimo-

nos concretamente ao facto do comportamento pró-social ter sido, ele próprio, pouco 

evocado pelos participantes do estudo, o que nos leva a considerar uma relação entre 

uma maior ou menor oportunidade oferecida pelos espaços de vida de crianças e 

adolescentes e as suas disposições pró-sociais, facto que nos remete também para a 

importância desempenhada por outros factores, tais como o acompanhamento familiar, a 

influência do grupo de pares ou o papel desempenhado pela própria escola.  

Perspectivando o desenvolvimento moral como sinónimo de uma estruturação e 

de um crescimento intelectual e, simultaneamente, de uma pesquisa e de uma descoberta 

de valores morais, consideramos que a escola, entre outros factores, assume, nesse 

domínio, um papel determinante. Consideramos, no entanto, que este não deve ser um 

papel de doutrinação, nem promotor do desenvolvimento exclusivo dos deveres cívicos, 

mas sim, promotor de um espaço de reflexão e de partilha de questões de âmbito moral, 

acreditando numa promoção do desenvolvimento de valores que verse um 

desenvolvimento global dos indivíduos, potenciador das vontades, dos princípios e da 

personalidade de cada um. Por essa razão, sublinhamos a importância de atender às 

estruturas e aos processos psíquicos dos indivíduos, não negligenciando, no entanto, o 

conjunto das suas representações, percepções e crenças, considerando que é através 
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dessas construções, que esses indivíduos (inter) agem no seu dia-a-dia e, com isso, 

adquirem uma identidade pessoal.  

Considerando o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento interpessoal 

como dimensões fortemente importantes, associadas ao desenvolvimento moral, 

consideramos também que estas, apesar de necessárias, não são, contudo, suficientes 

para que esse desenvolvimento ocorra, razão pela qual destacamos a educação para a 

justiça (Lourenço, 2002), como forma de educação moral. Partilhamos, sobretudo, do 

facto do autor resumir a promoção do desenvolvimento moral em crianças e jovens ao 

cumprimento dos seguintes aspectos: proporcionar-lhes oportunidades de descentração, 

confrontá-los com perspectivas diferentes na solução de problemas do dia-a-dia, em 

especial dos que envolvem questões de justiça e responsabilizá-los pela construção de 

contextos, onde a justiça seja vista como o princípio máximo da moralidade (Lourenço, 

2005), argumentando que uma educação moral assente nestes aspectos, será certamente 

uma educação orientada para uma sociedade justa e boa. Sob a forma de actividades de 

grupo, nomeadamente de debates, defendemos a construção de espaços de reflexão e 

acção, em que sejam abordados diferentes aspectos das relações pessoais e sociais, 

nomeadamente valores, sentimentos, regras e princípios que constituem a complexidade 

da realidade em que vivemos, num contexto que permita a crianças e adolescentes 

interpretarem situações e discutirem pontos de vista, possibilitando-lhes um melhor 

conhecimento de si e dos outros.  

Ainda assim, e apesar da discussão, nomeadamente entre pares, ser propícia ao 

conflito cognitivo, promotor de desenvolvimento, partilhamos da ideia de Campeão 

(2001) de que outra estratégia educativa parece ser a que melhor incute hábitos de 

reflexão sobre o próprio pensar. Falamos da promoção de auto-observação, 

monitorização, controlo e avaliação dos processos e estratégias usadas no 

funcionamento cognitivo, promovendo, não apenas o desenvolvimento da competência 

metacognitiva, mas também a criação de hábitos de uso dessa mesma competência. 

A realização do estudo permitiu-nos também identificar e interpretar valores, 

sentimentos e princípios, que estão na base da interpretação de situações morais e na 

organização do pensamento dos sujeitos, relativamente a essas mesmas situações, 

possibilitando-nos, ao mesmo tempo, um conhecimento mais aprofundado das 

diversidades e das regularidades, que compõem as complexas representações que fazem 

parte da realidade desses mesmos sujeitos, apontando para a necessidade de uma 

reflexão mais alargada sobre o conceito de moralidade no campo educacional.  
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Por essa razão, defendemos também a importância de incluir, de forma efectiva, 

no contexto educativo, o tema da afectividade e das emoções, assumindo que a 

dimensão afectiva da personalidade deve ser estimulada e trabalhada na escola, da 

mesma forma que outros conteúdos. Ressalvamos, no entanto, o papel desempenhado 

por outros sistemas, a esse nível, nomeadamente a família e o grupo de pares, 

defendendo, obviamente, uma não sobreposição do meio escolar, relativamente aos 

mesmos. Ainda assim, sublinhamos o facto da aquisição de conceitos, como os de 

moralidade ou de responsabilidade pró-social, estar directamente relacionada com a 

construção de representações espontâneas que, não podendo, nem devendo, ser 

controladas ou corrigidas por professores e educadores, devem, ainda assim, ser, por 

estes, detectadas e compreendidas, de forma a promover a reflexão e o debate crítico, 

efectivamente favoráveis ao desenvolvimento do raciocínio moral (Campeão, 2001). De 

facto, cabe ao professor/educador potenciar a intervenção e a dinamização de uma série 

de recursos, no sentido de uma maior eficácia do processo educativo, nomeadamente no 

que refere a questões de âmbito moral.  

Os aspectos referidos sublinham, a nosso ver, a necessidade e a pertinência da 

realização de projectos que contemplem oportunidades de vivências pró-sociais, 

sobretudo com alunos provenientes de meios problemáticos, como os que constituíram a 

nossa amostra, que, na nossa prática profissional, constatamos como característica 

comum da generalidade da população escolar de vários estabelecimentos de ensino, 

facto que dificulta a heterogeneidade que seria desejável em termos populacionais, para 

que alunos com problemas de socialização tivessem nos outros colegas referências a 

estímulos positivos.  

Por essa razão, partilhamos da ideia de Campeão (2001), relativamente à 

necessidade de promoção de actividades que potenciem o exercício das competências 

cognitivas que os alunos já adquiriram, o uso de estratégias propícias ao 

desenvolvimento metacognitivo e a criação de oportunidades, para que estes tenham, na 

escola, vivências pró-sociais que o seu meio sócio familiar escassamente lhes 

proporciona. É nesse contexto, que postulamos a importância de modelos de 

desenvolvimento de prosocialidade e a sua particular relevância na prevenção e 

intervenção junto de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 



ETNIA, GÉNERO E DIVERSIDADES SOCIAIS 

Página 40 de 79 

Bibliografia 
 

BARDIN, L. (1996). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. (Original publicado em 

francês em 1977) 

BLASI, A. (1984). Moral Identity. Its role in moral functioning. In W. Kurtines & J. 

Gewirtz (Eds.), Morality, moral behavior and moral develoment (pp.128-139). 

Nova Iorque: Wiley. 

BLASI, A. (1990). How should psychologists define morality? Or the negative side 

effectsof philosophy’s influence on psychology. In T.Wren (Ed.), The moral 

domain (pp. 38-70). Cambridge: The MIT Press. 

BLASI, A. (1999). Emotions and moral motivation. Journal for the Theory of Social 

Behaviour, 29, 1-19.  

CAMPEÃO, I. (2001). Cognição Sociomoral, Percepções e crenças sobre o bem e o 

mal de pré-adolescentes com diferentes espaços de vida. Lisboa: Instituto de 

Inovação Educacional. 

DETRY, B. & Lopo, T.P. (1991). Análise de conteúdo: a construção de dicionários. 

Inovação, 4 (2-3), 9-32. 

EISENBERG, N. (1982). The development of reasoning regarding prosocial behavior. 

In N. Eisenberg (Ed.), The development of prosocial behavior (pp. 219-249). New 

York: Academic Press.  

EISENBERG, N. (1986). Altruistic emotion, cognition and behavior. Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum.  

EISENBERG, N. & Fabes (1998). Prosocial development. In W. Damon (Series Ed.), 

Handbook of child psychology (Vol. 3, pp. 701-778). Nova Iorque: Wiley. 

EISENBERG, N. & Miller (1987). The relation of empathy to prosocial and related 

behaviors, Psychological Bulletin, 101, 91-119. 

GIBBS, J. C. (2003). Moral Development & Reality. Beyond the Theories of Kohlberg 

and Hoffman. Thousand Oaks: Sage Publications.  

GONÇALVES, H. (2006). Subúrbios da Utopia: Percepções e crenças sobre o bem e o 

mal de crianças e adolescentes de um bairro sócio moralmente problemático.Tese 

de Mestrado. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, Departamento de Ciências da Educação.  

HOFFMAN, M. L. (2000). Empathy and moral development: Implications for caring 

and justice. Cambridge: Cambridge University Press.  



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 

Página 41 de 79 

KELLEY, M. & POWER, T. (1992). Children’s moral understanding: Developmental 

and social contextual determinants. In L.T. Winegar & J. Valsiner (Eds.), 

Children’s development within social context. Vol.2. Hillsdale, NJ: Erlbaum.   

KOHLBERG, L. (1976). Moral stages and moralization: The cognitive developmental 

approach. In. T. Lickona (Ed.), Moral development and behavior (pp.31-53). 

Nova Iorque: Holt, Rinehart and Winston.  

KOHLBERG, L. (1981). Essays on moral development. Vol.1: The philosophy of moral 

development. Nova Iorque: Harper & Row.  

KOHLBERG, L. (1984). Essays on moral development. Vol.2: The philosophy of moral 

developmeny: Moral stages, their nature abd validation. Nova Iorque: Harper & 

Row. 

KOLLER, S. & BERNARDES, N. (1997). Desenvolvimento moral pró-social: 

Semelhanças e diferenças entre os modelos teóricos de Eisenberg e Kohlberg. 

Estudos de Psicologia, 2 (2).  

LOURENÇO, O. (1994). Portuguese children’s judgements of moral, prosocial and 

academic norms: Duty or aspiration? International Journal of Behavioral 

Development, 17, 367-381.  

LOURENÇO, O. (1996). Reflections on narratives approaches to moral development. 

Human Development, 39, 83-99. 

LOURENÇO, O. (1998). Além de Piaget? Sim, mas primeiro além da sua interpretação 

padrão. Análise Psicológica, XVI, 521-552. 

LOURENÇO, O (2002). Psicologia do Desenvolvimento Moral (3ª ed.). Coimbra: 

Almedina. 

LOURENÇO, O. (2005). Desenvolvimento sociomoral: Do raciocínio moral à educação 

para a justiça. In G. Lobato Miranda & S. Bahia (Eds.), Psicologia da Educação, 

Temas de Desenvolvimento, Aprendizagem e Ensino (pp.72-92). Lisboa: Relógio 

D’Água Editores. 

PIAGET, J. (1965). Études sociologiques. Genève: Droz. 

PIAGET, J. (1973). Le jugement moral chez l’enfant. Paris: Presses Universitaires de 

France. (Original publicado em 1932) 

PIAGET, J. (1996). A Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget (M. S. Patto 

Trad.). São Paulo: Livraria Pioneira Editora.  

REST, J. (1979). Developing in judging moral issues. Minneapolis, MN: University of 

Minnesota Press. 



ETNIA, GÉNERO E DIVERSIDADES SOCIAIS 

Página 42 de 79 

REST, J. (1983). Morality. In J. Flavell & E. Markman (Eds.), Manual of child 

psychology. Vol 3 : Cognitive development (pp. 556-629). Nova Iorque: Wiley.   

REST, J. (1986). Moral development: Advances in research and theory. Nova Iorque: 

Praeger.  

REST, J., Thoma, S., & Edwards, L. (1997). Designing and validating a measure of 

moral judgment: Stage preference and stage consistency approaches. Journal of 

Educacional Psychology, 89, 5-28.  

REST, J., Thoma, S. Narvaez, D. & Bebeau, M. (1999). Postconvencional moral 

thinking: A new-Kohlbergian approach. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 

Página 43 de 79 

MOVIME�TOS SOCIAIS DE PRECÁRIOS 

Possibilidades de Representação dos Trabalhadores Atingidos pela Precariedade 

Laboral 

 

 

Dora Joana Madureira da Costa Fonseca 

Faculdade de Economia 

Universidade de Coimbra 

dorajfonseca@gmail.com 

 

 

Resumo 

 

As transformações na sociedade contemporânea decorrentes do processo de globalização económica 

impõem-nos o reconhecimento da emergência de novos desafios que se propõem, tanto à classe 

trabalhadora, como ao Sindicalismo. A emergência de novas formas de trabalho como o precário, 

evidenciam o desfasamento das estruturas sindicais e das suas estratégias face a esta nova realidade, o que 

cria o espaço para o aparecimento de movimentos de trabalhadores precários que vêm tencionar a 

estrutura dos sindicatos. Constata-se que os trabalhadores que são abrangidos pela precariedade laboral e 

os seus interesses não são cabalmente recobertos pela acção das estruturas sindicais, pelo que se torna 

manifesta a necessidade de que sejam delineadas medidas nesse sentido, nomeadamente no que diz 

respeito ao carácter da representação e inclusão dos trabalhadores precários na composição da base 

sindical – no sentido de sua participação e representação efectiva - a qual está na origem da concepção de 

uma relação de cooperação entre este tipo de movimentos e o movimento sindical. Postula-se, portanto, a 

necessidade de estabelecimento de diálogo entre estes dois actores, que poderá dar-se na base de um 

Sindicalismo de Movimento Social, compreendendo as capacidades dessa articulação, em termos dos 

pontos de abertura possíveis e implícitos, e da existência de bloqueios à articulação. 
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1. As Transformações no Mundo do Trabalho 

 

A partir da segunda metade do século XX, na sequência da introdução das novas 

tecnologias no processo produtivo, a organização deste último transformou-se em larga 

medida, assistindo-se a uma acentuada perda de peso do trabalho industrial nas 

sociedades avançadas e crescimento do sector de serviços, ao mesmo tempo que se 

expande o papel que a ciência, a tecnologia e a informação desempenham na produção. 

Perante a manifesta incapacidade do Fordismo em acomodar as contradições inerentes à 

expansão do capitalismo configura-se a emergência de um novo paradigma produtivo 

denominado acumulação flexível (Harvey, 1992), que caminha de par com um processo 

de maior heterogeneização (principalmente pela intensificação da incorporação da força 

de trabalho feminina no processo de produção), fragmentação e complexificação da 

classe trabalhadora de carácter contraditório e multiforme (Antunes, 1995). 

Paralelamente à redução quantitativa do operariado industrial tradicional e à 

crescente intelectualização do trabalhador manual e deslocamento da especialização 

para o multifuncionalismo, dá-se uma alteração qualitativa da forma de ser do trabalho, 

que impulsiona tanto para uma maior qualificação do trabalho, como para uma maior 

desqualificação. São concomitantes os fenómenos de desproletarização do trabalho 

industrial, fabril, nos países de capitalismo avançado, e subproletarização intensificada, 

com a expansão do trabalho assalariado, nomeadamente no sector de serviços, e a 

emergência de novas formas de trabalho (a tempo parcial, precário, informal). O 

segmento estável contrai-se, emergem com intensidade novas formas contratuais, 

aumenta o número de trabalhadores improdutivos e desempregados que se situam à 

margem da esfera laboral, expandindo-se de forma quase irreversível o desemprego 

estrutural, sendo este último reforçado pela a adopção de medidas de racionalização, 

reestruturação e de intensificação do controle do trabalho face à intensificação da 

competição promovida por um quadro de crescimento económico (idem). 

  As novas estratégias das empresas, a partir dos anos 80, direccionaram-se para a 

flexibilidade, em que às transformações na organização do trabalho (flexibilidade 

interna) se somaram estratégias de flexibilidade externa (organização do trabalho em 

rede, força de trabalho maleável, busca de recursos externos à empresa), o que veio 

transferir o fardo da incerteza para os assalariados e para outros provedores de serviços 

(Boltanski e Chiapello, 1999). Abre-se o caminho para a formação de largos 

contingentes de “dispensáveis”, com as correspondentes consequências sociais, 
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associadas a uma retracção do Estado-Providência (Beck, 2000), ao que se soma o 

esmorecimento da importância dos mercados nacionais que, suplantados pelos 

mercados internacional e global, estimulam o desenvolvimento de um grau de 

interdependência crescente no funcionamento dos espaços económicos (Castells, 1992). 

Nas últimas décadas, os sectores do trabalho flexível e do trabalho precário são 

os que apresentam um índice de crescimento mais elevado, caracterizando-se as novas 

formas de emprego pela informalização e pela individualização (que pode oscilar desde 

a atribuição de maior autonomia ao trabalhador até à precarização do vínculo laboral). 

Configura-se a erosão do compromisso económico-político do “cidadão trabalhador” 

(oriundo do consenso fordista), concomitantemente com a regulação do risco que se 

exprime na emergência de um sistema de subemprego desestandardizado, fragmentado 

e plural, com formas de trabalho retribuído altamente flexíveis, descentralizadas 

temporal e espacialmente, e desregulamentadas (Beck, 2000). 

 

2. A Precariedade Laboral 

 

Em 1995, Robert Castel previu que a diversidade e a descontinuidade das formas 

de emprego estariam a caminho de suplantar o paradigma do emprego homogéneo e 

estável. Quase uma década e meia mais tarde não nos resta senão concordar com a 

hipótese formulada. A evolução do mercado de trabalho consagrou o enfraquecimento 

do papel integrador do contrato de trabalho estável, contribuindo dessa forma para uma 

nova metamorfose da questão social. Cada vez mais um grande número de 

trabalhadores tornam-se precários ou instáveis do ponto de vista profissional, enquanto 

que outros não chegam sequer a atingir uma outra condição que não esta. 

A “explosão” da precariedade nas sociedades capitalistas modernas foi facilitada 

nomeadamente pelo novo enquadramento legal dos contratos de trabalho que vem 

permitir uma maior facilidade dos despedimentos, sem que a entidade empregadora 

tenha de dar início a um processo legal moroso com custos elevados associados. Em 

nome da ampla reconfiguração do processo produtivo e do consumo, as estratégias das 

empresas são orientadas, como já vimos anteriormente, para uma maior flexibilidade 

que, apesar de nela podermos identificar o retrocesso rumo a formas antigas de trabalho, 

é associada à ideia de progresso. A criação em massa de empregos precários vem, então, 

responder a duas questões: à necessidade de flexibilização para dar resposta ao novo 

tipo de demanda em termos de produção e consumo, e como estratégia das empresas 
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para combater o desemprego. As estratégias voltadas para a flexibilidade servem, então, 

de justificativa para o surgimento de formas atípicas de emprego (Paugam, 2000). No 

entanto, a responsabilidade pela sua emergência não pode ser unicamente atribuída às 

empresas, devendo ser tido em consideração o importante papel que as políticas 

públicas de emprego têm vindo a desempenhar em favor da emergência e legitimação 

desta atipicidade. Através destas observa-se uma diminuição e estabilização dos 

números do desemprego, ao mesmo tempo que contribuem directamente para a criação 

de numerosos “estatutos precários” cujo princípio, uma vez institucionalizado, tem 

tendência em prolongar-se no tempo (idem).  

A precariedade torna-se não numa fase transitória da carreira profissional dos 

trabalhadores, como seria suposto, mas tem vindo sim a perpetuar-se como um modo de 

vida, afectando mais incisivamente determinadas franjas da população, como as 

mulheres, os jovens e os trabalhadores que se vêem afectados pelo desemprego depois 

de terem ultrapassado a faixa etária dos quarenta. A experiência do desemprego 

aumenta o risco de os empregos disponíveis serem de cariz precário, arrastando 

sucessivamente os trabalhadores para as zonas periféricas do mercado de trabalho 

compostas por empregos precários e pouco qualificados, afastando-as de um centro 

estável e valorizado, ao que corresponde uma forte polarização do mercado de trabalho. 

Constitui-se desta forma um ciclo fechado do qual dificilmente conseguem escapar, 

perpetuando a condição precária que vivenciam e a trajectória de desqualificação que se 

lhe encontra associada. Apesar da forte generalização destas trajectórias a sua vivência é 

diferencial consoante determinados factores, podendo ser maior ou menor a dificuldade 

em escapar a este ciclo vicioso consoante as qualificações do trabalhador, pelo que 

trabalhadores mais desfavorecidos nestes termos têm mais probabilidades de se 

manterem nesta situação de forma durável. O caso dos estágios de iniciação à vida 

profissional é paradigmático neste sentido, pois partem do objectivo de proporcionar 

aos jovens licenciados a oportunidade de uma inserção profissional verdadeira no 

sentido de adquirirem maiores qualificações e experiência que, em princípio, abririam 

as portas para um emprego estável e gratificante, pelo que à sua criação subjaz uma 

estratégia do estado orientada para a redução dos números do desemprego. Contudo, o 

seu resultado é diametralmente antagónico pois contribui de sobremaneira para dilatar 

ainda mais a zona intermediária entre emprego estável e desemprego, reforçando a 

flexibilidade do mercado de trabalho. Estes licenciados vêem-se enredados numa 

sucessão infindável de estágios profissionais, no âmbito dos quais não usufruem de 



GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA, POBREZA DA GLOBALIZAÇÃO. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA 

Página 47 de 79 

todos os direitos sociais previstos por lei para um posto de trabalho efectivo, tornando-

se em mão-de-obra barata e submissa nas mãos dos empregadores. 

Tal como Mészáros (2008:160) coloca, a concepção da flexibilidade como algo 

de bom é uma ideia errónea, tratando-se de “uma camuflagem cínica da deterioração das 

condições de trabalho”. Os trabalhadores em situação precária são, de uma forma geral, 

os que manifestam menos, ou mesmo nenhuma, satisfação pessoal relativamente ao 

emprego, dadas as más condições de trabalho, as relações tensas que mantêm com 

colegas e superiores e a ausência de perspectiva de serem recompensados, quer através 

do salário auferido, quer através de perspectivas de progressão na carreira, pelas 

condições a que se encontram sujeitos. Assim, o trabalho que desenvolvem perde para 

eles qualquer interesse e torna-se uma fonte de sofrimento, passando a representar 

apenas um meio para atingir um fim e não o fim em si mesmo. O trabalho precário, tal 

como é aqui retratado, constitui um factor de alienação, sendo esta entendida como um 

duplo desapossamento - do produto de trabalho e de si -, que em vez de desaparecer 

como consequência da libertação do homem do trabalho pelo aumento do tempo livre 

parece constituir-se como uma tendência ainda mais profunda ou irredutível (Paugam, 

2000). A precariedade laboral estende-se não raras vezes à esfera privada dos 

trabalhadores, potenciando a degradação das condições de vida e reflectindo-se no seu 

estado de saúde, principalmente através de doenças ligadas ao stress. Vivem imersos 

num clima de insegurança crescente no emprego, submetendo-se a ritmos intensos de 

trabalho acoplados de salários pouco adequados e da ausência de benefícios sociais, 

pelo que o seu estatuto se diferencia grandemente daquele que é detido pelos 

trabalhadores que se inserem no cada vez mais reduzido “núcleo duro” dos 

trabalhadores estáveis. Os trabalhadores precários distanciam-se cada vez mais do homo 

faber, vendo no trabalho apenas um meio instrumental suprir as suas necessidades – 

emerge em definitivo o homo oeconomicus.  

 

3. Crise do Sindicalismo 

 

Como resultado das amplas reconfigurações enunciadas há o reconhecimento de 

uma crise do Sindicalismo, embora os contornos que esta assume não possam ser 

classificados de homogéneos em todos os países (Costa, 2008; Hyman, 1994). As 

transformações no mundo laboral, ao longo da década de 1980 e até meados da 

seguinte, revelaram as fragilidades das instituições capazes de representarem a 
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sociedade civil, o que atingiu as estruturas sindicais (Boltanski e Chiapello, 1999), 

tendo, mais concretamente, a reestruturação e intensificação da desregulamentação das 

relações laborais conduzido a formas de flexibilização que lhes subtraem poder negocial 

e os debilitam estrategicamente (Antunes, 1995; Beck, 2000). A expansão do sector de 

serviços e retracção do sector industrial fomentadas pelos avanços tecnológicos 

acarretaram uma redução do número dos postos de trabalho significativa e generalizada, 

afectando especialmente o sector industrial, tradicionalmente de forte sindicalização 

(Visser, 1994), o que vem colocar em cheque o sindicalismo de base operária 

tradicional. 

O processo de globalização, ao implicar a reorganização dos espaços 

económicos, reflecte-se no deslocamento do enfoque dos espaços nacionais para os 

internacionais, o que vem evidenciar um desfasamento por parte das estratégias 

sindicais que continuam a centrar-se, maioritariamente, nos espaços nacionais (Hyman, 

2005; Moody, 1997; Waterman, 2000). O declínio do Estado-Provodência implicou a 

transferência do palco de negociações para as empresas, colocando duras restrições à 

actuação dos sindicatos, e facilitando, ao mesmo tempo, a impregnação das estratégias 

destes por tendências neocorporativistas e de “parceria social” (Moody, 1997), que 

comprometem a sua essência combativa. As novas técnicas de gestão traduziram-se em 

estratégias hostis ao sindicalismo e à prática da negociação colectiva (McIlroy, 1997 in 

Oliveira, 2002), na medida em que a precarização do trabalho, o medo do desemprego, a 

reestruturação produtiva (outsourcing, deslocação das unidades produtivas, criação de 

estruturas subsidiárias, nas quais, não raramente, não existe uma tradição sindicalista) e 

a mobilidade da força de trabalho contribuem para o esmorecimento da vontade dos 

trabalhadores em se organizarem (Boltanski e Chiapello, 1999; Rodrigues, 1999). 

Nas últimas décadas (a partir de 1980), um conjunto interligado de factores 

contribuíram de forma activa para o decréscimo do índice de sindicalização e para a 

dessindicalização. Estes, na sua maioria decorrentes da reorganização do processo 

produtivo8, colaboraram para a fragmentação da classe trabalhadora, a qual se reflectiu 

negativamente sobre a solidariedade sindical, “debilitando-a”, configurando-se o fim da 

classe operária sobre a qual se apoiaria o sindicalismo como fenómeno de massa 

                                                 
8 São considerados os seguintes factores: a dispersão da produção; a redução da dimensão das unidades 
fabris e o aumento da produção em pequenas empresas; a maior mobilidade do capital internacional; a 
tendência de realização de acordos entre empresas e locais de produção; flexibilização da produção e das 
normas que regulamentam as carreiras dos trabalhadores; e a maior heterogeneidade da força de trabalho 
em virtude do aparecimento de novas profissões e da maior presença da mulher e dos imigrantes no 
conjunto da força de trabalho disponível. 
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(Rodrigues, 1999), ao que se soma o acentuar da construção de uma solidariedade 

relativa à empresa, muitas vezes imposta através de políticas de repressão sindical que 

restringem a militância sindical e corrompem a solidariedade entre trabalhadores 

(Visser, 1994), acoplada da crescente utilização dos contratos individuais em detrimento 

dos colectivos. Dessa forma, a ascensão do individualismo nas relações laborais em 

detrimento do colectivo é promovida pelas novas formas de organização do trabalho, 

que fomentam a competitividade entre trabalhadores e que vão, cada vez mais, de 

encontro a uma certa valorização da sua subjectividade.  

A emergência de formas mais ou menos atípicas de trabalho abrem as portas à 

utilização de formas de contrato temporário e a tempo parcial, o que, conjuntamente 

com os pontos anteriores, configura a uniteralidade e individuação na determinação das 

relações de trabalho (Oliveira, 2002), geradoras de instabilidade, o que constitui um 

forte obstáculo à integração desses segmentos de trabalhadores nas organizações 

sindicais, dado estas privilegiarem a dimensão da categoria profissional, o que espelha a 

redução da capacidade de representação dos sindicatos9 (Bihr, 1991; Hyman, 1994; 

Moody, 1997). A expansão destas novas formas de emprego, ao determinarem a 

diminuição dos empregos estáveis, promove a destabilização destes últimos, gerando 

desconfiança e animosidades no seio da classe trabalhadora, o que tem graves 

consequências ao nível da solidariedade entre trabalhadores. Ao mesmo tempo que se 

assiste à diminuição do contingente de trabalhadores estáveis, os números de 

trabalhadores submetidos a condições cada vez mais precárias são alvo de um 

crescimento surpreendente, o que vem reflectir-se numa redução da força sindical, 

historicamente ligada aos primeiros e que marginaliza estes últimos (Antunes, 1995). 

Estes factores confluem e reflectem-se na quebra do índice de sindicalização 

(considerada um forte indicador da crise do sindicalismo) e coesão das bases sindicais, à 

qual se associa a perda de força da greve e seu poder negocial, que terá sido, até ao 

momento, a “arma mais segura” dos sindicatos para dar voz e poder às suas 

reivindicações e lutas (Costa, 2008; Rodrigues, 1999). Para além disso, o movimento 

sindical tem vindo a ser alvo de uma acentuada burocratização e profissionalização, 

com consequente abandono do terreno por parte dos representantes sindicais, do qual 

resulta o esmorecimento do contacto directo com os trabalhadores acentuando-se, assim, 

a descrença no papel de representação que estes assumem e a probabilidade de 
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desfiliação (Boltanski e Chiapello, 1999). A estes factores somam-se, ainda, a pressão 

crescente exercida pelos factores económicos sobre sindicatos e trabalhadores, 

mudanças nos valores e na opinião pública sobre estes, e a acção colectiva e políticas de 

organização sindical desadequadas (Visser, 1994). As novas orientações estratégicas 

obrigam o sindicalismo de “classe” a debater-se com inúmeros problemas e fragilidades, 

potenciados pela “canibalização” das lutas da classe trabalhadora pelo capitalismo, bem 

como pela submissão destas estruturas à posição de instrumentos da acção reguladora 

do Estado (Estanque, 2005). 

Perante este diagnóstico é fundamental a construção de alternativas que 

devolvam ao movimento sindical a capacidade de acção, o que passa pelo alargamento 

dos seus objectivos, tornando-se evidentes as necessidades de reconceptualizar o velho 

internacionalismo sindical de base nacional/industrial/colonial (Waterman, 2004), de 

abandonar as tendências neocorporativistas e defensivas que o permeiam (Antunes, 

1995), e de evoluir rumo a um sindicalismo fundado sobre os princípios da participação 

democrática, desprendido do âmbito sectorial e da esfera estritamente laboral e que, em 

vez de se encerrar em si mesmo, se abra à sociedade civil. 

A velocidade de crescimento e prevalência cada vez mais elevadas apresentadas 

pelo sector informal, concomitantemente com a redução da capacidade organizativa do 

sector formal, implicam que a estabilização do sector formal e a avaliação da força 

internacional do sindicalismo estarão dependentes da capacidade de organização em 

torno do sector informal. Assim, é exigida às estruturas sindicais, a reformulação dos 

seus objectivos (que vêm perdendo credibilidade e relevância) e a reestruturação dos 

canais de comunicação e de tomada de decisão (de índole hierarquizada e burocrática), 

caminhando no sentido de um sindicalismo do tipo horizontal10, ao mesmo tempo que 

são reavaliadas as formas de luta e de acção colectiva para que se adaptem às 

especificidades do contexto actual e recuperem a sua eficácia (Antunes, 1995; Costa, 

2008; Hyman, 1994). A “organização dos não organizados”11 apresenta-se como uma 

necessidade premente do movimento sindical, muito embora os debates em torno da 

integração dos trabalhadores precários na estrutura sindical sejam formulados de forma 

muito geral, não se traduzindo em grandes alterações no que toca às práticas e 

repertórios de acção. Nesse sentido, as tentativas de representar os precários por parte 

                                                 
10A esse propósito, Richard Hyman (2005) considera que o modelo de organização internacional em 
pirâmide (centralizado, burocrático e rígido) deve ser abandonado e substituído por um modelo dinâmico, 
descentralizado, horizontal, democrático e flexível (Hyman, 2005).  
11 Ver Béroud (2009) 
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das estruturas sindicais revestem-se de dificuldades e de uma temporalidade próprias, 

representando uma fonte de tensões no interior destas estruturas (Béroud, 2009). 

Afigura-se como necessário que esta questão ganhe carácter prioritário por meio de uma 

mudança no discurso sindical e da criação de novas estruturas e de modalidades de 

acção mais adequadas (idem).  

Os pontos estratégicos para a mudança que foram delineados confluem para a 

necessidade da emergência de um novo tipo de sindicalismo, ao qual se encontra 

subjacente um novo internacionalismo laboral pautado pelo estabelecimento de uma 

relação estreita com os movimentos de outras classes ou categorias não sindicalizadas 

ou não passíveis de sindicalização, bem como com outros movimentos democráticos, 

de, interligando espaço de produção e comunidade, e voltando-se para a construção de 

uma ética de solidariedade internacionalista (Estanque 2004; Hyman, 2005). Neste 

contexto, o Sindicalismo de Movimento Social12 apresenta-se como uma alternativa 

para a concretização da reinvenção do sindicalismo que, por oposição às tradicionais 

bases do sindicalismo fundadas nas demandas redistributivas e económicas, incorpora 

questões de reconhecimento cultural, de género, etnia e demandas simbólicas, e conjuga 

aspectos ligados aos princípios democráticos e à auto-determinação dos indivíduos 

(Estanque, 2008).  

 

4. Movimento sindical e movimentos sociais: Possíveis aproximações 

 

O possível diálogo entre sindicatos e movimentos sociais, na tentativa de 

considerar as potencialidades e possibilidades desse, postula-se de forma a 

compreender, por ambos os lados, quais as perdas e vantagens que poderiam ser 

desenhadas, no contexto da crise do sindicalismo e emergência de diversos movimentos 

sociais, sobretudo, os de trabalhadores precários. Constatamos que a perspectiva dos 

sindicatos diverge da dos movimentos sociais, nomeadamente, em questões do âmbito 

organizacional e negocial, em que a tentativa de diálogo pode ser obstruída tanto pela 

organização institucionalizada, como pela não institucionalizada.  

A possibilidade de os movimentos sociais se constituírem enquanto actores 

políticos (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001) aos quais é atribuído um papel central na 

                                                 
12 Segundo Lambert e Webster (2004), através da criação da SIGTUR e sua preocupação com a 
democracia sindical interna, emerge uma nova forma de sindicalismo, o sindicalismo de movimento 
social.  
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transformação social, e tomando como ponto de partida o argumento de que a acção 

colectiva é alimentada pelas necessidades que têm origem no sistema social e que não 

encontram resposta no sistema político ou que são excluídas pelos seus filtros (Melucci, 

1996), estabelece a ponte para a emergência de movimentos sociais de trabalhadores 

precários. Estes constituem-se mediante a constatação da necessidade de representação 

de trabalhadores que não se encontram recobertos pela acção das estruturas sindicais – 

no sentido de sua participação e representação efectiva - a qual está na origem da 

concepção de uma relação de cooperação entre este tipo de movimentos e o movimento 

sindical. Apesar das vantagens existentes no que diz respeito à cooperação entre 

organizações sindicais e movimentos sociais, observa-se a presença de 

constrangimentos, nomeadamente de ordem organizacional e do funcionamento de 

ambos, que se apresentam como fortes obstáculos. Os movimentos sociais, muito 

embora possam assumir formas organizacionais diversas enquanto organizações de 

movimento social13, caracterizam-se, nesses termos, por serem do tipo horizontal, o que, 

dado o carácter vertical, fortemente hierarquizado e burocrático, das organizações 

sindicais, vem constituir um obstáculo ao estabelecimento da relação entre ambos, 

nomeadamente, ao influir nos canais de comunicação que a partir daí se estabelecem, no 

tipo de liderança adoptada e processo de tomada de decisão resultante. A informalidade 

que caracteriza, na maior parte das vezes, a estrutura organizacional dos movimentos 

sociais pode levar o movimento sindical a colocar em questão a legitimidade de que 

estes se encontram revestidos e o valor da sua representatividade.  

O carácter assimétrico da relação entre uma instituição ou organização 

legitimada, e um movimento de carácter informal em termos organizacionais, pode 

obrigar a que o movimento evolua no sentido da institucionalização, correndo, assim, o 

risco de confirmar a tese de Michels (2001), ao dar forma ao “triunfo do órgão sobre o 

organismo”. O crescimento do aparelho organizativo e carga burocrática decorrentes da 

institucionalização acarretam uma perda do carácter revolucionário do movimento, 

implicando que este assuma um papel de estrutura reguladora, o que subverte, de certa 

forma, os seus objectivos iniciais. As energias do movimento passam a ser canalizadas 

para a adaptação ao contexto, em vez de se dirigirem para objectivos externos à própria 

estrutura, com o intuito de assegurar a sua sobrevivência e continuidade (della Porta & 

Diani, 1999), do que resulta a perda da sua essência combativa. Daí pode decorrer uma 

                                                 
13 A esse propósito ver della Porta e Diani (1999). 
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atitude relutante destes movimentos ao estabelecimento de uma articulação com as 

organizações sindicais, na medida em que reclamam o seu próprio sentido (Touraine, 

1996), recusando-se, assim, a servir os interesses de partidos ou do próprio Estado, o 

que inviabiliza a possibilidade de se constituírem enquanto estruturas reguladoras sob a 

pena de enveredarem por uma lógica puramente negocial, submetida a interesses 

políticos e a directrizes de ordem económica. Do ponto de vista do movimento sindical, 

o estabelecimento desta articulação pode significar uma “invasão” do tradicional campo 

de luta, ao que este é relutante, bem como uma perda da identidade que lhe foi conferida 

pela acção centrada no campo dos direitos laborais e das condições de trabalho. 

No entanto, e independentemente das suas características e objectivos, os 

movimentos sociais constituem acções colectivas de papel preponderante nas 

sociedades contemporâneas, que culminam sempre na transformação dos valores e das 

instituições da sociedade (Castells, 2002). Assim, consideramos como incontestável a 

preponderância que os movimentos sociais de precários assumem no contexto 

contemporâneo de generalizada desregulamentação e flexibilização das relações 

laborais. 

 

5. Breves �otas sobre o Movimento Sindical Português 

 

O sindicalismo português encontra-se enquadrado no panorama de crise 

explicitado anteriormente, fazendo eco das tendências que se verificam por todos os 

países europeus industrializados, nos quais, à medida que o sector terciário vai 

ganhando terreno ao industrial, o movimento sindical deixa de ser predominantemente 

de base operária (Estanque e Ferreira, 2002). 

Actualmente, depara-se com vários desafios, nomeadamente no que toca à sua 

escala organizativa e à abertura à esfera civil. No caso da escala organizativa, esta 

centra-se, maioritariamente, no âmbito nacional, verificando-se grande dificuldade em 

transpor o âmbito de actuação para a escala transnacional devido à relutância das 

instâncias sindicais em abandonarem os espaços estritamente nacionais, que continuam 

a ser tomados como a grande prioridade (Santos, 2005). A abertura à esfera civil, e a 

movimentos dela oriundos, no âmbito do estabelecimento de ligações e relações de 

cooperação, é travada pela tendência que o sindicalismo apresenta de preservação de 

uma certa autonomia face à sociedade civil, denotando a presença do medo de 

descaracterização por parte de alguns dirigentes sindicais (Costa, 2008).  
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Há um caminho a ser percorrido pelos sindicatos no âmbito da acção de 

articulação no plano nacional com movimentos sociais e, nesse sentido, a CGTP tem 

vindo a desenvolver uma discussão séria sobre o assunto que teve a sua tradução na 

designação de um membro da comissão executiva para coordenar um plano de trabalhos 

relativo ao estabelecimento de alianças sociais, reconhecendo, portanto, a necessidade, 

dada a conjuntura económica e social actual, de os sindicatos desenvolverem um 

trabalho de articulação nesse sentido. O diagnóstico é semelhante no que diz ao 

desenvolvimento da articulação com movimentos sociais a nível internacional14. 

Algumas experiências com maior tradução prática foram encetas, pela central sindical, 

durante a última década, pelo que é possível observar uma tentativa, ainda que pouco 

consistente (na medida em que os discursos nesse sentido não se materializam em 

práticas efectivas, permanecendo no campo das intenções), de abertura à sociedade 

civil, para além do estrito âmbito laboral e do território nacional. Contudo, no seu 

grosso, a cooperação com organizações da sociedade civil continua a ser de carácter 

pontual, muito embora, já no do IX Congresso da CGTP tenham saído directrizes que 

apontam para o reconhecimento da necessidade de expansão dos campos de interesses e 

de intervenção sindical, direccionadas para a abertura do movimento sindical a áreas 

que ultrapassam o estrito âmbito sócio-profissional. A participação da CGTP no Fórum 

Social Mundial de Porto Alegre pode ser considerado como um primeiro sinal de 

abertura concreto para um envolvimento em coligações sociais de carácter 

transnacional, apontando para a emergência da preocupação com questões que se 

prendem com as ordens económica e social globais e as relações desiguais que se 

estabelecem entre elas (Idem). 

O Plano de Acção que sai do XI Congresso da CGTP (2001) contempla a luta 

contra a precariedade no emprego como uma das principais prioridades da acção 

sindical, devendo esta concretizar-se através “do reforço da intervenção sindical nos 

locais de trabalho, desenvolvendo a ligação e a solidariedade entre trabalhadores, 

exigindo a passagem a efectivos dos trabalhadores com vínculos precários e 

apresentando as suas reivindicações específicas”15, passando a estratégia de luta pela 

exigência de uma acção eficaz por parte da Inspecção do Trabalho, pela intervenção 

jurídica e pelo recurso aos tribunais. Assim, é reforçado pela Intersindical o desejo de 

dar continuidade ao de “Plano de Acção de Combate à Precariedade no Emprego” 

                                                 
14  Entrevista a Manuel Carvalho da Silva publicada na Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 62. 
15 Transcrição do Plano de Acção do XI Congresso da CGTP-IN que decorreu em Fevereiro de 2008. 
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redigido em 2007. Este reconhece as dificuldades com que se defronta a intervenção 

sindical no âmbito do combate ao emprego precário, devendo ser tidas em consideração 

a natureza das formas de precariedade concretas e a necessidade ultrapassar as acções 

de mera denúncia, funcionando de acordo com planos e estratégias consolidadas e com 

continuidade temporal. 

A central sindical pretende assumir um papel de maior relevo no combate à 

precariedade e ao trabalho clandestino e ilegal. Propõe-se a assumir o papel da denúncia 

pública da precariedade e a organização de campanhas com ênfase nas suas 

consequências negativas para os trabalhadores e para o país, apresentar reivindicações 

ao governo e propostas de alteração de normas legais, divulgar a legislação (em 

particular as normas específicas do Código de Trabalho e as directivas comunitárias) e a 

jurisprudência favorável aos trabalhadores. Apesar das claras directrizes formuladas 

neste âmbito, as mesmas carecem de materialização. O combate ao emprego precário é 

uma matéria sensível no seio dos sindicatos, na medida em que, na opinião de alguns, 

acarretaria uma diminuição da atenção consagrada às questões referentes ao trabalho 

estável, podendo a dicotomia trabalho estável – trabalho precário pôr em conflito 

interesses, à partida díspares, o que traz um certo “mal – estar” para o seio das estruturas 

sindicais no que diz respeito à definição de prioridades, muito embora, como é possível 

verificar pelo conteúdo das directrizes que emergem dos Planos, o combate à 

precariedade no emprego seja uma questão central. Resta saber como vão ganhar 

consistência as estratégias apontadas, em traços gerais, pela central sindical, e quais as 

alianças que vai consolidar nesse âmbito. 

 

6. Conclusão: os Movimentos Sociais de Precários como chave para a mudança 

 

Nos últimos anos, por toda a Europa e, em particular, em Portugal, têm emergido 

movimentos de trabalhadores precários. Estes reclamam, de uma forma geral, o 

reconhecimento da centralidade do problema da precariedade na sociedade 

contemporânea e procuram impulsionar a adopção de medidas concretas no âmbito do 

seu combate. São movimentos que, organizacionalmente, se caracterizam por exibirem 

uma estrutura mais ou menos informal e descentralizada, sem lideranças instituídas ou 

mesmo quaisquer hierarquias, apresentando frequentemente um porta-voz. O seu 

carácter é marcadamente informal e flexível, adoptando canais de comunicação da 

mesma natureza - contacto telefónico, sms’s, emails, evidenciando o papel 
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desempenhado pelas novas tecnologias no funcionamento destes movimentos que se 

caracterizam pelo cyberactivismo (Waterman, 1998). Estas características apresentam 

inúmeras vantagens, na medida em que conferem aos seus membros uma maior 

autonomia, criatividade e espírito de iniciativa, para além de permitirem a fácil e rápida 

expansão do movimento, tanto em termos territoriais como numéricos. Contudo, é 

inegável que a ausência de uma estrutura organizacional “mais rígida” pode servir como 

um argumento – chave para questionar a sua credibilidade, seriedade e potencial de 

acção legitimado. 

Apesar das discrepâncias encontradas em termos organizacionais, que 

condicionam as estratégias delineadas por ambos, e das dificuldades que daí 

naturalmente emergem, consideramos que mesmo que não seja possível conferir aos 

movimentos de trabalhadores precários legitimidade institucional no âmbito da 

representação, poderão constituir peças fundamentais para que sejam feitos, por parte 

das estruturas sindicais, avanços na captação desses trabalhadores e na sua 

representação. Os movimentos sociais de precários poderão actuar enquanto estruturas 

intermediárias e de aproximação para o estabelecimento de um vínculo entre esta franja 

de trabalhadores e as estruturas sindicais. Os trabalhadores ditos precários encontram 

obstáculos de relevo à sindicalização na medida em que, na grande maioria das vezes, 

transitam de sector profissional em sector profissional em curtos espaços de tempo 

tornando difícil a construção de uma identidade profissional definida, bem como o 

reconhecimento da mais valia que constitui a filiação numa estrutura sindical. Para além 

disso, não se revêem, muitas das vezes, nos objectivos delineados pelas mesmas já que 

estes se direccionam fundamentalmente para a acção em torno dos problemas 

identificados no que diz respeito a postos de trabalho de características estáveis (apesar 

de já estarem estipuladas estratégias de combate à precariedade por parte das estruturas 

sindicais), enfrentando, simultaneamente, atitudes hostis por parte das entidades 

empregadoras relativamente à sindicalização e a desconfiança das franjas sindicalizadas 

que encaram o trabalho precário como uma ameaça ao trabalho estável. 

Em Portugal, no decurso da última década, a emergência dos movimentos de 

trabalhadores precários correlaciona-se directamente com os efeitos das alterações 

induzidas pela globalização económica ao nível da organização do processo produtivo e 

da configuração do mercado de trabalho. A nossa sociedade é das mais atingidas pelos 

efeitos desestruturadores da introdução de novas formas contratuais que se reflectem na 

degradação das condições de vida dos trabalhadores, na instabilidade social e 
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económica a que se encontram sujeitos e na sua desvalorização identitária e 

profissional. Neste contexto, desde 2005, dois movimentos têm-se destacado no âmbito 

da luta contra a precariedade laboral em território nacional: os FERVE e os Precári@s 

Inflexíveis. Ambos desenvolvem acções no sentido de colocar em destaque esta 

realidade, de forma a suscitar o debate público alargado e o envolvimento da sociedade 

civil, através da denúncia e da pressão exercidas ao nível dos poderes instituídos. Nesse 

sentido, um dos seus primeiros objectivos passa pela consciencialização dos 

trabalhadores atingidos da situação em que se encontram (em muitos casos, de 

manifesta ilegalidade e de deturpação da lei) e, através desta, da edificação de uma 

identidade colectiva que abrirá a porta às possibilidades de mobilização. Têm vindo a 

desenvolver acções como elaboração de petições, assembleias públicas e manifestações, 

utilizando formas inovadoras, bem como outras mais clássicas, de protesto. Estes 

movimentos, embora em termos informais, consideram representar os trabalhadores 

precários, dada a insuficiente identificação destes últimos com os objectivos e 

estratégias das estruturas sindicais. Em termos da representação institucional destes 

trabalhadores, os movimentos visados, não se tratando de organizações com 

legitimidade para tal, poderão dar o seu contributo através do estabelecimento de uma 

articulação com o movimento sindical. Neste sentido as suas perspectivas divergem 

pois, enquanto que os Precári@s Inflexíveis encaram como pertinente a existência de 

um diálogo activo e de cooperação com as estruturas sindicais, para os FERVE o 

diálogo é entendido como uma forma de não enveredar por uma atitude de confronto e a 

articulação de estratégias conjuntas não é encarada como uma mais valia. 

A um nível geral, as medidas de combate à precariedade no âmbito da estratégia 

sindical já se encontram delineadas nos Planos de Acção da CGTP, faltando agora a sua 

operacionalização plena, pelo que é essencial a captação dos trabalhadores que por ela 

são abrangidos. Neste ponto a articulação com os movimentos de trabalhadores 

precários é fundamental já que estes se encontram emersos nesta realidade, sendo o 

elemento fundamental para a captação destes contingentes de trabalhadores e para a 

implementação de estratégias efectivas de luta. Revela-se, portanto, essencial perceber 

com maior precisão quais são os pontos de abertura, de parte a parte, para que o diálogo 

e cooperação se materializem. 

Num contexto de maior amplitude, e dada a conjuntura europeia, afigura-se 

como sendo de particular importância aferir de que significado se reveste a emergência 

deste tipo de movimentos por toda a Europa e quais as implicações que esta acarreta 
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para o movimento sindical europeu. Será que estes vêm amplificar e tornar mais visíveis 

as dificuldades e fragilidades do movimento sindical perante o fenómeno da 

globalização, ou, por outro lado, serão eles uma contribuição de peso para a abertura de 

novas portas ao movimento sindical, revitalizando-o? A resposta a ambas é, na nossa 

opinião, afirmativa. Contudo, será importante enfatizar como papel de relevo destes 

movimentos não a revelação das fragilidades do movimento sindical, mas sim o que a 

sua emergência poderá vir a contribuir para a resolução da questão “espinhosa” da 

representação dos trabalhadores precários, bem como para a abrangência destes por 

parte do movimento sindical.   
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Resumo 
 

Como forma de superação e enfrentamento aos vários problemas econômicos e sociais gerados pelo 

capitalismo, apresenta-se a Economia Popular Solidária (EPS), também chamada de a “outra economia”, 

um espaço que pretende ser plural e democrático na construção de relações sociais, políticas e 

econômicas. Essa “outra economia” procura reafirmar a importância do trabalho para os indivíduos e para 

a sociedade, sendo esse trabalho realizado de forma emancipadora e autogestionária. Pretende-se discutir 

os limites e possibilidades dessa outra economia no processo de emancipação da mulher, por meio da 

EPS, a partir de um estudo de caso no Assentamento Rural das Pastorinhas, localizado na cidade de 

Brumadinho, no estado de Minas Gerais (Brasil). A escolha dessa experiência se deu em função de ser um 

local no qual as mulheres apresentam relevante presença e centralidade na organização política e 

produtiva da comunidade assentada. Além disso, percebe-se certa lacuna nas discussões sobre a 

emancipação da mulher inserida em projetos de desenvolvimento local nas áreas rurais, ainda que parte 

significativa dessa literatura discuta a função das mulheres na implementação de soluções efetivas de 

combate à pobreza.  
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I�TRODUÇÃO 
 
 

Ao mesmo tempo em que se somam na realidade contemporânea dinâmicas de 

exclusão econômica, social e política, atreladas ao funcionamento dos processos 

capitalistas de produção e consumo, observa-se uma proliferação de iniciativas que 

procuram fazer frente às estruturas, valores e pressupostos fundantes da economia 

tradicional. Campo de rico debate acadêmico e também entre os envolvidos na 

operacionalização de intervenções socioeconômicas, a Economia Popular Solidária 

(EPS) abriga muitas das utopias hodiernas em busca de igualdade, participação 

econômica e política e cidadania, enfim, de uma “outra economia”. 

Entre as lutas que se desenvolvem no campo da EPS, não apenas as questões 

tradicionalmente associadas ao papel dos trabalhadores no modo de produção, à 

organização política das comunidades e a equidade social se fazem presentes. Nos 

projetos idealizados e que envolvem diferentes grupos sociais, encontram-se também 

lutas e esperanças depositadas no campo do respeito às culturas locais, na 

sustentabilidade ambiental, no combate ao preconceito racial e/ou étnico e, também e 

com destaque, as questões de gênero. 

No processo de avanço da emancipação feminina, a feminização do mundo do 

trabalho é positiva, à medida que leva a mulher ao trabalho fora do espaço doméstico. 

Mas também é marcada pela negatividade, pois a mulher trabalhadora, muitas vezes, 

ocupa espaços nas modalidades exploradoras de trabalho, como os estratos assalariados 

industriais e de serviços, trabalhos informalizados, regime do trabalho part-time, 

temporários, dentre outros, preservando o abismo existente, dentro da classe 

trabalhadora, entre o contingente masculino e feminino. Diante disso, vê-se na formação 

de empreendimentos de caráter solidário uma forma de valorizar o trabalho feminino e 

as relações democráticas, pois esses empreendimentos assentam-se em ideais de ajuda 

mútua e auto-sustentabilidade. Além disso, possuem a finalidade de gerar renda, criar 

espaços de convivência para a troca de experiência e o compartilhamento de crenças e 

valores, resgatar a auto-estima e promover a participação e integração de grupos de 

pessoas com interesse comum.  

A idéia de se trabalhar com este tema deve-se à sua relevância e a pouca 

literatura disponível na área. A EPS se apresenta como uma possibilidade de superar as 

diferenças de gênero, por se tratar de uma organização que possui como um dos seus 

princípios a solidariedade e cooperação entre seus membros. Falar de Economia Popular 
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Solidária implica em se ressignificar a própria economia no sentido de recuperar sua 

dimensão ética e entender o lugar do econômico como um novo lugar no processo de 

transformação social como exercício político. É a partir dessa realidade que se procura 

problematizar e discutir a inserção feminina em assentamentos rurais, como forma de se 

analisar os dramas e tramas que se enunciam à condição das mulheres quando se põem 

em busca da emancipação. 

O presente artigo busca materializar essa discussão a partir da análise de um 

assentamento rural, denominado de Pastorinhas, na cidade de Brumadinho, Minas 

Gerais (Brasil). Para tanto, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo, que 

procurou dar voz e centralidade aos atores envolvidos no assentamento e que deu 

origem à discussão que se segue no artigo. 

 

2- ECO�OMIA POPULAR SOLIDÁRIA: UMA FORMA ALTER�ATIVA DE 
ORGA�IZAÇÃO ECO�ÔMICA 

 

A Economia Popular Solidária, vista como uma possibilidade concreta de 

transformação das relações sociais pode ser uma alternativa encontrada para o processo 

de emancipação do sujeito, de geração de renda e inclusão social. Enquanto um campo 

em desenvolvimento, a EPS, além de estar ligada à construção de uma sociedade mais 

democrática e justa, defende uma concepção de trabalho que potencialize as 

capacidades do homem, como ser consciente, livre e social. Além disso, mostra-se 

como um meio fundamental para o processo de sociabilidade, no sentido de criar um 

espaço para o diálogo e para os processos emancipatórios e criativos.  

Dallari (1991) complementa dizendo que a EPS se constitui em um processo de 

construção das atividades econômicas de forma horizontalizada, passando pela 

organização coletiva e respeitando os princípios da cooperação, configurando-se não 

somente como um novo espaço de geração de renda, mas como um novo modelo de 

sociedade, na qual a participação de todos é elemento fundamental. 

A atividade produtiva capitalista – aliada às crenças modernas de superioridade 

do conhecimento científico, na lógica da produtividade e do lucro, na separação 

homem-natureza e no individualismo – tem ocasionado a produção sistemática de 

desigualdades de recursos e de poder, a exploração desenfreada da natureza, a 

degradação ambiental, a marginalização de milhares de indivíduos, a predominância de 

formas de sociabilidade empobrecidas baseadas no benefício pessoal e ao desprezo por 
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outras culturas e saberes. Igualmente, no sistema capitalista, as relações de gênero são 

sustentadas pela divisão sexual do trabalho, sendo o trabalho masculino mais valorizado 

que o feminino. Os homens são responsáveis pelo “sustento da família”, trabalhando na 

produção e exercendo funções de elevado valor social agregado (políticas, religiosas, 

militares) enquanto as mulheres são excluídas da esfera pública, cabendo a elas as 

atribuições da reprodução e de um trabalho caracterizado como de “ajuda à família” 

(BERNADI E ANGELIN, 2007 apud BEAUVOIR, 1968). 

No sistema capitalista, as relações de trabalho são hierarquizadas, havendo uma 

divisão social e sexual do trabalho ocasionada pelas construções sociais e econômicas. 

O trabalho das mulheres é menos valorizado que o dos homens, ou seja, as relações de 

gênero se sustentam por essa rígida divisão do trabalho. Além disso, o setor de serviços, 

no mundo contemporâneo, é um dos setores que mais absorve a força de trabalho 

feminina, sendo possível afirmar que as atribuições mais precárias estão reservadas para 

as mulheres no mundo do trabalho, reafirmando a teoria de que o trabalho feminino tem 

menos valor que o masculino. 

Em contraste com esse individualismo competitivo, surge, na década de 80, a 

chamada Nova Sociologia Econômica (NSE), que procura proporcionar um “outro 

olhar” sobre a economia, ou seja, um olhar em que o social não está separado do 

econômico. A NSE faz críticas à concepção de economia pelos neoclássicos, mostrando 

o mercado como uma forma institucional, organizacional e como construção social, ou 

seja, a economia também é social. 

Segundo Lévesque (2007), a NSE busca dar conta da economia como totalidade, 

participando de um novo paradigma, principalmente no que diz respeito ao lugar dos 

atores na mudança social, à fronteira entre ciência e valor, às relações entre o que se 

designa geralmente como economia e como social, bem como às regulações 

correspondentes. 

Ao se pensar em uma economia socialmente responsável, a Economia Social, 

neste contexto, surge como uma das correntes da NSE. A Economia Social não é 

recente, seus preceitos surgiram no século XIX, por meio de organizações que não 

pertenciam ao mundo capitalista e a esfera pública. As cooperativas, as mutualidades e 

as associações tornavam o vínculo social voluntário em recurso econômico, ou seja, era 

levado à prática de ajuda mútua e auto-organização.  

Pode-se dizer que a Economia Social se define por estar entre o Estado e o 

mercado, isto é, busca efetivar ações que o Estado não consegue resolver e que a 
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economia privada não resolve por não enxergar lucro em suas ações. Para Nunes et al 

(2001), a Economia Social recobre duas realidades que se interligam: uma forma 

alternativa de estar na economia (nem pública, nem privada capitalista) e o trabalho 

social ou assistencial sobre as camadas da população em processo de exclusão. 

Em alguns países, como a França, não pode se falar em Economia Social sem se 

falar em Economia Popular Solidária (EPS), pois, apesar de serem distintas, são 

herdeiras de uma tradição histórica comum, relacionada ao movimento associativista 

operário da primeira metade do século XIX na Europa, pautado na resistência popular, 

fazendo surgir experiências solidárias influenciadas pelas idéias de ajuda mútua (o 

mutualismo), cooperação e associação. 

De acordo com Laville (2008), a Economia Social e a Economia Popular 

Solidária são duas concepções distintas da ação, cuja complementaridade ainda está por 

ser construída, a fim de se chegar a uma Economia Social e Solidária que se apresenta 

como uma na sua diversidade. 

A EPS surge como uma nova forma de organização econômica, que se baseia no 

trabalho coletivo, na igualdade entre seus participantes, na divisão do poder de decisão e 

pela fidelidade na representatividade do grupo, sendo a igualdade e a democracia 

elementos chaves neste movimento econômico. A EPS se orienta por princípios opostos 

ao capitalismo: em vez de concorrência, cooperação; em vez de exclusão social, 

integração; em vez de exploração da força de trabalho, trabalho livre, cooperativo e em 

benefício de todos. O conceito de EPS traduz um espaço sócio-educacional em 

construção, uma nova forma de sociabilidade caracterizada por vínculo de sentido moral 

e de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns. As iniciativas de 

caráter associativo podem ser facilitadores de processos de inclusão e emancipação 

social de grupos historicamente sujeitos à exploração econômica, assim como uma 

possibilidade de superar as diferenças de gênero, pois se assentam na horizontalidade, 

autonomia, cooperação, auto-gestão e ajuda mútua. 

 

3. A EMA�CIPAÇÃO FEMI�I�A �A DI�ÂMICA DA ECO�OMIA POPULAR 
SOLIDÁRIA 
 

Entende-se que a EPS, por meio do cooperativismo/associativismo, pode atuar 

positivamente nos processos de emancipação da mulher, pois possibilita não apenas a 

inclusão produtiva de grupos marginalizados e excluídos, mas, acima de tudo, permite a 
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(re)significação do trabalho e do lugar ocupado por essa mulher na sociedade, abrindo 

espaço para a construção de percepções, relações e práticas emancipatórias.  

Segundo Nobre (2003), sob a ótica das relações de gênero e emancipação 

feminina, a EPS pode contribuir de várias formas, dentre elas para aliviar o cotidiano 

das mulheres, pois estas partilham o peso de suas “obrigações”, o que contribui para 

uma melhor articulação entre a vida familiar e profissional; para que, no contexto de 

trabalho solidário, as mulheres possam contar com espaços de discussão que 

privilegiem a expressão de reivindicações e pressionem efetivamente as autoridades 

públicas a construírem políticas públicas de gênero, ajudando, assim, no 

desenvolvimento da capacidade da mulher contribuir para as mudanças sociais e 

institucionais mais favoráveis para elas; e para viabilizar o acesso ao crédito e 

proporcionar a emancipação financeira da mulher.  

As novas abordagens que vêm sendo desenvolvidas a partir das indagações 

feministas têm dado visibilidade à presença das mulheres com agentes integrados aos 

processos sociais. Historicamente, a construção da identidade de homens e mulheres se 

tem configurado a partir da dicotomia entre as esferas pública e privada Alguns dados 

levantados nas investigações sobre a experiência concreta da mulher em sociedade 

evidenciam que as atividades femininas têm se desenvolvido também em espaços 

políticos ou públicos, até então preenchidos pelos homens, indo contra as idéias das 

décadas de 50 e 60, que reforçavam o consenso de que a mulher pertencia ao domínio 

familiar e privado (BRITO, 2001). 

O movimento feminista se expande na década de 70 para o Brasil, defendendo, 

além da emancipação, a libertação da mulher, ou seja, a afirmação da mulher como 

indivíduo autônomo, independente, dotado de plenitude. A emancipação da mulher 

implica em mudanças profundas nas estruturas sociais, resultando na inclusão e 

modificação de costumes, leis, formas de relação, direitos e deveres. 

Para Nogueira (2004), no processo de avanço da emancipação feminina, a 

feminização do mundo trabalho é positiva, uma vez que busca minimizar as formas de 

dominação patriarcal no espaço doméstico. Mas é também marcada por forte 

negatividade, pois vem agravando significativamente a precarização da mulher 

trabalhadora. Isto é: por um lado, o ingresso da mulher no mundo do trabalho é um 

avanço no seu processo emancipatório, ainda que este seja limitado e parcial; por outro, 

este avanço encontra-se hoje fortemente comprometido, na medida em que o capital 
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vem incorporando cada vez mais o trabalho feminino, especialmente nos estratos 

assalariados industriais e de serviços, de modo crescentemente precarizado, 

informalizado, sob o regime do trabalho part-time, temporário, etc., preservando o fosso 

existente, dentro da classe trabalhadora, entre o contingente masculino e feminino. 

Assim, o processo de feminização do trabalho tem um claro sentido contraditório, 

marcado pela positividade do ingresso da mulher no mundo do trabalho e pela 

negatividade da precarização, intensificação e ampliação das formas e modalidades de 

exploração do trabalho. 

Pode-se dizer que o capital se opõe ao processo de emancipação da mulher, 

porque necessita, para a preservação do seu sistema de dominação, do trabalho 

feminino, tanto no espaço produtivo como no reprodutivo, preservando, em ambos os 

casos, os mecanismos estruturais que geram a subordinação da mulher (NOGUEIRA, 

2004). Diante disso, entende-se que as iniciativas de caráter associativo podem ser 

facilitadores de processos de inclusão e emancipação social de grupos historicamente 

sujeitos à exploração econômica, assim como uma possibilidade de superar as 

diferenças de gênero, pois se assentam na horizontalidade, autonomia, cooperação, auto-

gestão e ajuda mútua. 

 

4- ASSE�TAME�TO RURAL PASTORI�HAS: UMA HISTÓRIA DE 
“GRA�DES” MULHERES 

 

A presente pesquisa se constitui em um estudo de caso, com o recurso a 

instrumentos qualitativos de coleta e análise dos dados. Para se compreender em 

profundidade a condição das mulheres no Assentamento Pastorinhas, unidade de recorte 

do caso, para realizadas entrevistas semi-estruturadas em profundidade com diferentes 

participantes desse empreendimento, tanto aquelas e aqueles em posições de “liderança 

comunitária”, quanto os pertencentes a famílias assentadas. Além disso, foram 

realizadas visitas de campo, tanto no assentamento, quanto em uma dos locais nos quais 

são comercializados produtos gerados na região do Assentamento, através das quais foi 

possível observar e interagir com os indivíduos em seu cotidiano de convivência, 

articulação social, organização produtiva e relacionamento com realidades e atores 

externos à localidade do Pastorinhas. Os dados foram analisados de forma a se 

significar e problematizar discursos e práticas de mulheres e homens que vivem no 
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assentamento e avançar na compreensão das intrincadas relações de gênero que se 

estabelecem nessa realidade. 

A escolha por trabalhar no Assentamento Pastorinhas deu-se em função de ser 

um assentamento em que as mulheres possuem uma significativa presença. As tarefas 

são divididas entre os assentados e o trabalho coletivo, é realizado, muitas vezes, sob a 

liderança das mulheres. O nome Assentamento “Pastorinhas” é uma homenagem às 

mulheres que dedicaram anos de suas vidas no movimento de luta pela terra. Além 

disso, é um assentamento que existe há oito anos e é marcado por uma grande 

diversidade cultural, visto que se constitui de uma comunidade de 20 famílias, vindas de 

12 municípios e de quatro estados diferentes. Segundo a fala de uma das assentadas 

“Realmente o assentamento é das mulheres, aqui as mulheres estão na frente em tudo. A 

gente fala que o assentamento é das mulheres”. Diz outra assentada: “Não tem nada de 

divisão entre o homem e mulher. Aqui em casa quando tô muito apertada ele faz. Na 

horta ele ajuda na capina”; “As mulheres aí fazem de tudo, serviço de homem e de 

muié. Faz é tudo”. Uma terceira assentada complementa:  

 

Não tem diferença entre mulheres e homens. É tudo igual. Se não os homens 

vão falar que trabalha mais. Lá em casa é assim, às vezes eu to apertada e 

falo para ele varrer uma casa, um terreiro e ele ajuda. Ele é pedreiro e 

trabalha fora do assentamento, fica cansado mais ajuda (entrevista 2) 

 

Inicialmente, eram 120 famílias, sendo a maioria dos estados do Rio de Janeiro, 

Ceará e Paraná, que vieram para a região de Brumadinho, em Minas Gerais, por ser uma 

região considerada “cinturão verde” (conjunto de pequenas propriedades dedicadas ao 

hortifruti, folhosas e legumes). Ao chegarem à região, se depararam com uma realidade 

diferente, tendo que submeter-se ao emprego informal, fazendo “bicos”. Diante da 

necessidade de sobrevivência, em 2001, ocuparam uma área de 156 hectares de terra, 

que estava improdutiva, pertencente ao condomínio da Família Menezes. Devido à 

Medida Provisória 2183/01, do Governo de Fernando Henrique Cardoso e mantida pelo 

Governo Lula, eles não conseguiram permanecer de maneira efetiva na fazenda, pois 

esta Medida proíbe, por um período de dois anos, a realização de vistorias pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em terras invadidas. A mesma 

medida provisória estabelece que pessoas participantes de invasões sejam excluídas do 

processo de reforma agrária. Portanto, foram 03 anos sofrendo pressões de algumas 
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pessoas da região, morando debaixo de lonas, sem infra-estrutura adequada, sendo 

despejados por duas vezes. Das 120 famílias iniciais, apenas 20 não desistiram. Dessas 

famílias que persistiram, as mulheres possuem um papel primordial, pois lutaram ao 

lado dos maridos para conseguirem ser assentados. Diz uma assentada: “(...) as 

mulheres são o bicho mais forte e resistente que existe”. 

Em 2003, cansados de esperar que o INCRA vistoriasse a fazenda e a 

desapropriasse ou a comprasse, e com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), ocuparam definitivamente a fazenda, mas somente em 2006 

receberam a posse. Cabe ressaltar o Assentamento Pastorinhas não é filiado ao MST, 

mas sempre recebeu apoio do movimento, assim como do movimento sindical, que 

apoiou a primeira ocupação no assentamento, em 2001. Outros parceiros importantes do 

assentamento são a ONG Cáritas, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, os colégios Marista 

e Balão Vermelho. A seguir, a colocação de um assentado sobre o MST: 

 

(...) mas quando eu cheguei, as famílias já tinham três anos que tavam 

lutando e com isso e elas conseguiram essa autonomia de grupo, conseguiram 

caminhar independente dele. Então chegou um tempo agente pensou: por que 

não termos uma relação amistosa, mas sendo autônomos? Se consegue 

caminhar melhor ou, se consegue ser uma experiência nova, qual seria a 

diferença pra gente poder até comparar entre os assentamentos do MST e o 

nosso, pra o que que se difere nisso tudo?. E aqui a maioria das famílias tem 

essa questão de seguir autônomo mesmo. Tem essa relação de amizade, mas 

que não se vincule ao MST (Entrevista 1). 

 

Dos 156 hectares de terra, apenas 14 são agricultáveis e, apesar da falta de infra-

estrutura adequada, os ocupantes plantam 13 tipos de legumes e folhas, frutas e criam 

animais de pequeno porte, além de produzirem doces, bolos e biscoitos caseiros, tudo 

comercializado de maneira informal em feiras da região. Apesar da produção ser 

vendida diretamente aos consumidores, segundo os assentados, um grande problema 

enfrentado é em relação à falta de recursos e financiamento, assim como a presença de 

alguns atravessadores da própria comunidade, o que faz com que muitos trabalhadores 

desistam. Mesmo diante de toda dificuldade enfrentada, eles buscam construir, por meio 

da agroecologia, uma alternativa para se viver bem e produzir alimentos de qualidade. 

É utilizada a adubação orgânica e a agroecológica e segue-se um dos princípios 

da Economia Solidária que é o respeito ao meio ambiente, por meio de uma utilização 



ETNIA, GÉNERO E DIVERSIDADES SOCIAIS 

Página 70 de 79 

consciente e responsável dos recursos naturais. Apesar de não utilizarem a Associação 

existente no assentamento para comercializar os produtos, os assentados são 

organizados e sabem da importância dessa consciência ecológica para a agricultura e 

para a questão da terra. Além disso, eles vêm adotando posições fundamentais em 

relação à agroecologia, buscando cada vez mais preservar as práticas agrícolas 

tradicionais e sustentáveis. Segundo uma das assentadas, para se produzir deve haver 

um equilíbrio entre todos os seres vivos e o meio, isto é, entre nutrientes, solo, planta, 

água e animais. O resultado será a produção de alimentos livres de agrotóxicos e um 

modo de cultivo com pequeno impacto ambiental e economicamente viável, 

representando um ganho muito grande para a natureza e para os trabalhadores.  

A produção do assentamento é escoada para feiras da região, para o restaurante 

popular em Belo Horizonte e Betim, para os Colégios Balão Vermelho e Marista, em 

Belo Horizonte. Mas o acesso aos pontos de vendas não são para todos do 

assentamento, segundo alguns assentados, há uma divisão dos canais de escoamento e, 

quando os responsáveis pelos canais de escoamento não conseguem completar a 

produção, compram-na com outros assentados. 

 

(..) na escola Balão, antes todo mundo entregava e colocava um pouquinho e 

era uma renda fixa. Agora ficou na mão de duas pessoas só. Duas pessoas 

que não tem filho e não tem nada. Muitas coisas acontecem em nome do 

assentamento e beneficia um ou dois. Quando chega visita e ninguém fica 

sabendo quem é. Quem mais apoiou aqui no assentamento foi as mulheres 

(entrevista 2). 

 

(...) agora ficou assim, quando eles não têm alguma coisa eles compram na 

mão da gente e compra como atravessador. Uma coisa que agente queria 

fugir era de atravessador e aqui tem atravessador (entrevista 3). 

 

(...) no início todos vendiam para todos os pontos, mas não havia cooperação, 

então mudou (...) falta trabalhar o lado associativo das pessoas (entrevista 

11). 

 

Em relação à atuação das mulheres do assentamento, elas se dedicam ao plantio, 

mas também a produção de doces, bolos e biscoitos como alternativa de geração de 

renda. A produção é caseira, ou seja, não existe maquinário necessário para uma 

produção em maior quantidade. Além disso, como os demais produtos do Pastorinhas, 
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toda produção é comercializada em feiras locais, em Belo Horizonte, Contagem e 

Betim. No entanto, pretende-se expandir a produção e melhorar a qualidade dos 

produtos. 

O movimento para a libertação, nos últimos trinta anos, trouxe ganhos sociais, 

políticos e econômicos para as mulheres. Apesar desse progresso, a segregação sexual 

nos empregos e organizações permanece mundialmente, assim como a desigualdade 

entre os sexos. Ao se fazer uma comparação entre o crescimento da participação 

masculina e feminina no mundo do trabalho, no período posterior a década de 70, 

constata-se que a inserção feminina neste universo foi bastante significativa, apesar de 

paradoxal. Ao mesmo tempo em que o trabalho ajuda no processo de emancipação da 

mulher, ele explora a mulher trabalhadora, pois a presença feminina no mundo do 

trabalho ocorre mais no espaço dos empregos precários, subempregos, empregos 

temporários, em que essa exploração é mais exarcebada.  

 A feminização do mundo trabalho é positiva ao permitir o avanço do processo 

de emancipação feminina, minimizando a dominação patriarcal no espaço doméstico, 

mas é marcada por forte negatividade, pois vem agravando a precarização da mulher 

trabalhadora (NOGUEIRA, 2004). No ambiente rural essa relação não é diferente, as 

mulheres que formam parte do processo de luta pela terra se inserem numa 

sociabilidade tipicamente machista, enfrentando uma dinâmica de opressão e 

discriminação por parte de seus companheiros homens.  

Percebe-se, segundo a fala de alguns assentados do Pastorinhas, que o fato das 

mulheres possuírem um papel de liderança no assentamento, tendo acesso a vida pública 

e política, está ligado ao fato de que, no começo da ocupação, os homens precisavam 

trabalhar fora do assentamento para manter a família. Diante disso, as mulheres tinham 

que tomar as decisões importantes no assentamento e participarem das reuniões externas 

referentes à posse da terra. 

No Pastorinhas, apesar das mulheres não sofrerem discriminação em relação aos 

homens, em função da própria historia do assentamentos, elas continuam tendo uma 

jornada dupla de trabalho, trabalham em casa cuidando dos filhos  e das atividades 

domésticas; e na lavoura, ajudando os maridos. Segundo uma das assentadas: 

 

A minha rotina é meio complicada e cansativa também. De manhã vou lá 

para a horta. Chego em casa tem que levar vasilhas, arrumar em casa. Tem 
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dia que fico lá o dia inteiro e só venho em casa para almoçar e volto para 

horta (entrevista 3). 

 

A opressão de gênero dificulta e impossibilita a plena participação das mulheres 

na vida pública e política dos acampamentos e assentamentos rurais. Pode-se dizer que a 

mulher é tão explorada quanto seus companheiros de luta, no entanto de forma desigual, 

pois tem que vender sua força de trabalho em condições inferiores às dos homens. A 

infravalorização da sua participação nas atividades produtivas implica remuneração 

inferior para as mesmas atividades (GARCIA e JÚNIOR, 2002). 

Ao mesmo tempo em que há essa opressão de gênero em relação às mulheres 

trabalhadoras do campo, a participação em movimentos sociais pode incentivar essas 

mulheres a romperem com a severa divisão de papéis, ou seja, com seu lugar já 

predeterminado na família, no trabalho e no campo político. Para Sales (2007) os 

movimentos sociais, vistos como um espaço inovador das relações de poder 

possibilitam a criação e a recriação de novas formas de reivindicar e de estabelecer 

relações com o poder institucional. Mas, esses movimentos não se isentam de posições 

tradicionais de desigualdades de gênero, sendo a participação política um aprendizado 

coletivo que se redefine interior dos próprios movimentos. 

 Para Sales (2007), a partir do envolvimento das mulheres em movimentos 

sociais, como o movimento de luta pela terra, elas se sentem fortalecidas e começam a 

produzir seus processos de reação à submissão, reconhecendo que podem formar um 

grupo de produção e gerar renda. Quando experimentam uma atividade produtiva, as 

mulheres não são as mesmas, se sentem menos aprisionadas, tornando-se mais abertas 

às multiplicidades do mundo. Para (GARCIA e JÚNIOR, 2002), o envolvimento na 

Luta pela Terra contribui para a formação de comportamentos mais participativos entre 

as mulheres assentadas, o que permite diferenciar aquelas que passaram pela 

experiência do acampamento, daquelas que não. 

  

5- RELAÇÕES DE GÊ�ERO �AS DI�ÂMICAS ASSOCIATIVAS SOLIDÁRIAS 
 
 

Para Salvaro (2003, p.323) “(...) as relações sociais nos assentamentos são 

perpassadas por contradições e limitações que lançam questionamentos acerca do modo 

coletivista e igualitário de sua concepção”. Ou seja, mesmo que haja a proposta de 

coletivização da terra e dos meios de produção em assentamentos rurais, a mulher, 
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muitas vezes, continua tendo dupla jornada de trabalho, agregando às tarefas extra 

domésticas as tarefas domésticas, mostrando que a divisão sexual do trabalho na família 

em assentamentos rurais não sofreu modificações significativas. No Assentamento 

Pastorinhas essa situação não é diferente, pois apesar das mulheres terem papel de 

liderança, participando das atividades externas do assentamento, elas continuam tendo 

jornada dupla de trabalho 

São aspectos em comum entre os assentados de um assentamento rural as 

dificuldades relacionadas ao modo de vida e a luta pela terra. No entanto, essas 

dificuldades propiciam a criação de uma identidade coletiva, assim como de laços de 

solidariedade entre os assentados. A mulher, neste contexto, tem um papel de “sujeito 

de resistência” e “companheira de luta” dos homens. Mas, mesmo assumindo esse 

papel, a divisão sexual do trabalho é clara nos assentamentos. As mulheres, devido à 

rotina do trabalho doméstico, ficam impossibilitadas de participarem das atividades 

externas ao assentamento. Para (GARCIA e JÚNIOR, 2002, p.6): 

 

O assentamento rural é um passo à frente no processo de luta, à consumação 

do acesso a posse da terra. Neles, as implicações de gênero se tornam 

evidentes na divisão sexual do trabalho no interior das unidades familiares de 

produção. Todavia, a configuração espacial dos assentamentos divididos em 

lotes significa, para muitas assentadas, o seu isolamento social. Confinadas à 

produção e reprodução dos meios de subsistência na esfera privada, os 

espaços de sociabilidade são muito reduzidos. 

 
O trabalho produtivo da mulher no assentamento não é reconhecido como 

componente integrante da produção e sim como uma ajuda ao trabalhador principal, que 

é o homem. Além disso, o trabalho reprodutivo não é considerado trabalho e o trabalho 

doméstico é considerado responsabilidade da mulher (GARCIA e JÚNIOR, 2002). Ou 

seja, o fato desses tipos de trabalhos serem considerados improdutivos do ponto de vista 

econômico, desconsidera o tempo e energia que as mulheres assentadas dedicam ao 

cuidado às tarefas domésticas, sendo tarefas facilmente desvalorizadas pela sociedade. 

Uma forma de valorizar o trabalho feminino fora do espaço doméstico pode ser a 

partir do trabalho realizado na perspectiva dos empreendimentos solidários, pois este 

representa um passo à frente na emancipação feminina ao resgatar a dimensão da 

liberdade, re-significando o trabalho e, conseqüentemente, a vida. As mulheres se 

sentem motivadas e possuem espaço para participarem do processo sócio-político da 
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comunidade, por meio dessas experiências coletivas. A noção de emancipação neste 

contexto está vinculada a dimensão econômica, social e, principalmente, política da 

emancipação, ou seja, a possibilidade de grupos sociais excluídos construírem com 

autonomia suas diversas formas de representação de interesses. É a possibilidade de 

representação política desses grupos, por meio de uma transformação social, marcada 

pela ruptura com a ordem existente. 

Portanto, entende-se que experiências coletivas possibilitam reconhecimento e 

visibilidade às mulheres, visto que o trabalho é realizado de forma coletiva e 

democrática, gerando renda por meio de empreendimentos como cooperativas e 

associações. Um dos princípios da Economia Solidária é a igualdade de direitos dos 

cooperados, independente do sexo, raça ou classe social. Assim, esta economia 

possibilita o rompimento com a divisão social do trabalho, buscando uma distribuição 

de renda mais justa entre homens e mulheres.  

A expressividade das mulheres líderes no campo da EPS, assim como a sua 

representatividade em setores tidos como masculinos (des)contrói a idéia assimilada 

socialmente da superioridade masculina nas atividades laborais geradoras de renda. A 

atuação das mulheres na Economia Solidária a partir das atividades geradoras de renda 

abre a elas um campo para que se tornem proprietárias dos meios de produção, com as 

mesmas chances que os homens mediante a propriedade coletiva (CULTI, 2004). 

Apesar das várias compreensões em torno da idéia de Economia Solidária, 

percebe-se que a idéia de solidariedade e coletividade em contraposição ao 

individualismo é comum a todas as abordagens. Além disso, várias pesquisas 

demonstram que, em muitos empreendimentos solidários, o número de mulheres é, 

muitas vezes, superior ao número de homens. Um exemplo disso são os dados da 

pesquisa realizada na Associação dos Artesãos de Maringá, no Paraná (SOUZA, 2003). 

Esta pesquisa demonstrou que, dos 120 artesãos que compõem a associação, 73 são 

artesãs, representando 61% dos membros. 

No âmbito da Economia Solidária, o trabalho coletivo é uma forma alternativa 

para homens e mulheres excluídos do mercado formal de trabalho se unirem na busca 

pelo trabalho e renda. Ao mesmo tempo, é importante romper com a idéia de que as 

atividades na economia solidária estão muito próximas do trabalho comunitário, tido 

como território das mulheres. As atividades de trabalho são coletivas e solidárias, mas 

não assistencialistas, ao contrário, trata-se de atividades produtivas geradoras de renda, 

como cooperativas e outros empreendimentos coletivos autogeridos industriais e 
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comerciais, com forte presença das mulheres, entretanto, não só de mulheres (CULTI, 

2004). 

A partir do momento em que as mulheres iniciam as atividades em uma 

cooperativa/associação, há uma mudança de atitude, pois, durante o processo de 

formação do empreendimento, alguns princípios como participação, autogestão e 

autonomia são discutidos. Esses princípios abordam as relações humanas e 

organizacionais no trabalho, mas também podem ser aplicados à realidade existente no 

âmbito doméstico, visto que o conceito de participação e autonomia não se restringe 

apenas ao âmbito do trabalho. As mulheres, ao participarem das reuniões, passam a 

adotar uma postura crítica, colocando suas opiniões. A autonomia e a participação 

sugerem a adoção de uma nova postura frente ao mundo, dando credibilidade aos 

potenciais pessoais, à coletividade e à importância da participação no trabalho coletivo.  

Para Sen (2000), a condição de agente das mulheres é um dos principais 

mediadores da mudança econômica e social, sendo que sua determinação e suas 

conseqüências relacionam-se a muitas características centrais do processo de 

desenvolvimento. Qual seja: na economia política do desenvolvimento é de extrema 

importância o reconhecimento da participação e da liderança política, econômica e 

social das mulheres. 

Diante disso, entende-se que a Economia Solidária pode ser um dos caminhos 

para o processo de emancipação da mulher, pois é uma possibilidade alternativa de 

sustentação das pessoas na sociedade não focada nas esferas do Estado e do mercado, o 

que permite maior autonomia e igualdade de gênero. 

 
 
6- CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

O conceito de emancipação é definido por Cattani (2003) como ”livrar-se do 

poder exercido por outros, conquistando, ao mesmo tempo, a plena capacidade civil e de 

cidadania”. Para Gustin (2009), uma comunidade emancipada torna-se capaz de 

dialogar, influenciar, deliberar e intervir nas decisões do poder público e/ou da própria 

localidade, sendo capaz de atuar na solução de seus problemas a partir de relações de 

organização e de solidariedade, minimizando a reiteração das diversas formas de 

violência e de danos.  

Em relação à emancipação feminina, compreende-se que são muitos os 

obstáculos para que se rompa com as barreiras sociais, econômicas e políticas impostas, 
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impossibilitando a conquista de espaços, até então, ocupados pelos homens. Mas, 

entende-se que os empreendimentos de caráter solidário podem proporcionar uma 

melhora na qualidade de vida das mulheres, contribuindo com o processo de 

emancipação em seus vários níveis de abrangência (social, cultural e econômico). No 

Assentamento Rural Pastorinhas, em função da sua própria história, as mulheres são 

vistas como líderes. Mas, ainda assim, possuem uma dupla jornada de trabalho, 

trabalham no campo para ajudarem o marido e são responsáveis pelos serviços 

domésticos. Ou seja, mesmo com o acesso a vida pública, as mulheres ainda continuam 

reféns da vida privada. 

 A produção no assentamento é realizada na perspectiva da Economia 

Solidária, produtos sem agrotóxicos, plantados com consciência ecológica, segundo os 

assentados. Mas, o trabalho, que deveria ser coletivo, muitas vezes torna-se 

individualizado, como demonstra um dos assentados: 

 

Tem umas famílias que ajudam e outras ajudam. Muitas ajudam, mas sem 

boa vontade. Uma comparação. Quando tem entregar lá pro restaurante e se 

eu não tenho um produto aí você pede para um que tem mais naquela vez e 

depois repor. Tem gente que faz cara feia aí você deixa para lá. Às vezes hoje 

é couve, uma acelga, um alface. Quando eu não tenho, tem uma pessoa que ta 

do meu lado e tem, mas não quer negociar ou faz contra a vontade. Pessoal 

aqui fica cada um na sua.  

 
 

Diante disso, entende-se que essa “outra economia” poderá, por meio de 

iniciativas econômicas solidárias e de um trabalho de educação associativista, atuar 

positivamente nos processos de emancipação do indivíduo, permitindo a 

(re)significação do trabalho e do lugar ocupado por essas pessoas na sociedade, além de 

abrir espaço para a construção de percepções, relações e práticas emancipatórias e 

menos individualizadas. Apesar dos empreendimentos proporcionarem uma melhora na 

qualidade de vida das comunidades envolvidas, sabe-se que os negócios gerados nessa 

economia alternativa esbarram em dificuldades, cuja origem, muitas vezes, está na falta 

de organização das comunidades, na gestão dos negócios e em dificuldades técnicas 

encontradas no processo produtivo (MMA, 2002). 

Trabalhar de forma coletiva ainda é um desafio para muitas comunidades e 

grupos de produção. No Assentamento Pastorinhas não é diferente, o trabalho ainda é 

individualizado para alguns assentados. Em contrapartida, a comunidade do 
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assentamento é organizada, o que pode ser um facilitador do processo de 

conscientização da importância do trabalho solidário. Para (MYRDAL, 1965), a 

competição e a cooperação quase sempre ocorrem de maneira complementar, mas nos 

processos nos quais a competição domina, a tendência é uma exclusão dos 

“perdedores”, enfraquecendo o ambiente. Já nos processos em que a cooperação 

domina, a tendência é a alternância de liderança ou consolidação de uma liderança sem 

exclusão que provoque perda sistêmica, mantendo a diversidade e a riqueza de 

possibilidades de interações que levem a sinergias positivas. 

Uma comunidade liderada por grandes mulheres e que conseguiu desconstruir a 

idéia assimilada socialmente da superioridade masculina, tem toda capacidade de 

romper com os limites do individualismo, buscando na solidariedade e no trabalho 

coletivo uma forma qualidade de vida. 

Espera-se que a partir do presente estudo de caso possam ser realizadas novas 

investigações, tanto no assentamento pesquisado, quanto em outras realidades 

semelhantes, rurais e urbanas, nas quais se constrói a intrincada trama de mulheres e 

homens que buscam formas renovadas de construção do econômico, do social e do 

político no mundo contemporâneo. É a partir desses estudos que podem avançar não só 

os debates, que parecem ainda tímidos e relativamente escassos sobre a emancipação 

feminina nos processos de Economia Solidária, bem como podem ser reposicionadas as 

propostas e ações de atores não-governamentais e do Estado que buscam transformar 

essa realidade. 
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Resumo 

 

O texto em questão dialoga com autores contemporâneos modernos na tentativa de equacionar pobreza e 

invisibilidade à direitos humanos e ação política na periferia do capitalismo. Apresenta uma questão 

voltada para os direitos sociais e os sujeitos da ação, propositiva de questionamentos e transformações 

nos modos de interpretar, julgar os acontecimentos. Tenta-se remontar a uma tradição que prioriza as 

relações entre regimes politicos, sistemas sociais e sujeitos individuais, trazendo a individualidade como 

modo de interpretar, julgar e se inserir na ação. Com isso há uma abordagem que prioriza a dimensão da 

ação e da violência, as vezes dissimulada sob a forma da negação e violação dos direitos em países 

periféricos. O estudo parte da perspectiva dos autores dissidentes que traduzidos no Brasil vieram a 

alimentar teoricamente a experiência brasileira da “apostasia comunista”, ou seja, de uma negativa da fé, 

a partir de experiências dolorosas e contraditórias ao princípio político enunciado. Eugvene Zamiantin, 

Alexander Soljenitsen, Hannah Arendt veem a negação dos direitos humanos, uma negação da política, e 

a subreposição da violência, sob a forma ideológica do Nós, de onde emana além do terror, a Lei, o Poder 

e a Verdade. 

 

Palavras-chave: pobreza, violência, política 
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Um Pouco de História 

 

Este texto desdobra o trabalho apresentado no Colóquio Internacional 

Globalização da Pobreza, Pobreza da Globalização, organizado pela CesNova, em 

parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)/Programa de Pós 

Graduação em Desenvolvimento Social – PPGDS – ocorrido em Sesimbra, Portugal, de  

3 a 5 de dezembro de 2009. Compôs as apresentações da Mesa: Neo-

constitucionalismo, Direitos Sociais e Integração Latino-Americana. A escolha da mesa 

deu-se ao fato de que, em meados de 2009, o PPGDS recebeu no evento quinzenal 

Quarta na Pós, o professor espanhol Rubem Martinez Dalmau, junto do professor Elton 

Dias Xavier, coordenador desta mesa. Rubem M. Dalmau especialista em direito 

constitucional, divulgava suas publicações e discorria sobre os processos constituintes 

de Equador, Bolívia e Venezuela. Desde há muito (Martins, 2004), mas a partir de 

então, o tema tornou-se significativo para mim. 

Com formação voltada para aprender e ensinar modos de vidas libertários, 

interessou-nos a defesa de Dalmau do chamado Novo-constitucionalismo da Venezuela 

(Dalmau, 2008), modelo aventado, por meio de uma possível aliança bolivariana, para 

os países latino-americanos. Ficamos atentos à defesa do novo, na medida em que, no 

Brasil, acompanhamos a série de ocorrências de violação de direitos na Venezuela, 

veiculadas pela mídia. Como há também violações de direitos ocorrendo e sendo 

divulgadas cotidianamente no Brasil. Mas seguir a Venezuela não parece o caminho 

mais seguro.  

No plano teórico, o livro “As origens do totalitarismo” (Arendt, 1951) e “A 

Invenção Democrática: os Limites da Dominação Totalitária” (Leford, 1987) são 

referência no estudo dos direitos humanos, que não podem ser pensados fora dos 

regimes políticos (Martins, 2004). Autores como Hannah Arendt (1983, 1989), Jürgen 

Habermas (1994, 1998, 2001), Richard Sennett (2001), dentre outros, guiam-nos no 

estudo genealógico do conceito de espaço público como espaço comum, onde se 

constrói o direito humano ao pluralismo e à diferença. De acordo com Adrian Lavalle 

(2001), desses três autores, Sennet e Arendt têm uma visão negativa do espaço público 

atual e Habermas tem uma visão de certa forma positiva. Outros autores como Jacques 

Rancière (1996a, 1996b) e Claude Lefort (1987, 1991) também importam-nos, nesse 

debate, dentre outras razões, por enfatizarem o poder da reflexão política, da ação e do 

discurso para a prática da invenção democrática. 
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Habermas tem uma pista para situar a problemática por meio do conceito de 

movimentos sociais se eles podem se interpor e mudar a perspectiva dos estados nações, 

visto como parte do sistema político administrativo. Ele não tem uma teoria sobre 

movimentos sociais ou sobre sociedade civil. No entanto, seus estudos são 

desenvolvidos por Jean Cohen e Andrew Arato (1994), os quais aprofundam sob sua 

influência a noção de sociedade civil. Habermas posteriormente apropria-se dos estudos 

de Cohen e Arato, dando legitimidade aos seus esforços analíticos.  

Habermas tem uma teoria sociológica interessante. Para ele, os movimentos 

sociais constituem-se historicamente como atores que reagem à reificação e 

burocratização dos domínios de ação estruturados comunicativamente. Ele propõe uma 

interpretação da sociedade baseada num modelo teórico dual, regido, em cada uma de 

suas partes, por racionalidades diferentes. O mundo sistêmico rege-se pela racionalidade 

instrumental ou estratégica, e o mundo da vida rege-se pela racionalidade comunicativa. 

Ele separa o que entende por mundo da vida da racionalidade do sistema, representado 

pelo Estado (poder) e pelo Mercado (lucro). Explica que em dado momento histórico 

houve um desengate destes subsistemas e o mundo da vida, e mostra a necessidade 

normativa, fundada na ética, de se organizar para impedir que essa racionalidade, com 

os seus valores estratégicos e instrumentais, possa destruir sobremaneira o cotidiano de 

cada um (mundo da vida), processo por ele identificado como colonização do mundo da 

vida. (2001: 439).  

A tradução de tais obras popularizou no meio acadêmico latino-americano as 

críticas dos dissidentes face ao mundo comunista. Nos anos 1960, a revista “Socialismo 

ou Barbárie” (França, 1949-1965), organizada por Cornelius Castoriadis e Claude 

Lefort, também veio a ser referência para uma certa esquerda brasileira que, tendo sido 

marxista, e sofrendo na pele as agruras da violência, ou lendo as experiências de outros, 

como são os relatos de Soljenistin (1973), resolveram ousar o êxodo, a apostasia 

comunista, o repudio à fé, anteriormente proclamada. Esses relatos viraram temas 

acadêmicos e soluções existenciais no momento em que as alternativas metodológicas 

historicamente vigentes não foram mais humanas ou libertárias, no plano ético e 

político.  

Diz Lima (2007) “Gorz (2004) afirma que é preciso ousar o êxodo da ‘sociedade 

do trabalho’: ela não existe mais e não será mais restabelecida. É preciso desejar a morte 

dessa sociedade que agoniza para que outra posso nascer de suas cinzas.”  
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Já o professor de filosofia, Fernando Kolleritz (1999), referindo-se a experiência 

da apostasia, situa-nos face às palavras de Anne Kriegel após ter saído do Partido 

Comunista:  

 

A valorização do trabalho na vida cotidiana, onde lemos desde Max Weber a estampa 

subversiva da reforma protestante, é reposta; admite-se igualmente a importância 

estruturante dos laços afetivos e inter-subjetivos para a identificação de si. Profissão e 

família constituem bens, e a realização de cada um, nestes domínios, adquire valor 

moral. Annie Kriegel descreve com ênfase suas reações após ter sido levada a deixar o 

partido comunista francês:  

 

Longe de me sentir desocupada, de languescer, diminuída por tanta nostalgia e 

apavorada diante do tempo a preencher, reencontrei com delícia os trabalhos e os dias 

onde se vive no ritmo próprio, estes trabalhos nem entediantes nem fáceis, estes dias 

onde gozava de um privilégio inestimável: estudar na minha mesa, na minha casa, 

minhas crianças brincando ao redor de mim.  

 

Felicidade, outrora tão suspeita, de pertencer-se e de particularizar-se na posse.  

 

A vida privada parecerá quiçá pouco exaltante, sobremodo se contraposta à auréola 

heróica do civismo patriótico. Lembro apenas o conteúdo fortemente democrático da 

valorização da vida cotidiana; só quando o trabalho e as dimensões da vida privada e 

íntima passam a ser valorizados, puderam e poderão as atividades do dia-a-dia gerar, 

em todos, auto-estima e auto-gratificação (Kruegel apud Kolleritz, 1999).  

 

Outra lembrança nos parece fértil como alerta para o momento atual em que a 

defesa dos territórios e da paz, levam à militarização da sociedade, cindida em torno de 

alianças e identidades. Nós e Eles. Trata-se da obra de Eugene Ivanovitch Zamiatin. 

Traduzida no Brasil, como A muralha verde (Zamiatin, 1963), foi há pouco retraduzida 

por “Nós” (Zamiatin, 2000). O texto de Zamiatin foi escrito em 1920, apos a chamada 

Revolução Russa e a ascensão ao poder de Lenin. Sendo um escritor russo, o autor se 

viu proibido de publicar, tendo sido também exilado. 

O livro de Zamiatin relata a existência de uma ilha, ou um país, uma cidade, 

cercada por uma muralha verde, lugar da utopia criada na terra. A utopia, desde Thomas 

More (1516) traz a idéia de uma liberdade de outro tipo, para o lazer, para cultivar o 

espírito. Há um espírito humanista nesta utopia, que é a de manter o maior tempo 

possível voltado para a cultura, a liberdade. A utopia é o reverso da realidade criticada. 
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Por querer funcionar, possui leis necessárias. Não é um mundo onde as pedras dão leite. 

É um mundo ligado à distribuição de tarefas, há a organização do trabalho, numa 

verdadeira república platônica, com leis e reis representando a Verdade, o Poder e a Lei, 

totalizadora na idéia do UM. O problema é que essa utopia vira a distopia, a antiutopia, 

quando isola e mutila a individualidade, e molda sujeitos em seres manipulados, sem 

personalidade, sem subjetividade, sem afetos e impedidos da companhia dos outros.  

O livro de Zamiatin pode ter servido de inspiração para George Orwell, em 

1984. Se não plágio, Orwell foi muito influenciado por Zamiatin, autor do livro “Nós”, 

publicado pela primeira vez no exílio, na França.  

A obra de Aldous Huxley, “Admirável mundo novo” (1996), veio também 

animar a crítica política ao fordismo e ao capitalismo, compondo junto de Orwell o 

universo crítico literário, trazendo para fora do mundo da ficção, a anti-utopia e as 

questões do direito, vista por sujeitos e espectadores capazes de inserir conteúdos e 

formar uma esfera pública crítica e atuante.  

Os autores destacados se assemelham em apontar para a excelência da invenção 

democrática, partida do reconhecimento de que os direitos individuais são a condição 

para os direitos humanos pois, respeitados, estabelecem uma relação de troca, em que 

um pode falar e ao mesmo tempo ouvir e ser ouvido, publicar, ler e ser lido, ver e ser 

visto, estabelecer relações e ser, enfim, livre, na dimensão da humanidade e da 

existência política e afetiva.  

Tudo isso nos leva a questionar os rumos de um movimento que tenta criar o 

Nós, sob a forma de um alinhamento de esquerda à aliança bolivariana, ou a algo que 

remonta as bases marxistas e igualitárias propostas e implementadas no decorrer do 

século XX, hegemônicas no plano acadêmico e agora vindo a tona por meio de 

horizontes históricos possiveis. Enfim, algumas concepções alinham a opção 

bolivariana ao cenário latino-americano. Contudo, algo deve ser temido pelos brasileiros 

e por toda a comunidade política, caso haja este alinhamento e com ele, a 

supervalorização do modelo militar e a ignorância face aos movimentos sociais, a 

sociedade civil e os direitos humanos e sociais.              

 

O espaço da política 

 

                De acordo com H. Arendt (1983: 338), a “atividade de pensar (...) ainda é 

possível e sem dúvida ocorre, onde quer que os homens vivam em condições de 
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liberdade política.” Ela sugere que a política integra a dimensão da liberdade, da ação, 

do discurso e do pensamento. Por isso, os homens sujeitos à necessidade teriam de 

construir a possibilidade da liberdade. Para ela é muito tênue (e obscura) a linha que 

separa a necessidade da liberdade. Ação e diálogo são as condições da política que se dá 

no espaço público, entre iguais, na construção da liberdade e do mundo comum.1  

A autora é considerada anacrônica por tematizar seus conceitos a partir do 

mundo grego. Contudo, Arendt não é anacrônica, somente concebe que por meio da 

política e tendo-a como fim, os homens podem se conceber como iguais, no uso da 

palavra, do juízo, e da liberdade da ação. Só o exercício da política garante os direitos 

políticos sendo que direitos econômicos e sociais podem ser garantidos por sociedades 

autoritárias, como avalia Renato Janine Ribeiro (2000b).  

Também para Claude Lefort é importante destacar a dimensão da “liberdade 

política”. No livro Pensando o político (1991), Lefort busca em Benjamim Constant e 

Alexis de Tocqueville argumentos para afirmar que o indivíduo é um ser abstrato fora 

da sociedade, e que ambos (indivíduo e sociedade) não se dissociam, sendo que a 

democracia é o sistema mais propício para construir, mais do que um regime, uma 

sociedade democrática. Baseado em Tocqueville, diz ele que a democracia é menos 

importante pelo que faz do que pelo que faz fazer ao permitir aos homens agirem com 

liberdade política.  

Na Democracia na América, cita Lefort referindo-se as palavras de Tocqueville: 

 

 A democracia não dá ao povo o governo mais hábil, mas faz o que o governo mais 

hábil é impotente para criar: difunde por todo o corpo social uma inquieta atividade, 

uma força superabundante, uma energia que, sem ela, jamais existiriam, e, por menos 

favoráveis que sejam as circunstanciais, concebem maravilhas (...) Essa agitação em 

incessante recomeço, que o governo da democracia introduziu no mundo político, 

passa depois para a sociedade civil. Não sei se, em suma, não é esta a maior vantagem 

do governo democrático e o louvo mais por causa do que faz fazer do que pelo que faz. 

(Lefort, 1991: 200-1)  

 

J. Rancière, muito próximo dos autores antes citados, pensador que se dedica ao 

estudo da filosofia e da política, cunha o conceito do “desentendimento”, que traduz 

para ele, por meio da linguagem, a dinâmica relativa ao aparecimento da política. 

                                                 
1 Inserimos nesse item pela pertinência do tema  algumas reflexões já apresentadas  na tese de doutorado, 
ainda inédita (Martins, 2004). 
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Segundo todos estes analistas, a política é algo subversivo, já que a dominação 

historicamente se coloca.  

O conceito de política ajuda-nos a compreender o protagonismo político de 

algumas instituições nos paises de capitalismo tardio. É a política, para alguns autores, a 

essência diferenciadora do ser humano, atributo que nos liga, a todos, à coletividade. 

Citando Christian Ruby, na sua Introdução à Filosofia Política, ocorre a política, 

quando:  

 

 Os cidadãos de uma mesma coletividade em sua diversidade e na desigualdade de suas 

atividades, aprendem a participar de uma obra comum, cuja forma mais elevada não é 

a vida, necessidade e troca, mas a política, especificamente a realização de uma cidade 

cujas partes em ato, sem homologia, visam a autarcia do todo. (Ruby, 1998: 27)  

 

Diz Ruby, que a cidade “transforma uma sociabilidade, da qual participam os 

cidadãos por natureza, numa exigência de bem viver em conjunto.” (1998: 27)  

A política é, contudo, um conceito dúbio. Em termos históricos, tanto pode estar 

ao lado do poder, compreendido como poder sistêmico, quanto das bases populares, 

quando estas contestam este poder. A fazê-lo, as bases auto-organizadas exercem poder 

e atuam politicamente. Contudo, a dificuldade está em criar mecanismos institucionais 

que permitam aos públicos deliberarem sobre seu destino e alterem a lógica sistêmica, 

implementando os consensos construídos por meios democráticos.  

Por ser um conceito dúbio, há ainda, entre os cristãos céticos da política, o 

argumento de que se nem Cristo agradou a todos, a política menos o fará, já que é feita 

por homens e não por anjos, crença que desestimula qualquer discussão pois naturaliza 

questão devido a natureza pecadora dos homens.  

Para muitos, a política é ainda concebida como negociação, conflito, disputa e, 

na visão dos atores que a vêem de fora e sofrem seus efeitos, a política vira politicagem, 

manobras, possibilidade de roubalheira e lugar, antes ocupado pelo mercado, onde os 

vícios privados não podem nunca virar virtudes públicas.  

A extensão do conceito de política para áreas fora do domínio do Estado, faz 

ainda com que se questione se os domínios estatais – o governo ou a burocracia – são 

mais propícios a estarem isentos de vícios privados. É Estado mais propenso a estar 

isento de vícios privados?  
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A solução histórica mais interessante parece passar por uma educação de hábitos 

em busca do controle dos interesses, na busca do “interesse bem compreendido”, como 

lembra Marcelo Jasmim (2000), com relação ao estudo de Tocqueville. No mesmo 

sentido, Renato Janine (2000a, 2000b) dirá que a virtude da República, traduzida por 

abnegação, está em controlar os “desejos” da democracia. Em termos efetivos, a 

tendência histórica mostra que recursos e resultados da atuação politica estatal tem de se 

abrir para ONGs e de movimentos sociais que chegam a politizar demandas antes 

ignoradas pelo Estado e agora centrais para a configuração de um espaço público cívico 

e democrático.  

A política passa necessariamente pelo estudo do seu local por excelência, qual 

seja, o Estado moderno. Identificada durante muito tempo com o Estado, ela própria 

passa por uma crise de legitimidade. Tem muitos céticos atrás de si. Possui uma ciência, 

a ciência política, que se especializou no estudo do Estado e do poder, tendo Max 

Weber sido considerado o maior teórico a concebê-la no século XX.  

Clássicos da política, como Maquiavel, Hobbes e Max Weber analisaram seu 

longo enraizar-se histórico, fundamentando-se em fatos concretos, são por isso 

considerados autores realistas, concebendo a política, como para Max Weber, como a 

capacidade de impor a vontade de um (forte) sobre outro. O estado soberano organiza-se 

tendo na política (e na força) sua essência. De acordo com a clássica tipologia de 

Weber, os princípios que legitimam o Estado moderno são da ordem do racional, 

baseados na autoridade racional-legal, diferenciado-se das outras autoridades, 

tradicional ou carismática, fundamento do poder de outras formas históricas de Estado 

(Weber, 1968).  

Perseguindo a política, não podemos deixar de falar de Marx. Ele teria traçado 

um tratado cético da política. Nas palavras de Jon Elster  

 

 Marx não acreditava que no comunismo houvesse necessidade ou espaço para a 

política conflitiva; a fortiori não poderia ele encarar a política como canal para a auto-

realização individual. Marxistas posteriores vêem a questão de modo diferente, 

especialmente Jürgen Habermas. Ele sugere que Marx enfatizou excessivamente o 

trabalho com detrimento da interação, tanto na sua teoria da história como na sua 

antropologia filosófica. O desenvolvimento da competência moral através da discussão 

racional é uma forma de auto-realização que deveria ser tão altamente valorizada como 

a auto-realização no local de trabalho (1992: 86). 
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Elster, provavelmente, refere-se ao Habermas marxista anterior a TAC (Teoria 

da Ação Comunicativa). Na TAC (2001, vol. 2), Habermas explica porque rompe com o 

marxismo que o guiara até meados de 1970. Assume então um modelo teórico 

diferenciado fundado na ação comunicativa, no consenso, na interação e integração 

social, qualidades que sustentam o convívio humano em grupo e por meio das quais é 

possível alterar as regras do jogo democrático. A Marx, Habermas dirá que seu esquema 

teórico não permite compreender os desdobramentos do século XX2.  

Habermas admite uma separação conceitual entre os subsistemas econômico e 

político, representados por Estado e mercado, e os subsistemas próprios do mundo da 

vida (família, cultura, educação, personalidade), instâncias fincadas no social, que não é 

necessariamente a mesma coisa que sociedade, cujos interesses são plurais, divergentes, 

conflituosos, e em alguns momentos históricos, convergentes e similares, sendo este 

consenso (e o possível desentendimento que aparece por meio da fala legítima entre 

iguais) o que permitiria superar o princípio da divisão e a alteração das normas vigentes 

na sociedade.  

Dentro de um certo contexto teórico, a política é concebida como a ação e 

construção dos interesses coletivos e do mundo comum. Ocorre que a política 

historicamente foi feita pelos fortes, concebida como força (polícia), defendendo o 

interesse dos fortes, e não das massas, ou agora das consideradas minorias organizadas. 

Pode-se até conceber que, como reflexo do mundo sistêmico, no mundo da vida, de 

bases cotidianas, a política opera cotidianamente como polícia, como nos sugere 

Jacques Rancière. Para esse autor, o fator que transforma a polícia em política é o 

desentendimento.  

Rancière propõe, no livro O desentendimento (1996a), termo traduzido noutro 

artigo como O dissenso (1996b), ampliarmos o sentido habitual da noção de polícia para 

que este termo abrigue aquilo que hoje tradicionalmente considera-se ser a política: o 

conjunto de processos sobre os quais se operam a agregação e o consentimento das 

coletividades, a organização dos poderes e a gestão das populações, a distribuição dos 

lugares e das funções e os sistemas de legitimação desta distribuição. (1996b: 372).  

Desta forma, Rancière (1996b, p. 372) restringe o conceito de política propondo 

reservar a esta palavra “o conjunto das atividades que vêm perturbar a ordem da polícia 

                                                 
2 Ver principalmente TAC (Habermas, 2001, volume 2, capítulo VIII, intitulado De Parsons a Marx a 

través de Weber, p. 469 ss.). 
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pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. É a igualdade 

de qualquer ser falante com qualquer outro ser falante.”  

A instância da fala traria a possibilidade de uma perturbação naquilo que o autor 

chama de sensível; uma modificação no que é visível, dizível, contável. (op. cit.: 372).  

Diferente do sentido vulgar dado pela expressão de que “tudo é política”, 

fórmula esta que leva a pensar que se a política está em todo lugar, ela não está em lugar 

nenhum, Rancière vem afirmar que ela só ocorre, de fato, quando há o dissenso, o 

conflito, a manifestação de uma nova divisão no sensível, com o aparecimento daqueles 

que são considerados sem voz, sem estatuto de racionalidade, inteligência, direitos. 

Quando esta fala aparece (e consegue provar-se legítima) se dá a política. Ela começa 

exatamente com o “cômputo litigioso dos não-contados”, com a manifestação da 

“parcela dos sem-parcela”, que para Rancière compreende “os reles”, aqueles “que não 

possuem nada, nenhum título para governar”, nenhuma herança, nenhum direito ou 

aspiração à esfera de decisão. Pois historicamente, diz ele, se contam as partes que 

cabem a cada um, em função de suas propriedades e seus títulos. Para os donos do 

poder, são incontáveis a parcela dos sem-parcela, os reles (1996b: 370). Quando esta 

fala-párea aparece e se torna legitima é que estamos tratando de ação política, 

provocada por sujeitos políticos.  

Em termos conceituais, Rancière contribui para nos aproximar da noção de 

sujeitos políticos. Segundo ele: 

 

se a política começa com o cômputo litigioso dos não-contados isso implica que os 

sujeitos políticos em geral só existem por sua distinção com relação a qualquer grupo 

social, a qualquer parte da sociedade ou função do corpo social. O que os constitui é o 

próprio litígio. Os sujeitos políticos são potências de emancipação e de manifestação do 

litígio que se inscrevem como algo a mais, algo sobreposto, em relação a qualquer 

composição do corpo social (1996b: 377). [Sujeito político] é sempre uma potência de 

desfazer a estrutura policial que põe os corpos em seu lugar, em sua função, com a parte 

que corresponde a esta parte e a essa função. (1996b: 378) 

 

  Sujeitos políticos não existem como entidades estáveis.  

 

 Existem como sujeitos em ato, como capacidades pontuais e locais de construir, em 

sua universalidade virtual, aqueles mundos polêmicos que desfazem a ordem policial. 

(...) São sempre precários, sempre suscetíveis de se confundir de novo, com simples 

parcelas do corpo social, que pedem apenas a otimização de sua parte. Se a política é 
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um desvio singular no curso normal da dominação, isto quer dizer que está sempre 

ameaçada de se dissipar. A forma mais radical desta dissipação não é o simples 

desaparecimento, é a confusão com o seu contrário, a polícia. O risco dos sujeitos 

políticos é confundir-se de novo com as partes orgânicas do corpo social ou com este 

próprio corpo. (1996b: 379) 

 

A política, no sentido policial, opera também nos micro-poderes de que nos fala 

Michael Foucault (1986). Por outro lado, pode também ser o meio pelo qual as massas 

conseguem poder, e elas só o conseguirão se estiverem unidas, controlando o poder, não 

mais quando o transferem para o Estado, e sim quando deliberam sobre as decisões 

deste, quando se unem para além das divisões (de classe, nacionalidade ou etnia). Para 

H. Arendt, a política revolucionária está justamente em manter o poder no campo dos 

movimentos de auto-organização popular. Ela se refere a estes momentos como 

exceções que teriam se materializado no mundo moderno por meio da Comuna de Paris 

(1971), nas greves gerais de 1906, na primeira revolução russa de fevereiro de 1917, na 

experiência da Hungria (1957), e no Maio de 1968. Dos problemas decorrentes da 

condução da democracia direta surgiram a democracia representativa, pluralista, 

republicana e liberal.  

Teóricos como H. Arendt analisam que em alguns momentos históricos os 

homens conseguiram coletivamente manter o poder. Por isso ocorreram revoluções, mas 

apenas durante o tempo em que os homens mantiveram-se unidos em torno do objetivo 

que iniciara o movimento. Afora a violência usada contra as revoluções, esse seria o 

problema para a manutenção do movimento revolucionário: o distanciamento e 

atomização das bases após o esvaziamento da energia e dos motivos que fizeram unir os 

homens.  

Tudo isso se torna mais complexo num espaço público que suporta o 

comportamento e não a ação e onde se erigiu à estatura máxima o animal laborans, 

suprimindo com ele o homo ludens (de lúdico), o homo faber (que trabalha e cria obras), 

e o homo sapiens, que reflete e julga. Para H. Arendt, o homo laborans – preso ao 

metabolismo da vida com a natureza, num processo em que “a vida individual tornara-

se parte do processo vital, e a única coisa necessária era ‘laborar’, isto é, garantir a 

continuidade da vida de cada um e de sua família” (1983: 335) – não imagina que 

homens mortais possam ter o direito à felicidade3.  

                                                 
3 Ver Arendt (1983), capítulo VI, item 43, A derrota do Homo Faber e o Princípio da Felicidade, p. 317. 
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Habermas sistematiza esse debate concebendo que a política é a única categoria 

a transitar tanto no mundo sistêmico quanto no mundo da vida. No mundo sistêmico, 

pode ser corrosiva; e efetivamente o é quando instrumentalizada para os interesses dos 

grupos de poder. Estado, partidos, sindicatos e a própria ciência são utilizados para 

justificar “pretensões de validade contra os fatos.” Por outro lado, a política, quando cria 

e implementa direitos de cidadania, simboliza a legitimação das lutas sociais da 

oposição, geralmente lutas por reparação de danos e reconhecimento de direitos.  

Em resumo: conceito dúbio e ligado ao poder, tanto a política quanto o poder, 

podem, ocasionalmente, estar ao lado das bases populares, em ocasiões revolucionárias 

em que estas se mantêm unidas. A política participa então tanto da dualidade do sistema 

quanto do mundo da vida. 

 

Trabalho e cidadania: a possibilidade de implementação de direitos sociais nas 
periferias do capitalismo 
 

A cidadania latino-americana funda-se na idéia do trabalho e da coerção 

(controle) sobre o social. No plano conceitual é clara a necessidade de romper com este 

padrão representativo (ética do trabalho, sociedade salarial, controle sobre o social, 

administração da pobreza), preso a uma cultura institucional, que não resolve o 

problema da segregação e das desigualdades crescentes. Robert Castel (1998) e H. 

Arendt são referência nessa crítica à sociedade salarial e ao empobrecimento da política, 

fenômenos que impossibilitam a integração social de todos.  

A integração social dos cidadãos latino-americanos encontra-se ameaçada pelas 

desigualdades sociais e por consequência de escolhas políticas que priorizaram a 

resposta militar, na forma da justiça criminal, desfocada dos direitos humanos. Esta 

resposta dá-se, em países como Venezuela e Brasil, por meio do impedimento de 

revoltas e de manifestações públicas, sociais e eminentemente políticas, como o direito 

a liberdade de expressão. Nesses contextos, é comum a virulência policial, a 

criminalização da pobreza, o combate ao crime pelo crime, a dificuldade de definir 

quem é pior: o bandido ou a polícia.  

Escolhas e políticas voltadas para a repressão, a militarização e os conflitos 

armados em países como Venezuela, Brasil, Equador ou Colômbia colocam os direitos 

humanos em posição ameaçada, embora exista um silêncio da parte dos intelectuais 

quanto a esse problema quando vem de países de tradição, tidas como de esquerda. 
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Claro está que as questões sociais resultam das opções e dos modelos políticos e 

econômicos em desenvolvimento, os quais priorizaram a sociedade salarial e o modelo 

repressivo. Ademais, as experiências moldadas pelo apreço ao marxismo (Cuba, China, 

Venezuela) também levam o público a questionar o acesso aos direitos ou a 

possibilidade de manutenção ou ampliação dos mesmos.  

O campo teórico é fértil em mostrar que todos os direitos podem vir de cima 

para baixo menos o direito político de instituir novas regras, novos direitos, com base 

no “direito a ter direitos” (Arendt, 1983). Sem uma comunidade política atuante, nunca 

teremos um Estado como representante do poder coletivo, atuante em investir em 

politicas públicas de redistribuição dos ganhos materiais e de reconhecimento da 

diferença e do pluralismo (Fraser, 2000) Sem este estado atuante, crescem a violência e 

o terror, a tirania de déspotas privados, a insegurança e a inexistência social. 

  

Formas de (des)integração social 

 

São amplas as formas de violação de direitos em países da periferia do 

capitalismo. A trajetória de Estamira, Dona Estamira, Estamira, como diz a própria, se 

confunde com de outros brasileiros invisíveis que vagam pelas ruas em busca e comida 

e sobrevivência. Diagnosticada como esquisofrênica, Dona Estamira foge do hospício e 

há mais de 20 anos vive de um lixão na periferia do Rio de Janeiro, de onde tira sua 

dignidade, cria seus filhos e monta sua casa no mundo4.  

Maria é o retrato de milhares de crianças que padecem com o comércio sexual 

no país. Vendida pelos humildes pais, no norte do país, é levada para um garimpo no 

Amazonas, longe de tudo e da civilização, tendo sido vendida num comércio de crianças 

virgens. Estuprada por pai e filho compradores é vendida para o comerciante Saraiva, 

dono de um bar no Garimpo, déspota mediador da exploração local. As crianças e 

adolescentes atendem centenas de clientes por noite e não podem negar-se a nada, sendo 

a fuga desestimulada pelo exemplo, a ameaça física violenta e o isolamento, o que traz 

experiencia da desolação destas meninas, impossibilitadas de serem protegidas pelos 
                                                 
4 “‘Tudo que é Imaginário Tem, Existe, É’. A insanidade de Estamira é uma linguagem de defesa diante 
de um mundo muito mais louco que ela. A sua loucura é a narração de uma sabedoria torta de uma 
anomalia que a salva de uma realidade, esta sim, terrivelmente insana” – Arnaldo Jabor, cineasta e 
jornalista. “ESTAMIRA é a história de uma mulher de 63 anos que sofre distúrbios mentais e que durante 
20 anos viveu e trabalhou no Aterro Sanitário de Jardim Gramacho. Carismática e maternal, Dona 
Estamira convive com um pequeno grupo de catadores idosos num local renegado pela sociedade, que 
recebe diariamente mais de oito mil toneladas de lixo produzido no Rio de Janeiro. Com um discurso 
filosófico e poético, Estamira analisa questões de interesse global.” (Estamira, 2004) 
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laços afetivos com a família ou a comunidade. Esta inclusive aceita a posse tida por 

Saraiva, de suas meninas5.  

O filme Justiça, por sua vez, traz a trajetória de réus e promotores, juízes e 

familiares, vistos sob a câmera parada de Maria Augusta Ramos, cinegrafista que vem 

mostrar que também a sociedade civil está pronta a refletir e ressaltar a necessidade de 

recursos éticos que garantam a vida das novas gerações, pois como está, a justiça é 

falha. 

Racista, hierárquica, com um palavreado elaborado, a justiça se organiza numa 

linguagem de direito inacessível ao réu, mas demonstra o quanto esse direito está longe 

do universo das classes pobres, analfabetas e desamparadas. Como está, o novo nasce 

velho6.  

O filme documentário Crianças Invisíveis (All the invisible children, França, 

Itália, 2005) foi encomendado pela UNICEF, e dirigido por Mehdi Charef, Kátia Lund, 

John Woo, Roteiro: Mehdi Charef, Diogo da Silva, Stribor Kusturica, Cinqué Lee, Joie 

Lee, Spike Lee, Qiang Li, Kátia Lund, Jordan Scott e Stefano Veneruso. Os diretores 

doaram seus caches para a causa da infância roubada7. 

 

Conclusões 

 

Os direitos sociais como nos diz Norberto Bobbio (1992) são direitos fracos, 

precisam de sujeitos que os afirmem e defendam. Sujeito que reagem e acreditam na 

nova cidadania ou na democracia “para além da realmente existente” (Dagnino, 2000), 

para a qual precisamos cunhar uma nova linguagem.  

                                                 
5 “Maria (Fernanda Carvalho) é uma jovem de 12 anos, que mora no interior do nordeste brasileiro. No 
verão de 2002 ela é vendida por sua família a um recrutador de prostitutas. Após ser comprada em um 
leilão de meninas virgens, Maria é enviada a um prostíbulo localizado perto de um garimpo, na floresta 
amazônica. Após meses sofrendo abusos, ela consegue fugir e passa a cruzar o Brasil através de viagens 
de caminhão. Mas ao chegar no Rio de Janeiro a prostituição volta a cruzar seu caminho. O roteiro de 
Anjos do Sol foi livremente inspirado em vários artigos publicados na imprensa brasileira”. (Anjos) 
6 Segundo a sinopse: “Trata do cotidiano de um Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, incluindo as 
pessoas que ali trabalham diariamente, como promotores, defensores públicos e juízes, e ainda pessoas 
que estão apenas de passagem, como os réus. Com suas opções claras, que não são escondidas por sua 
opção pela sobriedade e pela simplicidade, Maria Augusta Ramos deixa evidente que, como os 
documentários, a justiça está muito longe de ser isenta. Como e para quem a justiça funciona no Brasil é a 
questão que se apresenta em seu filme, sem respostas definitivas ou julgamentos preconcebidos.” (Justiça) 
7 “Seja coletando sucata nas ruas de São Paulo ou roubando para viver em Nápoles e no interior da 
Sérvia, os filmes são protagonizados por personagens infantis que lidam com uma dura realidade, na qual 
crescer muito cedo acaba sendo a única saída. Formado por 7 curtas realizados no Brasil, Itália, 
Inglaterra, Sérvia, Burkina Faso, China e Estados Unidos. O projeto de Crianças Invisíveis foi criado para 
despertar a atenção para o sofrimento das crianças em situações difíceis por todo o mundo. Todos os 
diretores trabalharam de graça ao realizar seus curtas para Crianças Invisíveis.” (CRIANÇAS, 2005) 
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Que afirme a dignidade da política, para que se reconheça os limites da 

sociedade salarial, os danos de modelos econômicos hegemônicos e as formas de 

naturalização da violência, como as naturalizadas pela legitimidade da justiça criminal, 

em que se combate o crime pelo crime.  

Qualquer avanço estatal dotado de apreço à militarização, e à administração 

burocrática da sociedade deve ser ressaltado e cada vez mais ser objeto de reflexão e 

temor. Não basta termos um estado democrático se não temos uma sociedade 

democrática. O movimento de tentar democratizá-la vai além do próprio estado, cabe 

aos movimentos sociais, ONG’s democráticas e sujeitos individuais batalharem por essa  

causa. 
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Resumo  

 

Ações e políticas universitárias que se voltam para a recuperação da dignidade humana não devem se 

esquecer de que construção de cidadania, de subjetividades auto-compreensivas e de seres emancipados 

são competências que devem ser desenvolvidas no interior das próprias unidades, como também em suas 

externalidades. Portanto, como forma de priorizar pela emancipação do sujeito, assim como pela 

efetividade dos Direitos Humanos em todas as suas dimensões, o Programa Pólos de Cidadania da 

Faculdade de Direito da UFMG vem atuando, desde 1995, em diversos eixos, tais como minimização de 

violências, geração de trabalho e renda, regularização fundiária, comunicação, arte e proteção às crianças 

e adolescentes. A alternativa encontrada pelo Pólos como forma de superação e enfrentamento da 

exclusão social é a proposta de pesquisa-ação como estratégia metodológica que permite a realização de 

constituição de capital social e humano, formação de redes sociais  mistas, a resolução de conflitos  pela 

metodologia da mediação, a geração de renda por meio da economia popular solidária e a prevenção da 

violência infanto-juvenil, por meio do teatro, de capacitações em direitos humanos e da formação de redes 

de proteção. Todas essas propostas metodológicas estruturam-se a partir de três núcleos temáticos 

fundamentais, ou marcos teóricos: cidadania, subjetividade e emancipação.  

 

Palavras-chave: Cidadania, exclusão social, direitos humanos 
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1. Sobre necessidades humanas e a realização dos Direitos Humanos na atual 
conjuntura internacional 
 

A partir da segunda metade do século XX a efetividade dos direitos humanos 

tornou-se indispensável segundo dois eixos: de um lado a exigência de se corresponder 

a uma heterogeneidade das sociedades e a urgência de se responder às necessidades 

humanas que se tornaram multifacetadas; do outro, a indispensabilidade da limitação e 

controle do poder político-estatal e do empoderamento dos grupamentos sociais mais 

fragilizados. As sociedades tornam-se “multicêntricas” no sentido da existência de 

distintas pretensões e surge uma pluralidade de racionalidades e de códigos (Neves, 

2009). Cada vez mais, as necessidades individuais e grupais solicitam a garantia de 

direitos que possam responder positivamente à superação desses imperativos sociais. 

As necessidades sempre se constituíram com natureza social e cultural. Por isso, 

historicamente determinadas. Isso não impede, contudo, que existam necessidades 

humanas básicas generalizáveis não só aos membros de determinado grupo social, mas 

a todo ser humano dotado de uma potencialidade de atividade criativa e interativa. Por 

meio da atividade criativa a pessoa humana e os grupos sociais tornam-se capazes de 

superar os variados constrangimentos histórico-culturais que se lhe antepõem. Assim, 

estariam sintonizados com os direitos humanos em um sentido mais global. 

As necessidades humanas que permitem a (re)formulação dos direitos humanos 

foram classificadas, em especial por Doyal e Gough (1991) e Gustin (1999), segundo 

quatro categorias básicas: 

1ª) Os indivíduos necessitam sobreviver: a segurança da sobrevivência tem sido 

enfocada como a mais fundamental de todas as necessidades. Mesmo essa necessidade, 

genérica a todos os seres vivos, no ser humano é constrangida pelas determinações 

sócio-culturais e temporais. Daí a importância de sua decodificação no sentido histórico 

para a apreensão de especificidades sócio-culturais e jurídicas. Não basta apenas 

sobreviver, é indispensável a vida com bem-estar. 

2ª) Os indivíduos dependem de integração societária: as pessoas necessitam 

trocar experiências, relacionar-se e participar da alocação social de bens e serviços de 

forma distributiva e justa. Essa é uma característica que se opõe à condição do indivíduo 

só ou segregado. A integração societária é, também, algo que se constrói historicamente 

dentro de um corpo de regras diferenciado para cada modo de organização social. 
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3ª) As pessoas necessitam de uma identidade: há que se individualizar os atores, 

há que se distinguir os papéis desde que esta distinção não interfira sobre a realização 

do ser-no-outro. Responsabilizar-se por si mesmo, por seu grupo ou por sua sociedade, 

permitirá sua inclusão em uma esfera jurídica plural e multicultural. Em certo sentido 

isso significa atribuição de consciência e a crença de que as ações dos indivíduos 

decorrem diretamente das escolhas que realizam em determinado contexto.  

4ª) A sociedade humana demanda a maximização das competências coletivas e 

individuais de atividade criativa: a superação das limitações naturais e ambientais e das 

adversidades culturais do ser humano só é possível a partir de sua capacidade criativa. 

Para que isto se realize é imperioso que o homem e seu grupamento cultural se 

autodeterminem e se emancipem no sentido do múltiplo desenvolvimento das 

potencialidades e possibilidades humanas para superação de suas restrições. Nesse 

sentido, é preciso sustentar um patamar mínimo de desenvolvimento humano que 

permita a atualização e recomposição desse potencial à vista dos direitos humanos 

transversalizados.  

Deve-se entender que as necessidades não se encontram de forma isolada, em 

estado puro; elas são históricas, ou seja, estão inseridas em determinado contexto ou 

grupo social. Ressalte-se que autores mais recentes tendem a conceituar as necessidades 

a partir da noção de dano, relacionando a idéia de necessidade quer como frustração ou 

como indicador negativo de desenvolvimento, de inclusão ou de bem-estar. Se ato justo 

deve corresponder a bem-estar no sentido multifacetado do termo, como acesso a 

garantias que são historicamente formuladas e, assim, transformadas de forma 

ininterrupta, com um sentido obviamente contrário ao de dano, então, a justiça do ato se 

transformaria em algo com objetividade social e cultural explícita. Por essa razão, os 

direitos humanos devem se efetivar de forma transversalizada, acobertando toda essa 

gama de necessidades humanas ainda não superadas. 

 Pode-se, assim, entender que a garantia de realização ou a não-superação das 

necessidades poderá afetar, positiva ou negativamente, a plenitude da pessoa ou dos 

grupamentos humanos. E essa plenipotencialização da pessoa humana deve ser 

considerada como fundamento dos direitos humanos e da cidadania. Nesse sentido, e 

seguindo as direções teóricas de Thomson e Añón Roig, argumenta Gustin que: 

 

(...) necessidade é uma situação ou estado de caráter não intencional e inevitável que se 

constitui como privação daquilo que é básico e imprescindível e coloca a pessoa – 
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individual ou coletiva – em relação direta com a noção de dano, privação ou sofrimento 

grave, um estado de degeneração da qualidade de vida humana e de bem-estar a qual se 

mantém até ser obtida uma satisfação que atue em direção reversa (Gustin, 2009: 129).  

 

Como dano, privação ou sofrimento grave entende-se tudo aquilo que interfere, 

de forma direta ou indireta, no plano de vida das pessoas ou dos grupos em relação às 

suas atividades essenciais, inviabilizando-as ou tornando-as insuficientes frente ao seu 

grupo social. Essa insuficiência relaciona-se direta ou indiretamente com o ordenamento 

sócio-jurídico, vale dizer, a construção de uma sociedade que se deseja democrática 

depende de sujeitos históricos que se dispõem a manter relações solidárias em sua 

radicalidade. Queiramos ou não, essa fase rompeu com a noção de que os direitos, 

especialmente aqueles mais diretamente relacionados com o bem-estar do ser humano, 

deveriam estar conectados com a superação das necessidades das pessoas e dos grupos 

sociais. 

A doutrina do individualismo moderno demandava um ser supostamente não 

constrangido por quaisquer limites sociais, aquele que é por si e cujas necessidades 

também assim se constituem. É o ser do liberalismo kantiano, da liberdade e da 

autosuficiência, e que se conduz segundo a autonomia da vontade: um indivíduo (e uma 

humanidade) que é fim em si mesmo, que jamais deverá ser meio para outro homem e 

cujo grilhão é seu próprio eu moral, que se auto-satisfaz. Assim, o Direito construiu-se, 

nessa fase, para assegurar e garantir essa autosuficiência, essa liberdade e capacidade de 

deliberação que não estarão conectados com o bem-estar de todos. 

O mundo contemporâneo, por sua vez, destacar-se-á pela heterogeneidade de 

visões sobre o ser humano. A procura, contudo, se pautará pela retórica da emancipação 

humana e da auto-realização. Alguns paradigmas sobrelevar-se-ão na atribuição de 

novos rumos à concepção do ser humano, individual e coletivo.  

Para um conjunto significativo de pensadores contemporâneos, a interpretação 

das necessidades humanas deverá ser feita no marco do processo de trabalho11, 

derivando daí dois tipos diferentes de pessoa: aquela que é e que se encontra 

constrangida pela alienação do processo fragmentado de trabalho; e aquela do devir, que 

se apresentará liberta desses constrangimentos. Aos poucos se constituiria uma 

formulação teórica que visaria a emancipação humana e a auto-realização.  

                                                 
11 Dentre eles os comunitaristas e marxianos. 
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Assim, o pensamento atual sobre a correlação necessidade/direito tem-se 

conduzido para a concepção das necessidades como tema de grande valor normativo e 

que facilita a compreensão do que, do porque e do como se realiza o ato justo em vista 

de sua potencialidade argumentativa e da relação que é capaz de estabelecer entre ser e 

dever ser. Assim, as necessidades concedem ao indivíduo razões e argumentos sobre a 

justiça e a justeza das coisas e dos fatos; portanto, sobre sua legitimidade em relação à 

efetividade dos direitos humanos. E esse indivíduo deve ser preservado em sua 

dignidade e em sua autonomia, no sentido de que, frente ao direito, é dono de seus atos 

e de suas decisões, porém, conectado às opções de seus grupos sociais ou de suas 

coletividades.  

O Direito deve, pois, identificar a pessoa como portadora de responsabilidade 

pessoal e social e, por conseguinte, de deveres. Essa atribuição de responsabilidade já 

supõe, portanto, autonomia. Como exercer a responsabilidade por algo sem autonomia 

em relação aos demais? E, quando se está em desvantagem em relação aos outros 

indivíduos, pode-se ser capaz de participar socialmente como um desigual? Será essa 

desigualdade frente à sociedade uma razão suficiente para merecer direitos também 

desiguais? Deve-se entender, a partir das argumentações de Doyal e Gough que a 

autonomia é uma necessidade básica e, por essa razão, universal? Deve-se compreender, 

como Bobbio, que não-livre é aquele que depende de outro porque este tem mais poder 

e que, portanto, em relação a ele, terá menos autonomia por ter menor capacidade de 

agir? E, não havendo reciprocidade de poder, um seria “escravo” e outro “senhor”? 

É indispensável lembrar que a capacidade de superação das necessidades 

(materiais ou espirituais) é construída a partir do surgimento de novas identidades, 

novos atores sociais, construídos a partir de situações interativas e ao mesmo tempo 

conflitivas ou contraditórias, que se efetivam quando se harmonizam com as identidades 

tradicionais, superando-as. O ator autônomo estará, então, liberto de normas 

tradicionalmente impostas por um contexto sócio-cultural e jurídico opressor, 

constituindo-se em pessoa ou grupos auto-regidos, isto é, que se autogovernam. Para 

isso é necessário que sejam capazes de avaliar criticamente as normas, os padrões e os 

objetivos de seu ambiente (Habermas, 1975; 1982), que estejam livres dos 

constrangimentos de seu contexto (context-free) e ao mesmo tempo, integrados a seu 

contexto (context-related). Esse movimento dialético transforma-se na capacidade de 

julgamento das pessoas de seu entorno social, ou seja, ao mesmo tempo em que sua 
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autonomia constitui-se socialmente, frente à sua alteridade, também é um sujeito capaz 

de julgar e de transformar esse ambiente de onde se originou como ser com autonomia. 

Ao se indagar sobre a natureza dos direitos humanos e sua transversalidade 

sócio-cultural segundo a necessidade dos homens e das mulheres, é inevitável a 

lembrança de Bobbio (1992) que sugere ter-se escrito e especulado demasiadamente 

sobre esse tema, sem se dar conta de que a preocupação do homem da segunda metade 

do Século XX deveria ser a de atribuir aos direitos humanos maior efetividade, ou seja, 

interessa a sua realização ampliada a todos os grupos sociais como novas garantias. Na 

obra desse autor os direitos humanos, da mesma forma que as imagens espelhadas 

surgem como carência, como não-corpos, que “nascem quando devem ou podem 

nascer” (Bobbio, 1992: 6), também são criados a cada instante segundo as necessidades 

históricas do ser humano.  

Assim, não há que se falar em direitos eternos, em imobilidade, pois, os seres 

que estão à sua frente é que os dinamizam conforme suas demandas sócio-culturais. Sua 

renovação é, portanto, permanente. Nesse sentido, toma grande vulto a figura do 

intérprete desses direitos que não existem por si, daí a importância de se interrogarem, 

frente ao espelho social: quod es? Como dar-lhes efetividade por meio da 

transversalidade entre ordenamentos culturais locais diversos, muitas vezes estranhos ao 

direito formal? A função retórica do direito e de seus intérpretes sobre as 

transformações do mundo prático é de grande valor (Gustin, 2009). Deve-se atribuir ao 

intérprete dos direitos humanos, uma força particular “(...) às reivindicações dos 

movimentos que demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos 

materiais e morais (...) [há que se distinguir] entre a apologia da era dos direitos e 

aquela que denuncia a massa dos ‘sem direitos’” (Bobbio apud Gustin, 2009: 147).  

No Brasil, em relação aos direitos humanos, torna-se cada vez mais evidente a 

utilização pelos tribunais superiores dos procedimentos da hermenêutica transcultural 

bem como da utilização da transversalidade desses direitos. Esquiva-se, assim, dos 

fundamentos absolutos ou irresistíveis desde há muito atribuídos aos direitos humanos 

por sua “heterogeneidade” ou por sua “variabilidade histórica”. Estes são argumentos 

ilusórios no combate aos direitos humanos visto que se mostram positivos ao serem 

interpretados frente a uma concepção que os mostra com uma estrutura aberta e que os 

coordena com outras ordens plurais, multiculturais ou transconstitucionais. Servem, 

assim, como códigos norteadores de ato justo no que tange à aplicação do Direito. 
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Entende-se, neste trabalho interpretativo das novas configurações teórico-

doutrinárias sobre a viabilidade da aplicação concreta e efetiva dos direitos humanos, 

que a articulação entre ordens jurídicas diversas é possível e traz em si a alternativa de 

renovação de nosso sistema de direito.  

Procurou-se demonstrar que entre ordens jurídicas diferenciadas, a abordagem 

dos direitos humanos e dos direitos de cidadania, deve preservar uma dinâmica 

constante de interinfluências. O núcleo do argumento é a concepção do Direito como 

instituição viva que não pode se isolar das demais ordens sócio-culturais e de seus 

fundamentos normativos e principiológicos e que essa “vida” deve incluir os atores e 

organizações que concorrem para sua produção, não apenas normas e regras.  

Não se pode esquecer, contudo, que existem ordens jurídicas que não pertencem 

ao direito estatal. Por isso, quando se pensa em direito não apenas convivemos com o 

fenômeno da regulamentação quanto da desregulamentação e da auto-regulamentação. 

Foi nessa direção que se optou trabalhar com o tema dos direitos humanos inter-

relacionados com a questão da transculturalidade. Não se pode desconhecer que o 

multiculturalismo constituiu historicamente a sociedade brasileira. E nem é mesmo 

possível ignorar a existência concreta de novos modelos interativos indispensáveis à 

realização-produção-interpretação do fenômeno jurídico. 

Os direitos humanos na diversidade do culturalismo pátrio e a transculturalidade 

de sua aplicação levará, possivelmente, o ordenamento jurídico a ampliar o processo de 

compreensão acerca do humano, de suas várias culturas como uma das dimensões da 

natureza e de suas normas como dimensão dialógica de seu ser com sua alteridade. Não 

se pode entender, assim, os direitos humanos tão só como uma criação estatal, eles são 

uma construção das sociedades em cada período histórico e segundo suas necessidades e 

demandas. A transculturalidade na interpretação dos direitos humanos responde, 

portanto, a todas essas características e fundamentos apresentados neste artigo.  

Os direitos humanos revisados em sua acepção tradicional expandem-se para 

além dos formalismos esterilizantes. Estamos em uma época de crises variadas: 

econômicas, éticas, de crescentes necessidades não superadas e de exclusões múltiplas. 

Esse ambiente exige, com certeza, atuações que envolvam solidariedade e 

entrelaçamento na procura de soluções para tantos problemas postos. Assim, ao mesmo 

tempo em que se deve ter os pés no presente, esse mesmo presente deverá ser tratado 

segundo modelos de ação que apontem para o futuro.  
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Inter/trans/intra são termos que realizam aspirações de um direito que se 

constrói na dialogicidade e na ação preventiva. Deve-se aprender cada vez mais com as 

diferenças e não com a homogeneidade, com a desordem cultural para se construir nova 

ordem, com a heterogeneidade normativa e não com um direito de verdades absolutas e 

certezas ilusórias. 

Propõe-se, afinal, uma organização político-jurídica da convivência e da 

realização interativa dos direitos humanos como fonte de um processo dialético que 

contraditoriamente se produz na cultura local e que se realiza na interlegalidade social. 

Uma dialética que se assenta na proposição de que conhecimento jurídico é 

interconhecimento, é reconhecimento, é autoconhecimento12. 

Todos os argumentos antes esboçados levam-nos a entender que as instituições 

educativas na área das ciências Sociais Aplicadas, e nestas o campo da educação 

jurídica, deverão estimular a educação em Direitos Humanos. Essa construção 

pedagógica aplicada à educação em Direitos Humanos, refere-se não apenas ao ensino e 

à instrução. Educação entendida como formação humana, como desenvolvimento 

integral das qualidades e potencialidades do ser humano e não apenas como aquisição 

de habilidades e competências formais. O pleno desenvolvimento e a 

plenipotencialização dos indivíduos, fundamento dos Direitos Humanos, só serão 

garantidos pela educação integral. As dimensões múltiplas da cognição, a experiência 

ininterrupta das relações sociais, a inserção cultural, a realização da dignidade humana, 

não são necessariamente asseguradas pela instrução ou pelo ensino, mas o são pela 

educação em seu sentido mais abrangente. 

O ensino superior não poderia se eximir dos efeitos da atual crise de transição 

paradigmática pela qual passam os países. O processo de universalização das relações, 

os avanços da comunicação entre as ciências e cientistas, dentre outros, trazem 

transformações nas esferas sociais e produtivas, não podendo ser negligenciada a 

importância da formação do profissional de nível superior para as novas funções e para 

uma sociedade, considerada periférica, que apresenta níveis crescentes de exclusão e de 

risco. Ao mesmo tempo, apesar das restrições e dos condicionamentos negativos, essa 

sociedade periférica deve propor, permanentemente, a liberação das possibilidades 

humanas para que o homem possa alcançar sua emancipação das estruturas – fáticas e 

de pensamento – dissolutivas e perversas.  

                                                 
12 Sobre o tema ver o capítulo sobre “Ecologia de saberes” em Boaventura S. Santos, A gramática do 
tempo, op.cit. 
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Não se pode negar a inadequação cada vez mais profunda entre os 

conhecimentos e as formas do pensar universitário, por conteúdos disciplinares 

estanques, e os fatos ou problemas cada vez mais multidimensionais, transdisciplinares 

e transnacionais. Ciência, consciência do entorno social e racionalidade crítica são hoje 

inseparáveis. Existe não só uma complexidade epistemológica do conhecimento; é 

indispensável, ainda, a consciência da complexidade das relações do sistema de ensino 

superior com os fatos da vida e da cultura. Essa percepção da complexidade externa 

deve ser re-construída. 

Problematizar o conhecimento e não apenas aceitá-lo é, afinal, permitir a 

realização de uma epistemologia que torne o próprio conhecimento um sujeito histórico 

que se realiza no campo da consciência de sua capacidade de transformação e de 

adequação à necessidade de uma ciência para a liberdade e para a emancipação do ser. 

Esse processo deverá construir sujeitos prontos para aprender, conhecer e questionar as 

formas e os conteúdos do conhecimento acumulado. A curiosidade intelectual e a 

capacidade de questionar estruturas e funções deverão ser categorias críticas sobre a 

fragmentação do saber, de uma separação forçada entre prática e teoria e de uma 

construção analítica fundamentada em disciplinas desconexas entre si. Isto se aplica à 

inadequação da educação, em especial da educação em direitos humanos, às 

características da sociedade atual, em especial àquelas da periferia mundial por não 

realizarem uma combinação eficaz da educação superior com seu ambiente sócio-

cultural de extrema degradação das condições de vida de uma parte razoável de sua 

população. 

Por tudo isso é que na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

constituiu-se, desde 1995, um Programa de Direitos Humanos que concilia 

harmonicamente a capacitação para o trabalho em campo, a pesquisa e a extensão 

universitária. Os fundamentos teórico-conceituais desse Programa, sua história e seus 

projetos e atividades práticas é que serão o objeto central deste artigo. Poder-se-á, 

assim, demonstrar que o sistema de ensino superior e a educação jurídica são capazes de 

dar efetividade aos direitos humanos em grupamentos sociais de exclusão e de risco. E, 

ao mesmo tempo, levar seus educandos à realização em campo de aprendizados teóricos 

que poderiam permanecer como conhecimentos estéreis, sem conexão com a realidade 

do país. 
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2. Uma teoria e uma metodologia de realização dos Direitos Humanos: O 

Programa Pólos de Cidadania. 

 

Reitera-se que o ensino superior deve repensar o tradicionalismo pedagógico-

científico que o tem tornado uma espécie de sacrário, com uma produção teórica 

afastada das necessidades objetivas dos grupos sociais e da própria comunidade 

científico-jurídica. Esse tradicionalismo é um obstáculo concreto que impede a 

compreensão do caráter efetivamente social de sua área de conhecimento; da 

complexidade de suas relações com outros sistemas e fenômenos sociais, supostamente 

desconectados entre si; de sua inserção como parte efetiva do mundo da vida e não 

como seu colonizador. E, muito especialmente, de que ensino não é simples técnica 

profissional adquirida em aulas de ortodoxias didático-pedagógicas, mas atividade 

científica – por isso ensino superior – que questiona e problematiza o conhecimento já 

posto ou, ainda, sua aplicação permanentemente decodificada à vista da exigência de 

superação das necessidades humanas da vida prática. 

O hiato existente entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer no ensino 

superior é reproduzido, por conseqüência, também na sociedade. O isolamento das 

disciplinas, seguindo o modelo da escola cartesiana, fundado nos ideais da pureza e da 

neutralidade, já não faz mais sentido numa sociedade onde as fronteiras do 

conhecimento tornam-se cada vez mais amplas e, exatamente por isso, precárias e 

fluidas. Talvez, melhor seria dizer que, na vida cotidiana, essas fronteiras inexistem. 

Um exemplo de constituição de novas formas de inserção efetiva do ensino das 

Ciências Sociais Aplicadas, ou melhor, das práticas pedagógicas do Direito na crescente 

complexidade social brasileira é o caso do Programa “Pólos de Cidadania”, inicialmente 

restrito aos alunos da Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, e sendo agora um Programa não só interdisciplinar (que tem envolvido várias 

outras unidades da própria Universidade) como interinstitucional, com conexões 

externas de grande multiplicidade. A seguir, passa-se ao relato dessa experiência. 

Não é possível desconhecer que pobreza, indigência, desemprego e subemprego, 

inexistência de moradia para todos, inúmeros danos e violências e visível degradação 

humana, põem em risco as relações democráticas e o Estado de Direito em nosso país. 

Há, entretanto, a possibilidade de resgate desses direitos e, por conseqüência, o 

restabelecimento, pelo menos parcial, dos direitos humanos se essas populações 

excluídas e entregues às condições de pobreza e à indigência tornarem-se conscientes de 
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que é possível o empoderamento de suas organizações e de suas redes sociais no sentido 

de viabilizar a constituição de capital social e humano para a minimização das misérias, 

das violências e dos riscos de todos os tipos. 

Refletindo sobre essa situação degradante é que o Programa Pólos de Cidadania 

foi concebido. Entendia-se que as escolas de ensino superior, em especial as Faculdades 

de Direito, não mais poderiam continuar desconhecendo essa realidade externa 

aviltante. Foi, ainda, a partir dessas reflexões que surgiram os marcos teóricos que 

deveriam fundar as ações do Programa. Deveriam ser três os conceitos básicos que 

respaldariam a atuação do Programa Pólos.  

A primeira seria a noção de cidadania, que seria concebida como: “a 

democratização de relações diversificadas que se dão tanto nos espaços domésticos, 

quanto produtivos, ou político-comunitários”. E ter-se-ia como pressupostos de 

democratização para a constituição dessa cidadania: a desocultação das variadas formas 

de opressão, resgatando o “princípio de comunidade” que se realiza a partir de formas 

organizativas e participativas, e não só na atribuição individual de direitos e deveres. 

Essa possibilidade de democratização também envolveria a possibilidade de relações 

horizontalizadas, em todas as camadas sociais, e que fossem co-extensivas entre os 

indivíduos e grupos a partir de formas político-jurídicas que promovessem 

competências interpessoais e coletivas.  

O segundo eixo ou marco teórico refere-se ao conceito de subjetividade, tratado 

como: “a capacidade de autocompreensão e de responsabilidade do indivíduo inserido 

em espaços sociais diferenciados, demonstrando competência criativa que permita a 

expressão de uma personalidade autônoma e crítica”. Sabe-se que a capacidade criativa 

tem sido compreendida como aquela distintiva do ser humano em relação aos demais 

seres vivos. Sendo assim, o indivíduo autônomo, crítico e criativo são exigências 

incontestes para a constituição de sua própria comunidade e a realização dos direitos 

humanos em seu entorno social. 

O terceiro núcleo temático refere-se à possibilidade, por que não necessidade, de 

emancipação. Este, é, possivelmente, o marco teórico de maior importância para a 

continuidade do Programa Pólos e de sua contínua luta pela transformação social. A 

emancipação do ser humano é conceituada como “a capacidade de permanente 

reavaliação ou de rompimento com as estruturas opressoras (sociais, políticas, culturais 

e econômicas), com o propósito de aprofundamento da organização e do associativismo 

para a ampliação das lutas democráticas que devem se iniciar na comunidade mais 
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próxima”. Compreende-se, portanto, na ação concreta do Pólos, que democracia só se 

faz por reavaliações permanentes das relações sócio-culturais e, sempre a partir do 

associativismo e da organização das comunidades periféricas. 

Assim, o ser humano fundado na auto-suficiência e cujo ideal primeiro seria uma 

realização de vida individualizada e segregada não poderia ser concebido como um ser 

com capacidade de emancipação. Isto porque, vivendo em sociedade, seu potencial 

emancipador derivaria de sua própria capacidade crítica de avaliar seu entorno e com 

ele contribuir para a superação das inúmeras vicissitudes ali existentes. A emancipação 

é, sem dúvida, a condição primeira para que os indivíduos possam se alistar nas fileiras 

da luta pela superação da degradação humana e pela realização dos Direitos Humanos e 

de cidadania.  

Programas universitários que se voltam para a recuperação da dignidade 

humana, tal como o Pólos de Cidadania, não devem se esquecer de que a construção de 

uma sociedade democrática, de subjetividades autocompreensivas e de seres 

emancipados são valores que devem ser desenvolvidos no interior das próprias 

unidades, como também em suas externalidades. As universidades não podem fechar os 

olhos para as características dominantes da sociedade brasileira que transgridem de 

frente e de forma pungente os direitos humanos. A ilusão do enclausuramento de 

discentes em salas de aulas que dificultam a compreensão da sociedade mais ampla não 

contribuirá com o País e, muito menos, com os próprios estudantes. 

 

3. A proposta de pesquisa-ação: uma estratégia metodológica do Programa Pólos 

de Cidadania 

 

 A metodologia adotada pelo Programa Pólos é a pesquisa-ação, por ajustar-se 

perfeitamente com a proposta do Programa de aliar pesquisa e extensão universitária. A 

pesquisa ação erige-se como metodologia qualitativamente diferenciada, uma vez que 

prioriza o contato com ações coletivas e ela própria realiza-se por meio da atuação 

“coletivizada”, no sentido de focar ações, discussões e decisões de equipe e de se 

utilizar do controle metodológico da intersubjetividade e da interdisciplinaridade. 

Atribui-se grande valor à permanente interação e busca de compreensão entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas. Tudo se realiza de forma 

cooperativa e participativa, e isso se refere tanto às relações entre os membros do 
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Projeto quanto às relações entre estes e os demais atores sociais envolvidos na pesquisa-

ação. 

 A definição de Michel Thiollent traz um elemento fundamental à metodologia 

adotada pelo Programa Pólos, a participatividade: 

 

Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (Thiollent, 2000: 14) 

 

 A primeira característica da pesquisa-ação é sua natureza cíclica. Pesquisa e 

ação, os dois pólos do processo, se retroalimentam permanentemente, de modo que os 

resultados de uma são determinantes para os rumos da outra. Tendo em vista um 

problema prático coletivo identificado, planeja-se uma ação para solucioná-lo. 

Realizada essa ação, seus efeitos são monitorados e descritos, e a avaliação feita servirá 

para o planejamento da próxima. Obviamente, o ciclo não é sempre rigidamente seguido 

e muitas vezes ação e pesquisa não são completamente distinguíveis. Todavia, o 

entrecruzamento entre os resultados das ações e da pesquisa é marca sempre presente. 

 A pesquisa-ação cumpre, assim, dois objetivos: um “prático”, de solução de um 

problema de determinada coletividade e um “teórico”, de produção de saber. Desse 

modo, a pesquisa-ação torna-se importante instrumento para a extensão associada à 

pesquisa, potencializando a atividade universitária. 

 Outra característica da pesquisa-ação é a interação entre os pesquisadores e as 

pessoas envolvidas no problema, que devem ser, como ensina Thiollent (2000), 

representativos da situação. O envolvimento ativo dessas pessoas é de grande 

importância para a qualidade dos resultados, tanto da pesquisa quanto da ação. A 

pesquisa-ação ganha assim uma dimensão emancipatória, ao construir resultados por 

meio do diálogo e da partilha de conhecimentos. Nesse sentido, os projetos do Pólos 

buscam o envolvimento ativo da comunidade na investigação e resolução de seus 

problemas, bem como o inter-relacionamento permanente das atividades de pesquisa e 

extensão e o entrecruzamento e retro-alimentação dos respectivos resultados. Assim, por 

meio da observação e escuta permanente promovem-se, em parceria com as 

comunidades, ações que interfiram na realidade local, isto é, as comunidades tornam-se 

sujeitos transformadores e destinatários de ações e intervenções sociais.  
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 Diante disso, a partir da metodologia da pesquisa-ação, os Projetos do Programa 

Pólos formulam metodologias específicas, de acordo com a atividade exigida e as metas 

a serem alcançadas, como, por exemplo, as metodologias de incubação de 

empreendimentos populares solidários, de constituição de capital social, de 

regularização fundiária e de mediação de conflitos. 

 

4. Estrutura do Programa Pólos de Cidadania 

 

O Pólos, tendo como orientação central os Direitos Humanos, trabalha a partir 

de diversos eixos temáticos conexos: 1) Minimização de Violências; 2) Regularização 

Fundiária Sustentável; 3) Trabalho e Geração de Renda; 4) Arte e Cidadania. Por sua 

vez, os projetos do Pólos se encaixam nesses eixos. Todavia, essa formatação não é 

estanque, porque vários projetos, em razão de suas complexidades, poderiam participar 

de mais de um eixo temático. Logo, a estrutura que será apresentada leva em conta 

apenas os temas predominantes de cada projeto. A seguir, serão apresentadas as 

principais ações e objetivos desses projetos.  

 

4.1. Eixos e projetos do Programa Pólos de Cidadania 

 

4.1.1. Eixo minimização de violências 

 

Este eixo é constituído pelos seguintes projetos: a) Núcleo de Mediação e 

Cidadania – NMC: desenvolve o processo de mediação e de discussão coletiva de 

problemas, constituindo um espaço capaz de possibilitar o acesso à justiça por meio da 

resolução extrajudicial de conflitos. O projeto também atua em parceria com 

organizações comunitárias no intuito de promover sua emancipação. São comunidades 

parceiras nessas ações as organizações do Aglomerado Santa Lúcia (desde 1998), o 

Conjunto Jardim Felicidade (desde 1999) e o Aglomerado da Serra (desde 2001), todos 

em Belo Horizonte, Minas Gerais. A COPASA13, a CEMIG14 e a Secretaria de Defesa 

Social do Estado de Minas Gerais são atuais apoiadores e financiadores desse projeto; 

b) Mediação Cidadã: O Ministério da Justiça, em 2009, também atuou em parceria com 

o Programa Pólos. No bojo desse projeto, em síntese, foram capacitadas lideranças 

                                                 
13 COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais. 
14 CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais. 
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comunitárias e interessados em temas jurídicos, questões de gênero e sexualidade, 

mecanismos de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e na técnica de 

mediação de conflitos. O objetivo dessa ação, que só terminará em meados de 2010, é a 

formação de uma rede de mediadores cidadãos. c) Escola que Protege: projeto 

financiado pelo Ministério da Educação e que tem como objetivo contribuir para o 

fortalecimento de escolas para a prevenção às diferentes formas de violência infanto-

juvenil. Esse projeto se realiza por meio de capacitação em direitos humanos e da 

formação e/ou fortalecimento de uma rede de promoção e proteção de direitos de 

crianças e de adolescentes em alguns municípios de Minas Gerais. 

 

4.1.2. Regularização fundiária sustentável 

 

O Programa Pólos de Cidadania trabalha para a promoção da regularização 

fundiária em áreas de exclusão e favelamento de Belo Horizonte. O adjetivo sustentável, 

que dá nome ao eixo temático em tela, se dá em razão da promoção simultânea de ações 

para a regularização fundiária e de mecanismos para a fixação e organização da 

população que estiver passando pelo processo de urbanização. O Projeto Regualização 

Fundiária Sustentável na Vila Acaba Mundo materializa bem as pretensões desse eixo. 

Além das ações sócio-jurídicas voltadas para a regularização fundiária na Vila Acaba 

Mundo, o Pólos atua para a geração de trabalho e renda, organização e a capacitação 

dos moradores em direitos de cidadania. O Projeto Núcleo de Mediação e Cidadania, 

apresentado acima, também empreende ações para a promoção da regularização 

fundiária em áreas consideradas de risco, como na Vila São Bento, no Aglomerado 

Santa Lúcia. 

 

4.1.3. Eixo núcleo de trabalho e geração de renda 

  

Núcleo constituído com o objetivo de emancipação dos indivíduos cooperados e 

de geração de renda por meio da Economia Solidária. Este núcleo atua junto a grupos 

populares, minimamente organizados, para a constituição de associações de produção. 

Atualmente, este núcleo apóia os seguintes projetos: a) Vale de Cidadania: projeto 

desenvolvido nos municípios de Ponto dos Volantes, Medina e Padre Paraíso, no Vale 

do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Este projeto tem o intuito de gerar renda junto a 

grupos populares, formados por mulheres em sua maioria, por meio da constituição de 
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associações de produção. Em Medina e Padre Paraíso, os participantes desses grupos já 

foram capacitados em associativismo, corte e costura e na técnica de patchwork. Em 

Ponto dos Volantes, os grupos passaram por treinamento para a produção de bijuterias 

em cerâmica e para as atividades de uma cozinha comunitária. O trabalho nas 

associações tem conferido maior dignidade às mulheres e as tem inserido socialmente 

nas comunidades em que residem de forma mais efetiva. Além disso, as mulheres têm 

alcançado maior autonomia, elevado a auto-estima e conquistado  possibilidades fora do 

espaço doméstico.; b) Regularização Fundiária Sustentável na Vila Acaba Mundo: 

como já apresentado, esse projeto também empreende ações de geração de trabalho e 

renda e já constituiu o Retalhos da Vila e o Itai. O primeiro é um grupo formado por 

mulheres que desenvolvem  peças artesanais, como roupas de cama e mesa. O Itai é um 

grupo também constituído por moradores da Vila Acaba Mundo que produzem 

sabonetes artesanais a partir de ervas medicinais; d) Mulheres Empreendedoras: grupo 

de mulheres que aspira formar um negócio autogestionário. Elas são alunas de um curso 

de corte e costura oferecido pela Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte. O 

Pólos é o responsável pelo trabalho de constituição e formalização do grupo para a 

formação de uma associação de artesanato. 

 

4.1.4. Eixo arte e cidadania 

 

Por meio da observação, escuta e compreensão de cada comunidade parceira, o 

Programa Pólos promove a apresentação de montagens teatrais com o objetivo de 

mobilização social e cultural da comunidade. Fazem parte deste eixo os seguintes 

projetos: a) Trupe “A Torto e a Direito”: que constrói e apresenta montagens teatrais – a 

partir da dramaturgia específica de teatro de rua – com temas de interesse público. Essas 

apresentações têm o objetivo de sensibilizar e mobilizar grupos em situação de exclusão 

e/ou opressão, além de promover a discussão de temas relacionados com os direitos 

humanos e difusos e que sejam relevantes para essa população; b) Programas em rádios 

comunitárias: são veiculados em locais onde atua o Programa Pólos. Esses programas 

são elaborados junto com seus públicos beneficiários e também abordam temas de 

interesse público (alguns exemplos: meio ambiente, direito do trabalho, saúde mental, 

etc); c) Projeto Arte e Cidadania no Jequitinhonha: ampliação das atividades do eixo 

Arte e Cidadania para a região do Vale do Jequitinhonha, por meio da capacitação e 
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criação de uma esquete teatral e de material audiovisual com um grupo de adolescentes 

do município de Padre Paraíso. 

 

5. Considerações finais  

 

No Pólos, privilegia-se a pesquisa que tenha finalidade social, que cause alguma 

mudança na vida de pessoas que, muitas vezes, nunca pisaram numa Universidade. 

Nesse programa, se dá importância à vida de pessoas simples, aos barracos de favelas, 

às crianças que são exploradas sexualmente nas “pistas” que cortam o Vale do 

Jequitinhonha mineiro, aos catadores de materiais recicláveis e aos moradores de rua. 

São para eles, os mais pobres e desfavorecidos, que o Direito e, em geral, as Ciências 

Sociais devem se voltar prioritariamente para a promoção dos direitos e para o resgate 

da dignidade humana. 

É contra a loucura do academicismo improdutivo e vaidoso, a realidade perversa 

do capitalismo, a exploração dos trabalhadores e a falta de efetividade dos direitos 

humanos que lutam os integrantes do Programa Pólos. É por um ensino jurídico mais 

aberto, mais crítico, mais voltado para a realidade que se pesquisa e atua. É por uma 

nova cultura jurídica nas escolas, no Judiciário, no Executivo e no Legislativo que, em 

parceria com movimentos sociais, o Programa Pólos de Cidadania tem buscado, desde 

1995, (re)interpretar o Direito. 

Por uma formação mais cidadã é que os estudantes ingressam no Pólos. Quando 

saem, esperamos que sejam “produtores” dessa cidadania onde quer que se estabeleçam. 

Sejam como advogados, professores, juízes ou promotores, esperamos que onde estejam 

tenham um olhar e um atuar diferenciado, que primem pelo outro e por relações mais 

democráticas.  

Por todas essas razões, o Programa Pólos de Cidadania pode ser considerado um 

espaço de formação e um modelo de ação eficiente da Universidade na área de direitos 

humanos para o enfrentamento e a superação da exclusão social. A partir do relato dessa 

experiência, espera-se que ela seja multiplicada e que novas metodologias de ensino e 

pesquisa possam ser pensadas para uma gradual transformação do papel das 

Universidades na sociedade. 
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Resumo 

 

O EES CACOA vinculado ao Projeto de Extensão da UNIMONTES, ITCP, vem sendo investigado por 

acadêmicos e professores com o interesse voltado para o paradigma da Economia Popular Solidária, nas 

articulações estabelecidas por este grupo de mulheres em seu processo de produção e comercialização e 

na sobrevivência/permanência e persistência destas mulheres, que buscam através deste instrumento a 

melhoria de suas condições de vida e à afirmação de suas identidades. Percebem-se avanços, retrocessos, 

dificuldades e conflitos, onde as decisões tomadas trazem a marca da democracia, em que o envolvimento 

de cada uma das protagonistas é fator determinante da sobrevivência do mesmo.  
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Simples mulheres 

Solidariamente compartilham 

Seus sonhos 

Agrupam-se todos os dias 

Essas belas mulheres 

          Cantando alegria 

com agulha 

E a linha; desfazendo amarguras 

Fuxico à parte 

Mulheres do Cintra, Casa, Costura, com arte. 

(Gabriel Paz, 2008) 

 

A comunicação anterior onde a pretensão foi a de apresentar uma descrição 

contextualizada do Empreendimento Econômico Solidário Casa, Costura com Arte – 

EES CACOA, contemplando desde a sua gênese até o processo de suas primeiras 

produções e comercializações, também como ocorreu à formação das participantes nos 

princípios da Economia Popular Solidária e o aprimoramento das relações humanas. 

Desde então, se passaram aproximadamente três anos, em que se configuraram a 

mobilização, a constituição e o desenvolvimento do EES.  

A discussão possibilitada por Hernandez, (2005: 45), que sugere a necessidade 

de um processo de transformação social e educativo tendo como premissa propiciar um 

desenvolvimento de personalidades reflexivas, criativas, integradoras e com a 

capacidade de orientar-se construtivamente em todas as complexidades da sociedade 

contemporânea, elaborando, formulando e tomando decisões adequadas e balanceadas, 

com um sentido de justiça e solidariedade, em situações de crises pessoais e sociais e 

imprimindo ao seu projeto de vida todo um sentido criador vem fundamentando a nossa 

atuação junto ao empreendimento. 

Continuando nesta perspectiva, Hernandez considera que o enriquecimento 

social, material e espiritual será efetivado por meio do desenvolvimento social humano 

em suas conotações éticas. O autor aborda entre outras questões a necessidade de uma 

formação em que os projetos de vida serão sustentados em valores humanos: de 

dignidade, solidariedade, que se articulam por meio de projetos sociais possíveis e 

construídos com o ângulo no enriquecimento social, material e espiritual, e, dirigidos ao 

bem-estar da pessoa humana. Conceitos que vêem sendo adotados e engendrados pelo 

Projeto de Extensão ITCP/UNIMONTES junto aos seus empreendimentos. 
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Durante este processo de acompanhamento do EES CACOA e a partir da análise 

de Ianni, (2004: 75), é possível compreender que “os tipos e os mitos do pensamento e 

da cultura brasileiros não são inocentes. Revelam muito do que são as configurações e 

os movimentos da sociedade, em diferentes perspectivas, em distintos momentos”.  

Com Ianni, ampliamos a compreensão de que:  

 

há processos estruturais que estão na base das desigualdades e antagonismos que 

constituem a questão social (…) as crescentes diversidades sociais estão acompanhadas 

de crescentes desigualdades sociais. Criam-se e recriam-se condições de mobilidade 

social horizontal e vertical, simultaneamente às desigualdades e os antagonismos. Esse é 

o contexto em que emprego, desemprego, subemprego e pauperismo se tornam 

realidade cotidiana para muitos trabalhadores. Ianni, (2004: 106-107)      

 

Em outra direção, a perspectiva se fundamenta na metodologia qualitativa, que 

explica em parte e justifica o nosso envolvimento com as representantes do 

empreendimento, considerada por Velho, (1978: 36), “Sem dúvida essas premissas ou 

dogmas não são partilhados por toda a comunidade acadêmica. A noção de que existe 

um envolvimento inevitável com objeto de estudo e que isso não constitui um defeito ou 

imperfeição já foi clara e precisamente enunciada”. A proposta qualitativa, a observação 

participante, o contato direto, pessoal com o campo pesquisado é uma realidade vivida e 

compartilhada por todos os participantes da ITCP/UNIMONTES, em conjunto com a 

fundamentação nos conceitos construídos pela Economia popular solidária.   

Se no início da constituição da nossa ITCP/UNIMONTES, havia uma lacuna nas 

publicações, a realidade agora é outra, pois, diversas publicações vem problematizando 

e discutindo as dificuldades enfrentadas pelas organizações/Empreendimentos solidários 

no cotidiano de suas práticas, que vão desde a qualificação, comercialização até as 

relações interativas estabelecidas entre os participantes, parte destas questões serão 

contempladas a partir do relato da situação especifica do EES CACOA. 

As ações da ITCP/UNIMONTES junto aos seus EES vem se efetivando por 

meio de uma metodologia que prioriza a formação na perspectiva da Economia Popular 

Solidária e o intercambio dos participantes, efetivado através dos encontros, reuniões, 

seminários, oficinas, cursos e as feiras, espaços que possibilitam a consolidação das 

interações e o aprofundamento do processo de formação nos princípios da Economia 

Popular Solidária, o que permite uma nova forma de organização voltada para 
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autogestão, democracia, cooperação, solidariedade, respeito à natureza, promoção da 

dignidade e geração de trabalho e renda. 

Durante o processo de incubação do EES CACOA, buscou-se desenvolver os 

princípios norteadores da Economia Solidária, destacando-se entre eles o da cooperação, 

que garantiu e vem garantindo a continuidade da organização das mulheres do EES 

CACOA e representando um instrumento para a garantia de práticas autogestionárias.   

Verifica-se que a participação de cada uma das mulheres no cotidiano das atividades do 

EES CACOA tem sido fundamental para o desenvolvimento, vivência dos conceitos e 

práticas solidárias como de sustentação do processo de sua organização. 

Pode-se afirmar que alguns dos problemas ocorridos com as representantes do 

EES CACOA foram provocados pela divisão, que surgiu da diferenciação dos papéis de 

cada uma das participantes, em primeiro lugar a coordenadora do grupo foi imposta, em 

razão dela ter mobilizado as mulheres e nos convidado para assessorar o grupo criado 

por ela. Em seguida criou-se uma outra diferenciação, que manifestou-se pela ausência 

da coordenadora das atividades, justificada em razão de que ela possui um emprego 

formal e só encontrava com o grupo nas reuniões de avaliação e formação; não 

participando do processo de produção. Com o transcorrer do tempo, essa situação se 

agravou, pois a coordenadora não participava nem mesmo dos cursos realizados, os 

horários eram incompatíveis com os de seu trabalho formal. 

Em Tiriba, (2004: 173), temos algumas explicações e implicações do processo 

de autogestão, que dizem respeito à formação nos parâmetros da cultura de autogestão 

de trabalhadores, implicando na cultura e na história específica do grupo, que vai se 

envolvendo com o trabalho, sendo que este envolvimento se relaciona tanto as questões 

de ordem técnica, no sentido da execução e cumprimento das tarefas como as 

relacionadas ao processo de gestão da organização e de busca de superação de toda uma 

formação autoritária, burocrática e preconceituosa.  

Assim, enquanto o grupo avançava em sua formação nos princípios da 

Economia Popular Solidária e na qualificação para a produção e comercialização, a 

coordenadora e também sua secretária, que também estava inserida no mercado formal, 

ficavam à margem do restante do grupo, o que representou um hiato entre elas e o 

restante das participantes, dificultando as relações no grupo, como exemplo: o dia em 

que ocorreu o primeiro acerto financeiro, fruto da primeira produção, (quatrocentas 

bolsas e duzentos broches para o Colóquio Internacional de (Des) envolvimento contra 

pobreza), o recurso havia sido liberado em um dia de semana e não foi possível contar 
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com a presença das duas: a coordenadora e a secretária, ao serem questionadas quanto a 

efetivação da distribuição do recurso sem a presença das mesmas, as presentes optaram 

por dividir o recurso igual para todos os participantes, mesmo aquelas que haviam 

contribuído menos e mesmo as duas (coordenadora e secretária) que não participaram 

da produção.  

Outra decisão tirada foi a de criação de um “caixa”, para garantir a continuidade 

da produção, onde cada representante do EES CACOA deveria contribuir com 10% do 

que recebeu, neste instante surgiu o primeiro rompimento, uma das participantes se 

recusou a colaborar, a assembléia de mulheres do EES CACOA, após debater o assunto 

resolveu que para continuarem todas teriam que colaborar, caso não concordasse esta 

seria automaticamente desligada do EES. Outra decisão foi de que para os próximos 

trabalhos o recurso seria repartido somente para aquelas que produziram. 

Ao tomar conhecimento das últimas decisões a coordenadora disse: “Você, (se 

dirigindo a minha pessoa) não tinha minha autorização para entregar o dinheiro para 

elas, pois eu sou a coordenadora, a responsável, eu que faço os pagamentos dos serviços 

prestados por elas.” Neste instante comprovei as dificuldades de entendimento dela, a 

sua distância em relação as outras participantes e o quanto ainda estava cristalizada a 

perspectiva da economia capitalista. As rupturas começaram, a atmosfera de 

solidariedade, democracia e cooperação foi dando lugar para os desentendimentos, as 

representantes do EES CACOA não mais aceitavam a coordenação, o que causou uma 

divisão, de um lado o setor de produção e do outro a coordenação e a secretaria. 

Na discussão apresentada por Nunes, em relação as características da empresa 

capitalista, que passam pela obtenção do lucro enquanto finalidade última, e as relações 

humanas são regidas através de uma hierarquia, que se efetiva a partir da autoridade do 

detentor do capital, e nos EES deve ser evitada a atribuição de poder a alguns membros, 

em decorrência de suas funções. 

 

É muito comum também que os conflitos dentro do empreendimento fiquem latentes 

por existir grande diferença entre o dizer e o fazer: muitas vezes fala-se em autogestão, 

mas o que existe é uma hierarquia acoberta. Os mais velhos, os mais experientes, os 

mais bem relacionados ou os portadores de diferenças que lhes dêem posição de 

destaque decidem pelos demais e continua-se a afirmar que o empreendimento é 

autogestionário. A desigualdade e a competição, que deveriam ser sinónimos apenas de 

vivência na empresa capitalista, pode permear também a experiência de 
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empreendimentos que buscam a economia solidária como modelo. (Nunes, 2009: 206-

207). 

   

Outros fatores acirraram ainda mais o conflito no EES CACOA dentre alguns 

deles, o fato da Coordenadora comprar um armário de aço novo, já que a decisão das 

mulheres do empreendimento era um usado, elas se indignaram com o gasto excessivo 

do dinheiro resultante do trabalho e do esforço para vender os cupons da Rifa, do 

prêmio ganho por meio da doação das estudantes do curso de psicologia (da Faculdade 

Pitágoras, parceira da ITCP/UNIMONTES). Ainda em Nunes: “Sair do quadro cultural 

do mundo e perseverar na opção compartilhada exige um nível de consciência política 

que precisa ser construído” (2009: 209); o que não ocorreu com o EES CACOA, parte 

em razão da ausência do processo de formação/incubação da coordenadora e secretária, 

além do facto de não terem sido eleitas pelas mulheres representantes do EES CACOA, 

que se diferenciaram e conforme Nunes, “uma cultura de rejeição às situações em que 

alguns podem mais do que outros (…). No lugar do mando, prefere-se o debate, a 

negociação, o entendimento e, se possível, o consenso (2009: 209). O que não estava 

havendo no EES CACOA, a coordenadora não participava do cotidiano e também não 

respeitava as decisões das outras mulheres.  

A ruptura definitiva das participantes do EES CACOA com a sua coordenadora 

ocorreu durante a realização de um curso de qualificação: “Bordado e Pintura”, parceria 

da ITCP/UNIMONTES em novembro e dezembro de 2008, a monitora do curso sendo 

muito amiga da coordenadora do EES CACOA, e na visão delas o problema de conflito 

instalado era em conseqüência da incubação realizada pela ITCP/UNIMONTES, 

conforme relato de algumas das mulheres do empreendimento, elas estavam indignadas, 

com tantas inverdades ditas pela monitora. 

E em fevereiro de 2009 elas foram intimadas a comparecerem em uma reunião, 

em que a coordenadora colocou sua decisão: “Agora nós seremos apenas o grupo de 

mulheres do Cintra e vocês vão decidir: ou ficam comigo ou com a ITCP da 

UNIMONTES”, as presentes decidiram por continuar com a ITCP/UNIMONTES, 

apenas a secretaria que respondeu que gostaria de continuar, daquele momento em 

diante, o grupo de mulheres do Cintra era da Coordenadora e o EES CACOA ficaria 

com a ITCP/UNIMONTES. Na continuidade daquela reunião, a coordenadora pediu a 

chave da sala onde se realizavam a produção, (todo os equipamentos e materiais são 

guardados nesta sala), sendo entregue a ela.  



ECONOMIA SOLIDÁRIA: POTENCIALIDADES LOCAIS NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 

Página 10 de 23 
 

Nunes compreende que: 

 

Dentro da incubação humanizadora, entender e buscar a resolução de conflitos é uma 

das atividades essenciais. Porém a compreensão de que o conflito é parte inerente das 

relações humanas dá origem a perguntar por que os conflitos são tão naturais nas 

relações? Porque eles refletem interpretações, interesses e ações diferentes entre os 

sujeitos e é natural que estes tenham modos de ver o mundo e maneiras de agir 

diferentes. Nunes (2009: 215) 

 

Com o convite feito pelo grupo de mulheres que preferiram continuar sob a 

incubação da ITCP/UNIMONTES, agora sem equipamentos e nem local para reunirem, 

marcou-se uma reunião em que foi relatado as outras mulheres que não atenderam a 

intimação da coordenadora, após debater a situação delas, optaram por eleger uma 

comissão para procurar o Padre responsável pela sala e relatar o ocorrido, adotaram o 

nome: EES CACOA e elegeram nova coordenadora. O que nos mostra, com 

fundamento ainda em Nunes: 

 

Se os conflitos são intrínsecos aos relacionamentos, sua resolução necessita de técnicas 

e também da compreensão de que nem sempre é possível resolvê-los os conflitos que 

não se resolvem podem ser administrados ou evitados pelo afastamento entre as 

pessoas. No caso dos processos de incubação, a solução do afastamento de uma das 

partes deve ser o último caminho a empreender, já que a exclusão de membros no 

ambiente da economia solidária, movimento que se pretende inclusivo, só deveria 

ocorrer em caso de desvio de conduta grave, (...) a experiência mostra, entretanto, que 

em muitos casos, é muito importante “dar tempo ao tempo”, e não intervir demais. 

Nunes, (2009: 215): 

 

O que se efetivou na atuação da ITCP/UNIMONTES, que durante todo o 

conflito foi de respeitar as decisões das mulheres e aguardar o convite para retornar, 

pois durante o curso as atividades foram suspensas e só retornando em Fevereiro com o 

convite feito pelas mulheres que optaram por continuar a incubação com a ITCP, 

mesmo sem local e com todos os recursos de posse da antiga coordenação. 

Realizaram-se várias reuniões até que decidiram: que abririam mão de parte dos 

equipamentos, (de uma máquina de costura conseguida através de doação da 

comunidade e do armário), mas que a máquina de costura profissional não, pois não 

pertencia ao grupo, era uma doação em sistema de comodato, que o termo de contrato 
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rezava que com a extinção do grupo o equipamento deveria retornar para a 

ITCP/UNIMONTES, que havia conseguido através de parceria.  

As reuniões semanais, novamente um espaço democrático foi instalado, na 

dimensão de práticas autogestionárias, em que a tomada de decisões representa e reflita 

o coletivo. Alburque ilustra essa atmosfera instalada no EES CACOA: 

 

Sistemas de representação cujos valores, princípios e práticas favorecem e criam 

condições para que a tomada de decisão seja o resultado de uma construção coletiva que 

passe pelo poder compartilhado (de opinar e decidir) de forma a garantir o equilíbrio de 

forças e o respeito aos diferentes atores, e papéis sociais de cada um dentro da 

organização. Alburque (2002: 22) 

 

Como ilustração das decisões, que abrangeram desde a eleição dos cargos, 

distribuição de responsabilidades, retorno da parceria com a ITCP/UNIMONTES, 

Faculdades Pitágoras e o Padre responsável pelo patrimônio do Bairro Cintra. 

Especialmente a parceria com a Igreja católica do Cintra cita-se, que a comissão eleita 

conseguindo novamente o espaço do salão para a realização das reuniões e ajuda 

financeira quando necessitar para continuidade da organização. A Faculdade Pitágoras 

retomaria as atividades com o EES CACOA, e cederia o seu ateliê de costura para que a 

produção continuasse. 

A continuidade do processo de incubação tem levado em conta toda uma 

metodologia, construída a partir da literatura existente, como também da experiência, 

mesmo que incipiente, mas muito rica de vivências, em que durante os nossos encontros 

semanais, representam verdadeiros espaços de troca e busca de soluções, que para Costa 

e Neto, demonstrados através de um esquema onde as conexões e as variadas 

correlações, como também, a rigorosa metodologia, que exige uma assessoria eficiente 

para a sua efetivação. 

 

Mas isto só é possível se houver a clareza de que essa metodologia expressa, 

verdadeiramente uma Filosofia ordenadora de outro patamar civilizatório. Filosofia que 

nutre a perspectiva de que não cabe incentivos às pessoas – sobretudo às das classes 

populares – para a inclusão em qualquer tipo de sociedade, tarefa exclusiva delas 

mesmas, muito menos, na sociedade capitalista, por ser um modelo social que as 

desconsidera, não as reconhece e não lhes estende a mão. Costa e Neto 2005: 17). 
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Em 2008, o grupo de mulheres do Cintra consistia de dezessete mulheres, que a 

partir do relatado representou a saída de duas, uma coordenadora e a outra secretária, 

como também da que não aceitou colaborar com a “caixa” do grupo, ainda outras duas 

por mudarem do Bairro Cintra, mas outras duas por conseguirem emprego no mercado 

formal e uma última por ter que cuidar da mãe em tratamento de saúde. No momento 

são nove mulheres que resistiram e persistiram com a esperança de que através desse 

processo de luta contra o capitalismo excludente, mesmo que algumas dessas mulheres 

não tenham tanta clareza, mas conforme SINGER, “Nem todos os trabalhadores 

rejeitam o capitalismo, mas a maioria deles o faz e por isso, quando se associa para 

produzir, comprar ou vender ou consumir, o faz sob formas solidárias.” (Singer, 2003: 

15). E muitas destas formas solidárias de produzir e vender vem garantindo a existência 

do EES CACOA, onde sua última encomenda de Blusas para a primeira mostra de 

cinema comentada: OIA – Olhar, Imaginar e agir, (Antropologia, Sociologia e Política), 

Projeto de Extensão do Departamento de Ciências Sociais da UNIMONTES, no intuito 

de fortalecer o EES CACOA encomendou as blusas, na hora de produzir as mulheres do 

empreendimento dividiram o processo de produção a partir dos equipamentos e as 

habilidades de cada uma delas, umas ficaram responsáveis pelo acordo com a equipe do 

Projeto, outras com a compra do material e a confecção das blusas, a 

ITCP/UNIMONTES colaborando com todo o processo e com a execução, da parceria 

que garantiu a silkagem das blusas. 

A produção, então, ocorreria nas casas das mulheres, mas uma delas querendo 

obter maior lucro, pois seria dividido o recurso pelo trabalho realizado, mesmo não 

possuindo o maquinário necessário para o acabamento, resolveu fazer uma associação 

com uma vizinha sua que possuí o maquinário. A reação das outras representantes foi 

contrária, pois para elas, essa atitude era parecida com a adotada pelas empresas 

capitalistas, contrária a perspectiva adotada por elas. Singer nos esclarece, que em 

relação a construção na economia solidária: “as contradições do capitalismo criam 

oportunidades de desenvolvimento de organizações econômicas cuja lógica é oposta à 

do modo de produção dominante.” (Singer, 2002: 112) Após debater o assunto as 

representantes não acolheram a proposta de tercerização da sua produção e as blusas 

foram feitas a partir das habilidades e dos maquinários disponíveis. 

Encomenda entregue, agora as mulheres do empreendimento CACOA, 

aguardam pelos equipamentos, que serão adquiridos através de Projeto elaborado pela 

ITCP/UNIMONTES, (edital do Ministério de Desenvolvimento Social), o local ainda 
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não se decidiu, mas as possibilidades são a de aceitar a colaboração da Igreja Católica, 

ou de outro local sugerido pela ITCP/UNIMONTES, tendo apenas de honrar com os 

pagamentos de luz e água e, por último, a proposta da Associação de Moradores do 

Bairro Cintra em emprestar uma das salas da associação que será matéria de maiores 

discussões para a tomada de decisão neste início de 2010. 
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Resumo  

 

A dinâmica da agricultura familiar e do agronegócio polariza a conformação de mercados, produção de 

conhecimento e tecnologias. Enquanto um processo reforça a tendência atual da globalização – fim das 

barreiras espaciais, nova modelagem de mercados, inovações e modernização tecnológica; movimentos 

de resistência se dão sob uma outra lógica, de valorização das singularidades do lugar e dos sujeitos, a 

partir de suas especificidades. As condições de “grande e pequeno diferencial de poder” entre esses 

grupos determina e conforma os espaços onde estão envolvidos e as razões por que funcionam e se 

desenvolvem em diferentes linhas. Contrapondo-se à lógica do agronegócio, o movimento ambiental 

apresenta-se como um dos movimentos sociais que se faz presente no campo da biopolítica e que 

apresenta a agroecologia como vislumbre de biopoder emancipatório, desvinculado das forças 

hegemônicas. Contudo, o objetivo desse trabalho é apresentar a Cooperativa dos agricultores familiares e 

agroextrativistas Grande Sertão como um desses projetos emancipatórios, como uma experiência positiva 

sob a perspectiva socioconstrutivista e de valorização da tecnologia social.  
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Introdução 
 

 Apresenta-se aqui uma análise polarizada da relação entre a agricultura familiar 

e o agronegócio diante do recente sistema agroalimentar no Brasil e América Latina, 

principalmente na conformação de mercados, produção de conhecimentos e tecnologias, 

em um cenário de globalização. 

 Para essa análise adota-se como referências, as literaturas apresentadas por 

Wilkinson (2008) para observar os embates contemporâneos da agricultura familiar 

diante do padrão de competitividade do sistema agroalimentar proposto no Brasil e na 

América Latina; Elias (2000) na análise polarizada da relação entre agronegócio e 

agricultura familiar através de seu paradigma empírio de “figuração” de estabelecido e 

outsider – forasteiro; Neder (2009) na avaliação do movimento ambiental como um dos 

movimentos sociais presentes no campo da biopolítica e que apresenta a agroecologia 

como biopoder emancipatório, desvinculado das forças hegemônicas e de um processo 

de globalização homogêneo. 

 Diante dessa análise polarizada, o objetivo desse trabalho é apresentar a 

Cooperativa dos agricultores familiares e agroextrativistas Grande Sertão como um 

projeto emancipatório, uma experiência positiva sob a perspectiva socioconstrutivista e 

de valorização da tecnologia social.  

 

O estabelecido e o outsider em um cenário dito globalizado 

 

 Em uma atmosfera de globalização homogênea, os atores sociais que se 

envolvem na problemática analisada é o Estado ou organismos internacionais como a 

Organização Mundial do Comércio - OMC, enquanto reguladores do funcionamento do 

sistema agroalimentar, e os produtores de alimentos. 

 Na análise polarizada entre a agricultura familiar e o agronegócio como 

produtores de alimentos utiliza-se do paradigma empírico de “figuração” de 

estabelecidos e outsiders proposto por Elias (2000) para apresentar aspectos 

figuracionais dos diferenciais de poder entre o agronegócio (estabelecidos) e agricultura 

familiar (outsiders) diante de um quadro institucional que redefine espaços, sob os 

seguintes aspectos: condições de mercado, produção de conhecimento, desenvolvimento 

de tecnologias. 
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 Wilkinson (2008), ao analisar o recente (após a crise dos anos 80) sistema 

agroalimentar na América Latina apresenta transformações em sua organização 

econômica e institucional e acaba por explicitar aspectos figuracionais dos diferenciais 

de poder entre o agronegócio (estabelecidos) e agricultura familiar (outsiders) – 

forasteiros, diante de um “novo quadro institucional que redefine os espaços entre 

público e privado nos mercados agroalimentares e alinha as regras do jogo doméstico de 

cada país às exigências da OMC”. Esse novo quadro institucional visa “ajustamento às 

condições de acesso a mercados de exportação quanto à criação de um ambiente 

favorável a investimentos externos, como principal estratégia de modernização e 

competitividade” (Wilkinson, 2008: 81). Nesse contexto, nota-se a ocorrência de um 

“equilíbrio instável de poder, com as tensões que lhe são inerentes” (Elias, 2000: 23), 

produzindo a “sóciodinâmica da estigmatização” da agricultura familiar, pois esta não 

possuí as mesmas condições concorrênciais “que leva a maiores níveis de eficiência e a 

pressões tanto sobre custos quanto sobre um maior ritmo de inovações e modernização 

tecnológica” (Wilkinson, 2008: 85), consequências das relações de poder que perpassa o 

mercado e a governança. 

 Essas novas regras de organização do mercado conformam “uma fragilização da 

participação dos pequenos produtores e de suas organizações tradicionais (cooperativas) 

nesses mercados” (Wilkinson, 2008: 85) – os outsiders, os estigmatizados que se 

encontram fora, sem condições de participar na nova modelagem de mercado. O 

agravamento desse quadro se dá com a retirada do governo do controle direto dos 

mercados nacionais, bem como da eliminação de políticas setoriais (Wilkinson, 2008; 

Delgado, 2008). Pequenos produtores somente se inovarem em termos organizacionais 

ou se associando, de alguma forma a médios produtores é que teriam condições 

concorrênciais de se inserirem às novas regras do mercado. Em contrapartida, médios e 

grandes produtores são os estabelecidos, possuem condições plenas para se inserirem às 

novas condições de mercado, acentuadas por diferenciais de poder. Como também “as 

grandes empresas transnacionais que assumem a coordenação das atividades 

econômicas” (Wilkinson, 2008: 95), na exportação de produtos não-tradicionais. 

 Observa-se essa situação na transnacionalização da organização dos mercados de 

países em desenvolvimento, ou seja, um novo sistema baseado na grande distribuição, 

na forma de super e hipermercados. Avalia-se esse sistema como excludente de 

pequenos produtores individuais – outsiders, privilegiando produtores especializados – 

estabelecidos, que se submetiam às “especificações de entrega, leque de produtos, e 
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qualidade” para fornecerem seus produtos em centrais próprias de distribuição (Farina e 

Reardon, 2002 apud Wilkinson, 2008). 

 Outra situação é a dificuldade de permanência dos pequenos produtores nos 

setores de grãos, pois a comercialização de transgênicos (desenvolvimento de 

tecnologias) é uma “ameaça para as estratégias de valorização do papel da agricultura 

tradicional em relação à preservação da biodiversidade e a outras estratégias de 

ocupação de mercados de nicho” (Wilkinson, 2008: 87). Decisões são obscurecidas pelo 

poder exercido pelos “senhores dos sistemas técnicos”. 

 Os direitos das comunidades tradicionais (outsiders) também se tornam cada vez 

mais sensíveis frente a “corrida das grandes empresas para apropriar essa nova fronteira 

de valor [da biodiversidade brasileira] concentrada fundamentalmente nos países em 

desenvolvimento e nas regiões de comunidades tradicionais sob forma de direitos 

privados” (Wilkinson, 2008: 93).  

 Dessa forma, nota-se que políticas institucionalizadas são passíveis de 

manipulação por parte dos atores envolvidos, conforme as relações de poder, o que 

também proporciona a intensificação dos conflitos determinados por desigualdades de 

poder, sendo essas desigualdades muitas vezes legitimadas pela regulação do sistema. 

Nesse contexto, o processo de globalização se mostra simplista, ou seja, há “assimilação 

do êxito do processo de globalização à extensão da modernidade” (Featherstone, 1996). 

Entretanto, enquanto uma dinâmica (a lógica do agronegócio) reforça a tendência à uma 

globalização homogeneizada – fim das barreiras espaciais, nova modelagem de 

mercados, inovações e modernização tecnológica, determinada pela demanda de 

consumo e produção da contemporaneidade; movimentos de resistência se dão sob uma 

outra lógica, considerada desarrazoada, mas sob estratégias de valorização das 

singularidades do lugar e dos sujeitos, a partir de suas especificidades, inclusive com 

relação ao modo de produção. Apesar das características estruturais em comum, as 

condições de “grande e pequeno diferencial de poder” entre esses grupos determina e 

conforma os espaços onde estão envolvidos e as razões por que funcionam e se 

desenvolvem em diferentes linhas.  

 

Projeto de biopoder emancipatório 

 

 Contrapondo-se à expansão da exploração econômica no meio rural movida pela 

racionalidade do agronegócio mediante a prática da inovação tecnológica de seus 
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produtos no mercado, como um biopoder, combinada à escassez dos recursos 

ambientais, o movimento ambiental apresenta-se como um dos movimentos sociais que 

se faz presente no campo da biopolítica. Sob a perspectiva sócio-construtivista 

apresenta-se a agroecologia, quando utilizada pela agricultura familiar, como vislumbre 

de biopoder emancipatório, desvinculado das forças hegemônicas.  

 

Também chamado de biopoder ou, enquanto processo, biopolítica, este disciplinamento e 

controle sobre a vida das multidões enquanto pessoas como empregados, pacientes, 

consumidores, já é superior ao exercido pelas instituições democráticas governamentais, 

políticas e sociais isoladamente. Há, por isso mesmo, alguns territórios sociopolíticos e 

culturais contemporâneos que estabelecem claros conflitos diante deste biopoder. Nestes 

territórios têm sido abertas possibilidades relevantes de transformação dos sistemas 

técnicos impessoais e universalistas, para uma governança democrática dos sistemas 

técnicos que luta pelo reconhecimento e aplicação concreta de processos de subjetivação 

e objetivação da tecnologia pelos sujeitos. O primeiro destes territórios é o do ecologismo 

e socioambientalismo enquanto movimento de representação da crise da sociedade 

capitalista que abriu uma brecha nos sistemas técnicos [...] na ótica de uma 

sustentabilidade forte baseada em inovações sociotécnicas entre outras, da agroecologia, 

formas cooperativas de economia solidária, com uso de tecnologia social, além de 

sistemas produtivos sob paradigmas de organização econômico-ecológica (Neder, 2009). 

 

Nesse sentido, a marginalização social de pequenos agricultores, estigmatizados 

pela prática e lógica do agronegócio e de um padrão de competitividade de mercado 

desfavorável, impulsionou a construção de uma instituição com uma identidade 

coletiva, ou seja, uma forma de organização social para enfrentar a crise socioambiental, 

os conflitos que gera e criar novas perspectivas de mercado e consumidores.  

Grupos de agricultores buscaram um modelo de entidade/instituição que 

respaldasse, fortalecesse o trabalho no campo da produção, mantendo como foco sua 

própria forma de produção – agricultura familiar e agroextrativista – e valorização da 

agricultura a partir da preservação do Cerrado e da Caatinga, como forma de 

compromisso social e ambiental, como também de fortalecimento de seus 

conhecimentos tradicionais, reconhecimento de suas identidades e peculiaridades. 

Experiências de localidades dinâmicas de produção são resultados de lutas 

contemporâneas de ONG’s articuladas com outras organizações e movimentos 

internacionais, iniciativas governamentais como também a crescente capacidade de se 
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auto-organizar adquirido pela agricultura familiar e comunidades tradicionais 

agroextrativistas.  

A Cooperativa dos agricultores familiares e agroextrativistas Grande Sertão – 

CGS apresenta-se como um desses projetos emancipatórios, como uma experiência 

positiva sob a perspectiva socioconstrutivista e de valorização da tecnologia social. Essa 

instituição tem como missão a valorização do modo de vida sertanejo e do seu 

ambiente; o fortalecimento de lutas e acesso a terras e recursos; a produção associada ao 

uso e manejo sustentável e a autonomia dos agricultores quanto à sua produção e seu 

escoamento. 

Atualmente cooperativa envolve e beneficia 1500 famílias, alcançando até 3600 

famílias na produção de oleaginosas, estando presente em aproximadamente 200 

comunidades rurais. As famílias de agricultores manejam variedades nativas, colhendo 

seus frutos, cuidando da multiplicação das sementes e preservando os cursos d’água, 

aprimorando técnicas adaptadas à agricultura familiar, sob a lógica da agroecologia.  

Desde março de 2009, de 56 desses agricultores cooperados passou-se para 172. 

Para se tornarem cooperados na CGS, os agricultores familiares passam por um 

processo de formação no conhecimento sobre a instituição e de seus objetivos, bem 

como da assunção das responsabilidades da CGS. 

Os projetos de produção em funcionamento (execução), ou seja, o leque de 

produtos que a CGS apresenta são:  

1- A cadeia de frutas na produção de polpas de frutas. São 16 variedades de frutas 

dentre nativas do cerrado e caatinga e cultivadas; 

2- A cadeia da cana-de-açúcar na produção de cachaça, açúcar mascavo, 

rapadurinha para atender o mercado institucional; 

3- Oleaginosas na produção para projeto em parceria com a Petrobrás. Mas para 

este projeto produz-se exclusivamente mamona. No entanto, não se restringe a isso (não 

é exclusivamente para biocombustível), pois o girassol, gergelim, amendoim, macaúba, 

mamona e buriti é uma produção voltada para a indústria química cosmética e óleo 

combustível. O projeto Conab é o primeiro Programa de Aquisição de Alimentos do 

Brasil – PAA voltado para a produção de óleo de girassol; 

4- A cadeia do mel: Em parceria com a Mel do Brasil que possui o selo inspeção 

federal do Ministério da Agricultura, a CGS oferece a base de agricultores, compondo 

um arranjo na produção de mel para o mercado; 
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5- A cadeia de sementes/grãos: Produção assessorada pelo Centro de Agricultura 

Alternativa do Norte de Minas – CAA-NM e que a cooperativa apóia. As sementes 

produzidas são entregues à Conab que tem plano de distribuição para outros agricultores 

através de um banco comunitário de sementes; 

6- A cadeia do Pequi: Polpa de pequi em conserva, caroço do pequi conservado e 

óleo de pequi. 

O mercado que a CGS se insere, ofertando a maior parte de seus produtos, é o 

mercado institucional, ou seja, a Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, com 

o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA do Governo Federal, na compra direta de 

alimentos produzidos pela agricultura familiar. A cooperativa elabora projetos para a 

Conab, conectando-o diretamente aos consumidores beneficiários, como creches, asilos, 

escolas e restaurantes populares. Nesses projetos é preciso que a cooperativa comprove 

a necessidade da demanda por parte desses consumidores para a Conab distribuir os 

alimentos. A cooperativa possui projetos para fornecimento de alimentos para mais de 

20 municípios (Belo Horizonte, Contagem e municípios no norte de Minas Gerais). Para 

isso conta com o apoio de Prefeituras e Secretaria de Agricultura. Nota-se como ponto 

positivo desse mercado que os recursos ficam no município, as pessoas consomem 

produtos com identidade local, produção de qualidade e saudável. Muitas vezes, o que o 

agricultor produz, seu filho está consumindo na escola ou creche. Em contrapartida 

apresenta-se como fragilidade o fato de que até 2008, 90 a 95% da produção da 

cooperativa estava exclusivamente destinada a esse mercado institucional, ou seja, ao 

PAA. 

Por isso, a cooperativa, revendo seus objetivos, apresenta mais 02 focos para 

distribuição de seus produtos advindos da agricultura familiar, são eles: 

1- Mercado Regional: Concentrado na entrega direta dos produtos ao consumidor 

através de telemarketing e com alguns pontos de venda como padaria, lanchonete e 

restaurante na venda do produto final. Neste mercado há somente um único distribuidor. 

Mas há perspectiva de criação de novos parceiros e novos nichos de mercado e 

comercialização via internet; 

2- Mercado internacional com a exportação de produtos. Essa demanda está 

prevista para mel, polpas e amendoim. O planejamento encontra-se em fase de 

adequação à regulamentação – registros, adequação de SIF, certificação orgânica e 

comércio justo.  
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 Outra estratégia interessante é criação de redes sociais, plataformas e parcerias 

que oferecem formas alternativas de políticas públicas, mais adequadamente voltadas 

para a agricultura familiar, de comercialização e distribuição dos produtos no mercado, 

como também de consumidores. Nota-se que a formação dessas redes é sinal de que a 

relação de forças está mudando.  

 A CGS apresenta-se como instituição interessada na inserção dessas redes, pois 

encontra-se inserida: 

1- Na rede de debate sobre a agroecologia, através da Articulação Mineira de 

Agroecologia – AMA, organização capaz de intervir na construção de políticas públicas 

e assistência técnica aos agricultores. 

2- Na Central do Cerrado – uma iniciativa sem fins lucrativos que trabalha com 30 

organizações do Cerrado, funcionando como uma rede de consistência – “ponte entre 

produtores comunitários e consumidores – para comercialização e distribuição de 

produtos do Cerrado, se inserindo na idéia de economia solidária (fomento e diálogo 

para o mercado solidário e consciente). 

3- Na Cooperativa sem fronteiras – CSF, com sede na Costa Rica – Cooperativa de 

consumidores que se organizam para adquirir produtos advindos do mercado justo, 

articulando possibilidades de abastecimento de um mercado consciente. 

Os proveitos gerados pelas CGS, pois não dividem os lucros entre os 

cooperados, estes são reinvestidos na própria CGS, é dimensionado através de relatórios 

gerenciais, número de famílias, visitas técnicas às famílias de agricultores, pois os 

mesmos recebem do Centro de Agricultura Alternativa – CAA, todo o tipo de 

capacitação e assistência técnica necessária ao agricultor, como também prestam 

assessoramento à CGS. 

A iniciativa governamental para fortalecimento e permanência da CGS no 

cenário de produção e mercado é observada através do Programa da Conab, da Lei nº 

11.947, de 2009, que dispõe sobre a aquisição da merenda escolar, obrigando o governo 

a adquiri no mínimo 30% da mesma, advinda da agricultura familiar, tributos 

diferenciados, apóio do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA ao 

fortalecimento no campo do cooperativismo. A iniciativa da sociedade civil é o 

fortalecimento institucional, recurso para o desenvolvimento institucional através da 

cooperação internacional - instituições européias ligadas a igreja, ActionNaid (apoio 

indireto). 
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Entretanto, nota-se que a CGS enfrenta desafios e embates no cenário 

contemporâneo. Dentre esses desafios e embates podemos citar: 

1- A manutenção de capital de giro, pois a CGS enfrenta dificuldades de 

recebimento pelos produtos distribuídos ao mercado institucional. Nesse âmbito, a 

criação de outros mercados pode mudar essa dependência e gerar maior capital de giro. 

2- As imposições burocráticas, pois regulamentações do sistema em andamento 

para exportação, como Serviço de Inspeção Federal – SIF pelo Ministério da 

Agricultura, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, muitas vezes 

dificulta, por não observar certas peculiaridades, a inserção dos produtos no mercado. 

3- A manutenção no mercado com a lógica do sistema que predomina, pois dentro 

desse lógica o preço do produto ainda é importante. Por isso a CGS busca um nicho de 

mercado, um mercado diferenciado e se manter por suas diferenças e peculiaridades. 

Contudo, observa-se que a reação da agricultura familiar atraves da valorização 

da acumulação de conhecimentos e práticas coletivas promove um “novo modelo de 

desenvolvimento que permite a expansão das liberdades substantivas e instrumentais 

das pessoas (Sen, A, 2001) e que tenha no ‘empoderamento’ um caminho principal para 

superação da probreza e tirania” (Romano, 2008: 245). 

 

Conclusão 

 

 A Cooperativa dos agricultores familiares e agroextrativistas Grande Sertão 

evidencia um projeto protagonizado e estruturado na agricultura familiar, sob a 

articulação de conhecimentos relacionados à agroecologia e à expectativa de 

desenvolvimento, caracterizando-se como uma experiência positiva sob a perspectiva 

socioconstrutivista e de valorização da tecnologia social.  
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