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RESUMO: Os Conselhos são uma prática cada vez mais importante para muitos 
Municípios brasileiros. Este artigo possui por intuito compreender a dinâmica do 
CMDRS de Igarapé-Açú/PA, averiguando quais são os agentes que o compõem e 
como, o Desenvolvimento Rural, é pensado. Dezesseis entidades já definidas 
compõem o Conselho, sendo cada entidade representada por duas pessoas: uma 
titular e outra suplente. O artigo, resultado de 11 meses de pesquisa, possibilitou-nos 
três conclusões importantes: Os Conselhos – de modo geral – acabam sendo 
constituídos, tendo por intuito maior angariar recursos para o setor agrícola junto às 
esferas Estadual e Federal através das linhas de créditos FNO, PRONAF, ou seja, suas 
ações são poucos estimulantes para a tarefa da promoção do desenvolvimento do 
território; Há um forte controle político por parte do poder público local sobre estes 
Conselhos o que ameaça a representatividade do setor da agricultura familiar e o 
caráter democrático do organismo; E por fim, não se observou, por parte de nenhuma 
entidade que compõem o Conselho uma proposta de Desenvolvimento Rural que 
extrapole o âmbito local, propostas de desenvolvimento que estão para além do 
agrícola e que visam o fortalecimento da confiança entre os agentes promotores de 
um desenvolvimento amplo. 

PALAVRAS CHAVE: Gestão – Democracia – Clientelismo - Desenvolvimento – 
Confiança 

 

INTRODUÇÃO 

BREVE HISTÓRICO SOBRE O PROJETO SHIFT 

O projeto SHIFT é um programa de pesquisa e desenvolvimento viabilizado pela 

cooperação entre os governos brasileiro e alemão. O SHIFT é realizado sob os auspícios do 

acordo de cooperação científica e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, financiado 

pelo ministério alemão de educação e pesquisa (BMBF) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) e, que possui no Pará dois projetos de pesquisa 
                                                 
1 Graduando de Geografia/UFPA 
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distintos: o “SHIFT CAPOEIRA” – atual Tipitamba – (EMBRAPA) e o “SHIFT SÓCIO-

ECONOMIA” (NAEA). No âmbito do projeto SHIFT capoeira foi desenvolvido um pacote 

tecnológico, designado resumidamente como tecnologia de cobertura morta, que consiste 

essencialmente em um triturador de capoeira como alternativa sem fogo para a economia de 

pousio. A trituração seria completada pelo enriquecimento da capoeira com leguminosas 

arbóreas de rápido crescimento para reduzir o ciclo de pousio e ampliar o calendário 

agrícola visando à melhoria da qualidade de vida dos camponeses. O SHIFT sócio-

economia congrega cientistas do ZEF (Centro de Pesquisa em Desenvolvimento) e do 

NAEA (Núcleo de Altos Estudos Amazônicos). 

O (s) resultado (s) do presente trabalho2 está (ão) relacionado (s) com a avaliação 

das inovações tecnológicas e institucionais permeadas pelo pacote da tecnologia de 

cobertura morta com o objetivo, de promover suporte político de decisão para 

sustentabilidade da agricultura familiar na Amazônia Oriental, mais especificamente 

inserem-se em uma linha de pesquisa intitulada “Instituições e Políticas Públicas para um 

Desenvolvimento Regional Sustentável com Base em Inovações Tecnológicas para a 

Agricultura Familiar” (SUB Projeto 4) no âmbito de uma pesquisa maior que se intitula: 

“Pequenos Produtores na Amazônia: Inter-relações entre Ecossistema e Sistema Social na 

Utilização e Proteção da Floresta Tropical”. 

Um dos objetivos específicos do SUB Projeto 4 é a Análise Institucional e Política no 

Nível Municipal. Este artigo, fruto de 11 meses de pesquisa, desenvolveu seus trabalhos 

pautando-se no objetivo acima exposto. Para ser mais claro, concentramos nossa atenção 

sobre a construção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do 

município de Igarapé-Açú. 

Este município situa-se na mesoregião do nordeste paraense e pertence à 

microrregião bragantina. Nas referências históricas de final do século XIX sobre este 

município, o seu primeiro Núcleo Colonial, existente em 1895, aparece com o nome de 

Jambu-Açu. Posteriormente, em 1903, através da Lei Estadual nº 902, de 5 de novembro, o 

povoado de Igarapé-Açú foi criado e, durante o governo de Augusto Montenegro 

(governador do estado do Pará a época), em 1906, mediante a promulgação da Lei nº 985, 

de 26 de outubro, o município foi instituído com terras desmembradas de Santarém Novo e 

do Município de Belém. Seu patrimônio territorial sofreu algumas transformações desde 

1938. Desta forma, Igarapé-Açú ficou após sucessivos processos de 

                                                 
2 Este trabalho científico foi desenvolvido pelo graduando de geografia Marcel Padinha da 
Universidade Federal do Pará, bolsista ITI/CNPq. Foi construído ao longo de onze meses de pesquisa 
e possui como temática, a realização de uma  Análise das Redes Institucionais e Políticas Públicas 
Destinadas a Agricultura Familiar, centrando-se em especial na observação  do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Igarapé-açú, no período compreendido entre agosto de 2003 e 
julho de 2004.       
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incorporação/desmembramentos com, unicamente, dois distritos: a sede municipal, que 

recebe o mesmo nome do município e Caripi.(Fonte: extinto IDESP/PA). 

O município constitui-se em uma zona de colonização antiga e como tal, interessou 

aos pesquisadores do Projeto Shift, justamente por se tratar de uma área que sofreu ao 

longo de pelo menos um século, impactos ambientais significativos. Daí ser escolhido como 

um dos municípios pólo donde se testaria a tecnologia de cobertura morta, possibilitando 

aos pesquisadores a observação de pelo menos duas implicações advindas do uso desta 

tecnologia, quais sejam: evitar as queimadas – diminuindo assim a emissão de dióxido de 

carbono (contribuindo para a diminuição do efeito estufa) para atmosfera e, o desgaste 

acelerado do solo –, e poder servir como um instrumento de enriquecimento do solo 

propiciando ao agricultor maior produtividade agrícola, pelo fato deste enriquecimento 

possibilitar a agricultura camponesa3 um maior número de safras em menores intervalos de 

tempo. 

Este município paraense, como a maioria dos municípios brasileiros, possui um nível 

muito baixo no concernente ao grau de organização dos camponeses e predominância de 

estruturas clientelistas dentro, por exemplo, do sindicato dos trabalhadores rurais e das 

outras organizações da sociedade civil e do sistema político, o que significa um desafio 

enorme para viabilizar os pré-requisitos mínimos organizativos para a introdução do uso 

cooperativo da trituradeira. Por quê é importante colocarmos isso? 

Esta tecnologia possui um custo extremamente alto se considerarmos os padrões de 

consumos de bens tecnológicos por parte dos agricultores da região bragantina. O quê fazer 

então, para adquirir esta tecnologia? Recorrer aos cofres públicos Municipal, Estadual e 

Federal como forma de angariar recursos que possibilitem e viabilizem a adquirição deste 

autômato. 

QUAL O OBJETIVO DO TRABALHO ?  

Dito isto, a idéia central deste artigo está, portanto, em Buscar compreender como o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Igarapé-Açú pode criar 

condições propícias para a instalação de uma rede de cooperação institucional que vise não 

só o Desenvolvimento Agrícola do município, mas sim, o Desenvolvimento Territorial do 

município. Levando-se em conta a carência de capital social, o forte clientelismo e a falta de 

políticas públicas que objetivam o desenvolvimento sócio-econômico, em Igarapé-Açú. 

Tendo em vista que este conselho (que ainda não funciona), mas que, no entanto se 

estrutura com fins ambiciosos – como, por exemplo, à vontade de adquirir a tecnologia de 

                                                 
3 Neste trabalho os conceitos de agricultura familiar e agricultura camponesa são usados como 
sinônimos porque ambos se referem à predominância da força de trabalho familiar na produção e à 
indivisibilidade de decisões de produção e de consumo.(HURTIENNE, 2001: 190)   
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cobertura morta, tecnologia esta que possui um custo estimado em aproximadamente R$ 

304.000,00 – sem não obstante, possuir (e sem apontar para) uma política de 

desenvolvimento nova. 

 Eis que surge então uma inquietação, que nos acompanhou durante onze meses de 

pesquisa, que foi a seguinte: já que o conselho é enxergado por muitos agentes do 

município como condição sine qua non para que possa ser concretizada uma política de 

desenvolvimento em Igarapé-Açú, por quê este, apesar de já está sancionado pelo Prefeito, 

ainda não funciona? Por quê os agentes que compõem o CMDRS de Igarapé-Açú estão por 

demais otimistas com relação ao mesmo, tendo em vista que este – reforçamos – não se 

encontra em funcionamento, mesmo após ter obtido o seu sancionamento há, mais ou 

menos, 6 meses4? O quê acaba por gerar a certeza de que o funcionamento do conselho e, 

sua consolidação pelos agentes sociais que o compõem irá promover a revitalização das 

cadeias produtivas, recuperando dessa forma, o desenvolvimento agrícola do município ? 

QUAL AS ATRIBUIÇÕES DO CMDRS DE IGARAPÉ-AÇÚ ?

A existência dos CMDRs, sua origem e os parâmetros políticos-institucionais que lhe 

sustentam, “precisam ser entendidos nos marcos da nova institucionalidade das políticas 

públicas brasileiras, posteriormente à constituição de 1988. Esse quadro institucional tem 

como um de seus traços principais a criação de vários conselhos gestores, num processo 

impulsionado pelo movimento de municipalização das Políticas Públicas desde então, pela 

pressão de setores populares por maior participação social, e ainda pelo reconhecimento 

por parte de várias agências de financiamento quanto ao papel benéfico da participação das 

populações-alvo na fiscalização da utilização dos recursos a elas dirigidos.” (Fonte: 

IICA/SAF/MDA, 2002) 

Mais a final que papel (is) cabe (riam) a tais conselhos ? Em nosso entendimento “o 

principal papel dos conselhos é sensibilizar, mobilizar e articular as forças vivas de um 

território na promoção de seu desenvolvimento de pactos entre esses agentes orientados 

por esse mesmo intuito. Um papel que, portanto, aponta para a necessidade de superação 

dos limites do viés agrícola, municipalista, e meramente reativo que hoje predomina entre os 

agentes públicos e privados que atuam nos espaços rurais.” (Fonte: IICA/SAF/MDA, 2002) 

 O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Igarapé-Açú foi 

sancionado pelo prefeito do município em 18 de Dezembro do ano 2003, conforme o 

estabelecido no artigo 149 da lei orgânica municipal. Muitas atribuições são conferidas ao 

conselho das quais, as mais importantes são: 

                                                 
4 Período compreendido entre 18 de dezembro do ano de 2003 e, 18 de junho do ano de 2004. 
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• Promover a articulação entre as atividades desenvolvidas pelo executivo municipal e 

órgãos e entidades públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento rural do 

município; 

• Apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável5 – PMDRS, 

atestando a sua viabilidade técnica – financeiro e a legitimidade das ações propostas 

em relação às demandas formuladas pelos segmentos das atividades rurais; exercer 

vigilância sobre a execução das ações previstas no PMDRS; 

• Sugerir ao executivo municipal e, aos órgãos e entidades públicas e privadas, que 

atuam no município ações que contribuam para o aumento da produção rural e a 

geração de emprego e renda; 

• Sugerir políticas e diretrizes às ações do executivo municipal no que concerne à 

produção, à preservação do Meio-Ambiente, ao fomento agropecuário, à 

organização dos agricultores e à regularidade do abastecimento alimentar do 

município; 

• Propor políticas de capacitação de conselheiros e produtores rurais; 

• Assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e beneficiários das 

atividades rurais desenvolvidas no município; 

• Sugerir promoções que promovam a democratização do acesso a terra, o 

fortalecimento da agricultura familiar, a renovação da educação rural e a 

diversificação da economia rural; 

• Promover articulações e compatibilizações entre as políticas municipal, estadual e 

federal voltadas para o desenvolvimento local sustentável; 

• Destinar 3% da renda bruta de Igarapé-Açú (FPM+IMPOSTOS) em prol do setor 

agrícola do município; 

• Acompanhar e avaliar a execução do PMDRS. 

O conselho de Igarapé-Açú será composto de dezesseis membros titulares e 

dezesseis membros suplentes, sendo sua composição preenchida pelas seguintes 

Instituições e Organismos6: um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, 

                                                 
5 O PMDRS constitui-se de diretrizes, objetivos e metas – formulado  por diversos setores da 
sociedade civil, interessados no desenvolvimento da Agricultura Familiar (com por exemplo: ONGs, 
Associações de Agricultores, Prefeitura, Câmara Municipal, Centros de Pesquisa, etc)  – que deve ser 
perseguido, tendo em vista sua concretização, por parte do CMDRS.    
6 Na perspectiva de North, instituições são regras de um jogo em uma sociedade ou, mais 
formalmente são inventadas, como uma força que serve para moldar as interações humanas (North 
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Abastecimento e Meio Ambiente; um representante da EMATER/PA, um representante da 

EMBRAPA, um representante da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), um 

representante da Secretaria Municipal de Educação; um representante da Secretaria 

Municipal de Saúde; um representante da Câmara Municipal, da comissão de agricultura; 

um representante do Banco do Brasil; um representante da Associação Acorda Jabuti; 

Associação União e Desenvolvimento; Associação Novo Brasil; Associação Assopepe; 

Cooperativa de Igarapé-Açú (COOPERAÇU); Cooperativa Mista do Município de Igarapé-

Açú, COMAIG; Sindicato dos Produtores Rurais; Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Não obstante, como afirma Abramovay, 

o maior desafio na construção de conselhos não está na 

capacidade de reunir um grupo composto por representantes dos 

poderes públicos locais e de representantes de agricultores. A questão 

é saber se o conselho tem a capacidade de representar mudança no 

“ambiente institucional” (North, 1990/1994) existente numa certa 

região. 

Os conselhos (organizações), portanto, possuem um papel fundamental para o 

desenvolvimento político, social e econômico de uma região, eles constituem-se, hoje, na 

organização mais importante que os agentes locais possuem para alcançarem deliberações 

coletivistas. Nas palavras de North, 

 são justamente as organizações que respondem pela 

mudança no ambiente institucional. As organizações são “entidades 

dotadas de um propósito designado por seus criadores para maximizar 

riqueza, renda ou outros objetivos definidos pelas oportunidades 

oferecidas pela estrutura institucional da sociedade” (North, 

1990/1994:73). 

 No tópico que dá continuidade a este trabalho (Igarapé-Açú e o Desafio da 

Construção de um Conselho Êxitoso), será feita uma sucinta análise sobre os aspectos 

positivos e negativos dos conselhos de modo geral, caracterizando em específico a 

posteriori, os componentes mais importantes (que possuem mais força política) do conselho 

do município de Igarapé-Açú. Esse tópico se encerra com uma discussão a respeito da 

importância de se possui um alto grau de capital social e de se buscar uma política de 

                                                                                                                                                         
apud BRITO, 2001). Assim, a sociedade institucionaliza as regras que regulam as relações sociais e as 
organizações legitimam suas ações como mediadora destas relações. Com essa análise, North 
estabelece, conceitualmente , a fronteira entre organização e instituição. Em sua perspectiva, uma 
organização é o resultado de uma associação que junta no mesmo espaço interesses sociais mais ou 
menos convergentes. Uma instituição, todavia, é algo que precisa ter sua existência estabelecida no 
campo da crença social em uma determinada função (BRITO, 2001:32)       
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Desenvolvimento Territorial para o município, premissas necessárias para a construção de 

um conselho êxitoso. 

 No tópico segundo, O Conselho entre o Avanço Clientelista e a Precariedade de 

Políticas Públicas, iremos discutir a ação dos agentes do conselho ante ao forte clientelismo 

e a precariedade de políticas públicas, no que concerne a escala local. Ainda neste capítulo 

falaremos de uma certa desesperança e não crença, camponesa coma relação a uma 

presente/futura mudança no quadro agrário de Igarapé-Açú. 

 E finalizamos o trabalho propondo – tendo por base os estudos de ABRAMOVAY e 

VEIGA, e o relatório elaborado pelos pesquisadores do IICA/SAF/MDA principalmente – 

uma Política de Desenvolvimento Rural que transcenda o âmbito local e abandone o seu 

caráter vertical, tendo por meio primordial, para alcançarmos este objetivo, à consolidação 

dos conselhos gestores7 como recursos democráticos e participativos. 

IGARAPÉ-AÇÚ E O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DE UM CONSELHO ÊXITOSO 

Interessante, e oportuno, torná-se iniciar este tópico conceituando o que é um 

conselho, para que desta forma possamos trabalhar o conteúdo estudado sem que assim, 

possamos perder de vista o objeto de nosso estudo. 

 Estes são fóruns de discussão sobre o rumo e os caminhos que podem ser seguidos 

para melhorar as condições de vida da população rural. Esses conselhos são instrumentos 

de participação dos cidadãos na defesa de seus interesses e na partilha do poder de decidir. 

Podem aumentar a transparência e o controle social na utilização de recursos públicos. 

Constituem-se espaços privilegiados para a construção da cidadania e podem contribuir 

para romper velhas barreiras e abrir novas perspectivas para o desenvolvimento local. 

A criação dos conselhos trás a premissa de discutir o rural em toda a sua 

abrangência, do ponto de vista econômico, político e social, com as transformações vividas 

principalmente da década de 1970 para cá. Há situações novas a serem tratadas, como a 

emigração do meio rural não pertence, hoje, somente aos agricultores, mas também àqueles 

que exercem outras atividades, é que nos fazem refletir sobre a necessidade de instalar os 

conselhos municipais que, não se prendam a políticas setoriais. 

Cabe também – como nos diz Abramovay – entender que 

 o desenvolvimento rural não acontecerá espontaneamente 

como resultado da dinâmica das forças de mercado. Mas na 

                                                 
7 Mas, uma das funções mais importantes de um conselho está na formação de novas capacidades 
administrativas e na atribuição explícita de poder àqueles que não fazem parte do corpo político eleito 
ou da administração pública profissionalizada. 
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elaboração das políticas capazes de promovê-lo é necessário, antes 

de tudo, que se transforme as expectativas que as elites brasileiras 

têm a respeito de seu meio rural, cujo esvaziamento social, cultural e 

demográfico é visto quase sempre como o corolário do próprio 

desenvolvimento. 

Em Igarapé-Açú todas as ações do poder público municipal buscam atender os 

habitantes da “Cidade-sede”8 em detrimento das pessoas que habitam o meio rural, setor da 

economia que representa a base financeira do município. Nas visitas que realizamos as 

comunidades e vilas que compõem o município constatamos as precárias condições de vida 

e de trabalho as quais, está submetida à população rural. Sem a mínima infra-estrutura no 

que concerne a comunicação, onde a população das comunidades de Nova Olinda e 

Cumarú só para dá um exemplo, não dispõem de telefones públicos para atender as 

pessoas que ali residem, tendo estás que se deslocar (utilizando bicicletas) em torno de 40 

a 60 minutos para poderem usufruir desta tecnologia. 

Este quadro de abandono fez com que ocorresse o nascimento e/ou ressurgimento 

de algumas Associações de Agricultores Familiares no município de Igarapé-Açú com o 

objetivo de conseguir crédito bancário e mais participação política. Dessa forma, as 

associações passaram a pleitear junto aos políticos locais melhorias em suas condições de 

trabalho para que assim, pudessem desenvolver uma política agrícola mais eficiente e que 

não só objetivasse atender a demanda local, mas sim, que possuísse meios para assistir a 

um público maior – por exemplo, a metrópole belenense9 – , garantindo assim um aumento 

absoluto em suas rendas. 

Percebemos então que algumas Associações (embora sejam poucas) chegam com 

força para comporem o nascente conselho de Igarapé-Açú e que um novo quadro político 

está sendo construído neste município que não se manteve a margem de uma tendência 

nacional, qual seja, a proliferação de conselhos gestores. Segundo Abramovay,  

A profusão de conselhos gestores é a mais importante 

inovação institucional das políticas públicas no Brasil democrático. Não 

há estudo sobre o tema que não enfatize a precariedade da 

participação social nestas novas organizações e sua tão freqüente 

submissão a poderes locais dominantes. Mas é praticamente unânime 

o reconhecimento do potencial de transformação política que os 
                                                 
7 Estamos chamando de Cidade-sede ao local no município de Igarapé-Açú que dispõem de infra-
estrutura telecomunicativa, que abriga as principais instituições e organismo do município (como: 
Prefeitura, Câmara Municipal, Sindicatos, Bancos, comércio) assim como os centros de inteligência do 
município: universidades e demais instituições de pesquisa.       
9 Igarapé-Açú localizado na meso-região do nordeste paraense situa-se a duas horas (de ônibus, carro 
ou caminhão) de distância da capital do Estado do Pará, Belém.   
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conselhos encerram. Se eles tendem muitas vezes a reproduzir um 

ambiente social avesso à ampla discussão dos assuntos públicos, não 

é menos certo que sua simples existência abre caminho para a 

entrada na vida dos indivíduos e dos grupos organizados de temas até 

então ausentes. A alocação de recursos governamentais por parte de 

representações que extrapolam o círculo da política profissional não 

tem por si só o condão de alterar o cotidiano de qualquer organização 

ou localidade: os conselheiros podem ser mal informados, pouco 

representativos, indicados pelos que controlam a vida social da 

organização ou localidade em questão, mal preparados para o 

exercício de suas funções ou, o que parece tão freqüente, uma 

mistura de cada um destes elementos. Mas o simples fato de existirem 

conselhos abre o caminho para que se amplie o círculo social em que 

se operam as discussões sobre o uso dos recursos públicos. 

(Abramovay, 2001) 

QUAIS OS AGENTES QUE COMPÕEM O CMDRS DE IGARAPÉ-AÇÚ ? 

 Faz-se importante ressaltar que a esmagadora maioria dos conselhos de 

desenvolvimento rural formou-se no Brasil a partir de 1997 como condição para que os 

municípios recebessem recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) em sua “linha” de infra-estrutura e serviços. É unânime, na literatura a 

respeito, a constatação de que o PRONAF correspondeu a uma virada significativa nas 

políticas públicas voltadas ao meio rural no Brasil (Abramovay e Veiga, 1999; Silva, 1999; 

Ministério do Trabalho, 1999; Belik, 2000). (apud Abramovay, 2001). 

 Portanto, esta condição/possibilidade de conseguir mais verbas para um 

determinado setor da economia (no caso, o primário) junto ao governo federal, fez com que 

determinados agentes do corpo orgânico social enxergassem os conselhos como um 

espaço10 mais que privilegiado para colocarem em prática suas políticas e/ou concepções 

de desenvolvimento. 

                                                 
10 Na obra a “Natureza do Espaço”  o geógrafo Milton Santos disserta a respeito do Sistema de Ações 
e Sistemas de Objetos, aos interessados em aprofundar sobre o assunto é interessante vê o capitulo 
segundo desta obra que se intitula “O Espaço: Sistemas de Objetos, Sistemas de Ação”. Para o 
geógrafo baiano “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 
de sistemas de objetos e sistemas de ações, não consideradas isoladamente, mas como o quadro 
único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos fabricados, 
objetos técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a 
funcionar como uma máquina. Através da presença desses objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, 
fazendas modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por 
esses acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico”.        
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Optamos neste trabalho em trabalhar com a noção de agente. O agente como 

sabemos carrega (trás) consigo em si a idéia de ação, de agir. A ação11 se constitui em um 

“processo dotado de propósito, segundo Morgenstern, e no qual um agente, mudando 

alguma coisa, muda a si mesmo. Esses dois movimentos são concomitantes. Trata-se, 

alías, de uma das idéias de base a Marx e Engels. Quando, através do trabalho, o homem 

exerce ação sobre a natureza, isto é, sobre o meio, ele muda a si mesmo, sua natureza 

íntima, ao mesmo tempo em que modifica a natureza externa.” (Santos, 2004) 

Ainda utilizando as palavras de Milton Santos temos, 

“A ação é o próprio do homem. Só o homem tem ação, porque 

só ele tem objetivo, finalidade. A natureza não tem ação porque ela é 

cega, não tem futuro. As ações humanas não se restringem aos 

indivíduos, incluindo, também, as empresas, as instituições. Mas os 

propósitos relativos às ações são realizados por meio dos indivíduos, 

conforme assinala B.Hindess. 

As ações resultam de necessidades, naturais ou criadas. Essas 

necessidades: materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 

morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e levam a funções. 

Essas funções de uma forma ou de outra vão desembocar nos 

objetos12.” 

 

Realizado este reforço conceitual iremos tratar agora, de uma forma bem sucinta, 

sobre os principais agentes que compõem o conselho de Igarapé-Açú, tentando entender – 

a partir da caracterização da situação destes hoje em dia – o perfil de cada agente que 

compõem o conselho. Comecemos então por tecer uma breve caracterização dos membros 

titulares do conselho. 

• Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente: Após 

alguns anos de prestígio em queda a Sagri de Igarapé-Açú começa adquirir 

novamente confiança por parte dos agricultores familiares assim como, 

junto às demais instituições que de uma forma ou de outra estão 

                                                 
11 A ação é subordinada a normas, escritas ou não, formais ou informais e a realização do propósito 
reclama sempre um gasto de energia. A noção de atuação liga-se diretamente a idéia de práxis e as 
práticas são atos regularizados, rotinas ou quase rotinas que participam da produção de uma ordem. 
(Santos, 2004)     
12 Para os geógrafos, os objetos são tudo o que existe na superfície da terra, toda herança da historia 
natural e todo resultado da ação humana que se objetivou. Os objetos são esse extenso, essa 
objetividade, isso que se cria fora do homem e se torna instrumento material de sua vida, em ambos 
os casos uma exterioridade.   
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relacionadas cotidianamente com o mundo rural. A partir do ano de 2003, 

assume a secretaria de agricultura o senhor Herivelton Paiva. Este já é o 

quarto secretário de agricultura a assumir a secretaria em menos de dois 

anos, do governo de João Pereira (PL) no município. (2000-2004) 

Paiva afirma possuir uma origem rural o que foi fundamental (segundo ele) 

para conseguir dialogar junto aos agricultores e demais lideranças locais. 

Diz ter recebido carta branca do prefeito desde o início de sua 

administração à frente da secretaria. O destaque que estamos concedendo 

a figura do secretário de agricultura deve-se à pelo menos três motivos, 

quais sejam: o secretário é uma unanimidade no município. Nenhum 

político, ou mesmo, técnico da Emater, Embrapa, nem mesmo os líderes de 

Associações tecem comentários negativos a respeito do secretário de 

agricultura. Ao contrário, o que se evidencia é uma admiração conjunta dos 

agentes citados à boa intenção e ao esforço diário do atual secretário de 

agricultura; O secretário possui uma função importante nos bastidores do 

município (é um grande articulador). Ele é o principal responsável pelo 

sancionamento da lei que deu vida (ao menos no papel) para o CMDRS do 

município; Ele é o “braço direito” do prefeito no município. 

• Banco do Brasil: Ao entrevistar Milton Lopes Borges, gerente da agência 

BB de Igarapé-Açú, constatamos uma certa empolgação por aparte deste 

agente em fazer com que o conselho dê certo. Borges, disse-nos que o 

Banco do Brasil possui uma política de desenvolvimento rural sustentável, e 

que busca não “prender” os financiamentos, mas sim fazer com estes, 

possam contribuir para que ocorra o fortalecimento e a reestruturação da 

cadeia produtiva do município. Disse-nos ainda que a cadeia produtiva é 

aplicada obedecendo três etapas, quais sejam: delimitação do número de 

agricultores que irão obter o financiamento (PRONAF13) assim como, a 

delimitação de qual será o valor do mesmo (o valor do financiamento varia 

de acordo com o produto agrícola, exemplo: mandioca, feijão, milho, etc); a 

                                                 
13O Pronaf é um Programa de apoio ao desenvolvimento rural, a partir do fortalecimento da 

agricultura familiar como segmento gerador de postos de trabalho e renda. O Programa é executado 
de forma descentralizada e tem como protagonistas os agricultores familiares e suas organizações. O 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que tem como objetivo apoiar, 
financeiramente, através dos recursos do FNO, o desenvolvimento de atividades produtivas, capazes 
de dar sustentação econômica às famílias dos assentados e colonos, nos programas oficiais de 
assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), dando continuidade ao antigo Programa de Crédito Especial para a Reforma 
Agrária (PROCERA). O PRONAF encontra-se dividido em 4 subgrupos: GRUPO A, GRUPO B, GRUPO C 
e GRUPO D. Mais informações nos sites do Ministério da Agricultura e do Banco do Brasil.  
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segunda etapa diz respeito à quantia de dinheiro que deve ser gasta para a 

implementação da infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do 

projeto do agricultor; e a terceira etapa envolve a procura do mercado, para 

onde será escoada a produção tendo em vista logicamente a venda do (s) 

produto (s), por parte dos agricultores. O gerente nos relatou o seguinte: “a 

cada financiamento, converso com o agricultor. Nós (o Banco) deixamos 

claro aos agricultores que o dinheiro não é dado. O banco do Brasil faz, 

portanto, um trabalho de conscientização”. 

• Secretaria de Educação: Possui o maior orçamento do município de 

Igarapé-Açú. A secretária diz-se muito confiante e animada para participar 

do CMDRS, e ressalta a importância de uma política de desenvolvimento 

que extrapole o âmbito local e se prenda ao desenvolvimento ético-social 

dos indivíduos. Ela irá compor o conselho, sendo a representante titular da 

secretaria de educação. A secretária já participa de outro conselho (o de 

Educação). 

• Secretaria de Saúde: possui o segundo maior orçamento do município. Em 

sete ocasiões que tentamos entrevistar o secretário de saúde não 

conseguimos encontrá-lo na Cidade-sede. O secretário de saúde é filho do 

prefeito da cidade (assim como, o secretário de finanças do município), é 

professor universitário em um município vizinho a Igarapé-Açú e também 

leciona na capital do estado, ou seja, o secretário acumula três empregos. 

Foi por um tempo de 3 a 4 meses afastado da secretaria em virtudes de sua 

gestão receber acusações de corrupção, não obstante, retornou ao cargo 

meses depois sem sofrer qualquer tipo de retaliação. 

• EMBRAPA: Em Igarapé-Açú a Embrapa atua principalmente no Projeto 

TIPITAMBA (antigo SHIFT Capoeira), voltado para a agricultura familiar, 

com pesquisas direcionadas para a recuperação de áreas degradadas, com 

enriquecimento de capoeiras e técnicas alternativas à queimada. Este 

projeto tem duas componentes que se articulam: uma ligada ao manejo dos 

recursos hídricos e da cobertura botânica das áreas em pousio, em que se 

testa diversas possibilidades de incremento da massa de matéria orgânica 

que possa vir a ser utilizada como base de fornecimento de nutrientes para 

o plantio de culturas temporárias, das chamadas culturas brancas. O 

segundo componente diz respeito aos métodos de incorporação do 

potencial dessa capoeira enriquecida aos processos produtivos. O esforço 

primordial tem sido o de demonstrar que se maximiza este potencial pela 

trituração da biomassa e não pelo fogo. Peça básica dessa demonstração 
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são os testes relativos aos métodos mecânicos que aí podem ser utilizados, 

com destaque para o uso de implemento compatível com trator de médio e 

grande porte. No conjunto, o empreendimento de C&T atua numa trajetória 

tecnológica que o poderíamos definir como sendo a de modernização da 

shifting cultivation pela sua mecanização.(Relatório CNPq Carvalho, 1999) 

Atualmente a EMBRAPA está buscando difundir o uso da tecnologia de 

cobertura morta, tecnologia está que continua sendo avaliada seja do ponto 

de vista ecológico como financeiro, e que, portanto ainda necessita de um 

tempo maior para poder, aí sim, ser comercializada. Está prática, de cunho 

eminentemente, mercadológico da EMBRAPA, vem sendo criticada por 

intelectuais ligados ao estudo e análise do projeto Tipitamba. 

• Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA): A UFRA está instalada 

no município desde 1982. Possui uma fazenda escola denominada 

Fazenda Escola de Igarapé Açú - FEIGA. A FEIGA possui 100 hectares, 

área de pomares de citrus, hortícolas, apiário, capineiras, pasto, frutíferas 

tropicais, espécies florestais (mogno, paricá, faveira) rebanho de ovinos, 

bovinos e eqüinos. Dá cursos de extensão ou treinamentos regulares aos 

alunos da UFRA, constituindo-se seu campo experimental. De um modo ou 

de outro, nota-se que é uma instituição fundamentalmente de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo muito mais relações – embora isso esteja 

mudando – com a sede da UFRA da capital Belém, do que com as 

instituições, tanto oficiais como de classe, sediadas em Igarapé-Açú. 

(Relatório CNPq Carvalho, 1999) 

• Câmara de Vereadores: Irá ser representada no conselho municipal de 

desenvolvimento rural sustentável pelo vereador Gilmar. Este se apresenta 

como o responsável pela emenda que garante o repasse de 3% de toda a 

arrecadação do município assim como, do Fundo de Participação (FPM) 

para serem gastos (sob a fiscalização do conselho) em prol do setor 

agrícola do município. 

No, mas, o legislativo (entenda-se os onze vereadores) do município de 

Igarapé-Açú se mantém de uma política clientelista e patrimonialista. Um 

dado importante sobre a câmara de Igarapé-Açú é que esta em quatro anos 

(período de 2000-2004), não elaborou sequer um projeto – seja ele 

agrícola, de infra-estrutura, etc) de envergadura que visasse o 

desenvolvimento do município. Ao contrario, é um legislativo totalmente 
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desacreditado por parte da população, inclusive com algumas denúncias de 

corrupção. 

• EMATER/PA: A EMATER está em Igarapé-Açú desde 1966, logo após a 

criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica (EMBRATER). A 

atuação da instituição no município está, como no resto do Estado, 

comprometida pela crise geral que vivencia há dez anos no Pará. Assim, 

são recorrentes as críticas das lideranças das associações às suas visitas, 

raras e rápidas. Segundo o chefe do escritório local, os motivos da ausência 

estão ligados a falta de pessoal e de transporte. Há, na memória de muitos 

grupos camponeses locais, diversos momentos de suas relações com a 

empresa (Relatório CNPq Carvalho, 1999) . 

A EMATER está tentando desde 2003, entretanto, “recuperar o tempo 

perdido” e para isso começou a desenvolver algumas redes institucionais 

tendo em vista a melhoria no que concerne ao atendimento dos 

agricultores. 

• Cooperativa Mista do Município de Igarapé-Açú, (COMAIG): Esta 

organização foi fundada no ano de 1996, graças ao apoio do Sindicato 

Patronal Rural de Igarapé-Açú. Na época da fundação tinha 30 sócios e 

atualmente (dados de 1999) possui 26. No início de sua fundação a 

COMAIG realizou um trabalho de produção coletiva com os cooperados. 

Eles produziram, com recursos próprios e em regime de mutirão, 250 mil 

pés de pupunha sem espinho, própria para retirada do palmito. Esse projeto 

funcionou em seus primeiros anos, mas, no ano de 1999 seus sócios 

começaram a se desentender com relação ao presidente da cooperativa, 

acusando este de está procurando tirar vantagens (ficar com o lucro só para 

si) do comércio do produto comercializado o que levou os agricultores na 

maioria familiares a se desiludirem com relação à cooperativa. 

• Cooperativa de Igarapé-Açú (COOPERAÇU): É ligada ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rural possui 25 sócios (dados do ano de 1999). As 

atividades da Cooperativa ficaram paralisadas até os meados do ano de 

1999. Foi fundada em 1994 em torno da tentativa de realizar, entre os 

sócios, um consórcio para adquirição de um trator, mas, no segundo mês, 

os sócios não conseguiram pagar as mensalidades. Por isso, a Cooperativa 

ficou paralisada até 1999, quando recebeu uma doação de 5 mil dólares de 

um canadense para a construção da sua sede. Conseguiram o terreno com 

a Prefeitura e realizaram a construção. Em fins de 1999, iniciou-se, em 
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cooperação com o STR, a comercialização de produtos de seus associados 

na sede do município. 

• Sindicato dos Trabalhadores Rurais: Foi fundado no ano de 1972, possui 

vínculo junto a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) 

embora, não seja ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT). São 

sócios do sindicato trabalhadores rurais e urbanos. O presidente desta 

instituição, o Sr. Pedro Matoso, que se denomina lavrador ou trabalhador 

rural já está no cargo há trinta anos, mesmo tendo-se eleições a cada três 

anos. O tesoureiro, do sindicato, nos informou serem 2.000 os 

sindicalizados, dos quais não mais que 400 pagariam as mensalidades. A 

principal função exercida pelo STR tem sido a de mediar, em convênio com 

o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), as aposentadorias rurais 

de seus sócios. 

• Sindicato Patronal Rural: Nasceu de uma Associação campesina formada 

no ano de 1951. Desde a sua fundação, em 1965, é dirigido por uma única 

família. O primeiro presidente morreu em 1990 e poucos anos depois (dois 

anos para sermos mais precisos), assumi o cargo o filho do falecido 

presidente, permanecendo, desde então, na presidência do sindicato até os 

dias atuais. “Este sindicato é ligado à Confederação Nacional de Agricultura 

(CNA), que congrega os sindicatos patronais do País, e à Federação da 

Agricultura do Estado do Pará (FAEPA). A CNA é a principal representação 

de abrangência nacional dos fazendeiros e empresários rurais e a FAEPA 

sua base no Estado do Pará. Todavia, os empresários agrícolas que 

investem no município, mas têm sua origem fora dele ou, ainda, são de 

origem urbana, não são associados ao SRP. A massa dos associados é de 

produtores com forte base familiar, apesar de disporem de lotes acima de 2 

módulos rurais – i. e. acima de 50 hectares - e/ou contratarem 

trabalhadores permanentemente”.(Relatório CNPq Carvalho, 1999) 

 Com relação as demais organizações campesinas14, optamos por não apresentá-

las, por se tratarem de entidades que, a partir do funcionamento do Conselho serão 

certamente polarizadas pelas demais acima apresentadas. Não estamos, com isso, 

querendo menosprezar o papel que exercem estas organizações no município de Igarapé-

Açú. Mas sim, assinalar que estas organizações, por encontrarem-se bem menos 

estruturadas – do ponto de vista técnico e econômico – em relação às demais estão sujeitas 

                                                 
14 Associação Acorda Jabuti, Associação União e Desenvolvimento, Associação Novo Brasil e 
Associação Assopepe. 
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às cooptações que possam por ventura ocorrer no Conselho já que, por estarem em crise, 

tudo o que vierem a conseguir será considerado “lucro” por parte destas entidades. 

A escolha das entidades não governamentais que compõem o conselho deu-se no 

dia 06 de junho do presente ano. Num universo de vinte e seis Associações e Cooperativas, 

somente seis ficaram na composição do conselho, já que das oito vagas pertencentes as 

ONGs, duas já estavam reservadas aos dois sindicatos presentes no município. Dentre os 

critérios reservados para a escolha das ONGs está o número de sócios e a temporalidade 

existencial das organizações. 

Como evidenciamos, o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Igarapé-Açú possui metas ambiciosas que requerem um conselho forte e bem centrado em 

seus objetivos. Esperamos que participar das reuniões públicas, não represente um custo 

para os agentes que compõem o conselho, que esses possam encarar isto como um 

investimento de tempo que terá retorno positivo e verossímil: não necessariamente de um 

retorno imediato em dinheiro, mas de uma compensação no próprio reforço dos laços 

sociais, na ampliação da capacidade de contar com a ajuda, com as idéias e a colaboração 

dos outros. Como nos diz e aconselha Abramovay, 

 “Um conselho que se abre a formas variadas de participação 

pública em suas reuniões, garantindo não só ampla difusão da pauta, 

mas estimulando que os temas a serem tratados sejam previamente 

discutidos pela população em seus locais de moradia e em suas 

organizações informais (linhas, capelas, bairros, comunidades) 

contribui de forma decisiva para alterar as regras do jogo e fazer das 

organizações fonte de mudança social.” (Abramovay, 2001) 

E que este conselho não seja encarado, por parte do poder público local, como 

sendo um inimigo que deve se eliminado o quanto antes, mas sim que, seja visto como um 

meio eficiente e uma ferramenta politicamente concreta para se conseguir o 

desenvolvimento15 do município. 

Passaremos agora a compreensão de dois conceitos chaves que são 

freqüentemente utilizados por diversos segmentos de nossa sociedade, ligados ao estudo e 

compreensão dos Conselhos, da Agricultura Familiar, em fim do mundo Rural, para que 

                                                 
15 Estamos chamando aqui de desenvolvimento a conquista de melhores condições de vida e trabalho 
por parte dos agentes que dão vida orgânica ao município de Igarapé-Açú, em especial os agricultores 
familiares. Não estamos tratando o desenvolvimento como superação de quadro de injustiça social, 
econômica e política, nosso trabalho possui fins bem mais modestos por entendermos que o referido 
conceito requer em qualquer tentativa de teorização a seu respeito, muita pesquisa e 
concomitantemente muita leitura que, como ressaltamos formam um objetivo para além das 
pretensões deste trabalho.       
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assim possamos entender como eles podem auxiliar nossas reflexões, ou seja, como 

podemos utilizá-los na e/ou para construção de uma política de desenvolvimento que supere 

visões desenvolvimentistas setoriais. Estes conceitos são os de: capital social e; 

desenvolvimento territorial. 

A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL SOCIAL E DE UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL PARA O MUNICÍPIO 

Mas o que querem significar cada um destes termos. Iremos começar tratando sobre 

Capital Social16 e posteriormente dissertaremos a respeito de Desenvolvimento Territorial. 

 Nas palavras de VEIGA (2001:60-62), 

“Todas as definições de capital social enfatizam confiança, 

reciprocidade e padrões de interação social como recursos de que os 

indivíduos dispõem em suas relações com os outros. Esta unidade, 

entretanto, é aparente e as diferenças podem ter importantes 

conseqüências para as políticas públicas”. 

“A conceituação de capital social coloca ênfase no aprendizado 

coletivo dos atores sociais nos quais se pode depositar confiança e 

dos quais se espera reciprocidade. Ela recusa a idéia de que os 

indivíduos são incapazes de lidar com problemas coletivos. É possível 

que os indivíduos aprendam em quem confiar. Que aprendam quais 

serão os efeitos de suas ações sobre os outros e sobre os recursos 

comuns. Que aprendam como se organizar para obter benefícios e 

evitar prejuízos. E quando os indivíduos tiverem vivido tais situações 

por um tempo substancial (que foi provocado por um contexto histórico 

singular, onde se recorre a ajuda de outrem por falta de opção) , e 

tiverem partilhado normas e padrões de reciprocidade, certamente 

possuirão o capital social necessário à construção de arranjos 

institucionais que resolverão os dilemas decorrentes de possuírem 

recursos comuns.” (o texto sofreu algumas modificações de nossa 

parte, para que assim ficasse mais didático) 

Não obstante, como anda o nível de confiança dos agricultores com relação aos 

políticos profissionais do município? Será que é possível em um ambiente de descrença 

                                                 
16 Embora seja de nosso conhecimento que a origem e desenvolvimento do conceito de capital social 
fora tratado e desenvolvido por Robert Putnam e James Colemam, prendemo-nos neste trabalho as 
reflexões feitas sobre o conceito  por dois intelectuais brasileiros, quais sejam: Ricardo Abramovay e 
José Eli da Veiga.       
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quase que absoluta com relação aos representantes da sociedade civil construir um 

conselho forte e êxitoso? Será que os camponeses estão ao menos satisfeitos com as 

instituições/organizações do município? 

Em Igarapé-Açú, os camponeses estão completamente insatisfeitos com as 

instituições17, organismos locais e externos, pois a confiança nas instituições (políticas e 

administrativas) e organismos é absolutamente baixa. 87% dos entrevistados responderam 

que não confia nos vereadores locais, 5 % que confiam moderadamente e 9% confiam 

muito. Nesta última porcentagem está inclusa a clientela restrita (fiel) que é atendida e 

recebe benefícios por seus relacionamentos com estes “políticos”. O mesmo processo 

acontece com a confiança no governo local, personificado na figura do “prefeito”. 86.3% dos 

entrevistados não confiam no prefeito e nem em sua administração, isto não está 

relacionado (somente) com as diversas denúncias de corrupção que aconteceram em seu 

mandato, mas sim com a falta de cumprimento das promessas não realizadas por ele, da 

falta de compromisso no atendimento e prestações de favores que não foram realizadas. 4.6 

% confiam moderadamente e 9.1% confiam muito. 

 A maioria dos entrevistados também (82.2%) respondeu que não confiava nos 

Deputados, Estaduais e Deputados Federais. 12.8% confiam moderadamente e 4.6 % 

confiam muito. Neste caso a justificativa dos 12.8% e 4.6% depositarem alguma confiança 

nestes giravam dentro do conceito de confiança que executavam. Uns falavam confiar 

porque não os conheciam bem, e por este motivo não conseguiam expressar nenhuma 

opinião, outros falavam que o conheciam e já tinha recebido algum favor deste. 

No que diz respeito à confiança nas instituições de pesquisa e extensão. 30.3% 

responderam não confiar e, 29.4% confiam moderadamente enquanto que 33.3% confiam 

muito. 

Como resolver este problema de baixo índice de confiabilidade ? Através da criação 

ou fortalecendo do capital social no município. Entretanto, como podemos criar capital social 

? O que devemos fazer para que possamos alcançar um alto grau deste capital ? 

 Para Ricardo Abramovay, a resposta passa por compreender que 

“Capital social, não é simplesmente um atributo cultural cujas 

raízes só podem ser fincadas ao longo de muitas gerações: ele pode 

ser criado, desde que haja organizações suficientemente fortes para 

sinalizar aos indivíduos alternativas aos comportamentos políticos 

convencionais: “as dotações pré-existente de capital social são 

recursos valiosos na construção de relações sinérgicas [entre Estado e 
                                                 
17 Fonte: Pesquisa de Campo.  
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sociedade civil], mas não podem ser consideradas como a raridade 

decisiva. As comunidades que desfrutam os benefícios da sinergia não 

desfrutam necessariamente dotações prévias excepcionais de capital 

social’ (Evans, 1996:1130)” (o grifo é nosso) 

 Daí a importância que assume o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável para o desenvolvimento do município. A aproximação que este conselho pode e 

deve, permitir e estimular em relação às comunidades rurais que pertencem ao universo 

rural de Igarapé-Açú, o estímulo (desenvolvimento de redes institucionais) que deve 

engendrar perante as instituições do município e de municípios vizinhos pode se constituí, 

em uma das formas mais potentes de se barganhar ante a esfera Estadual e Federal, tendo 

em vista a concretização de algumas diretrizes, metas e objetivos pleiteados no PMDRS do 

município. Estas ações se perseguidas e concretizadas permite-nos pensar em um 

Desenvolvimento Territorial como projeto de médio-longo prazo para Igarapé-Açú. 

Mas, o quê vem a ser desenvolvimento territorial ? 

 A idéia central deste conceito é a de que o território, mais que simples base física 

para as relações entre indivíduos e o mercado, possui um tecido social, uma organização 

complexa feita por laços que transcendem seus atributos naturais e os custos de transportes 

e comunicações. “Um território representa uma trama de relações com raízes históricas, 

configurações políticas e identidades que desempenham um papel ainda pouco conhecido 

no próprio desenvolvimento econômico.” (ABRAMOVAY, 2000) 

Ainda é incipiente entre nós pesquisadores a reflexão sobre o potencial que a 

valorização dos atributos territoriais das diferentes regiões pode trazer ao desenvolvimento. 

Trata-se de um caminho fértil de pesquisa e de proposição de políticas: é em torno dos 

territórios que poderão ser descobertas novas configurações entre o mundo urbano e o 

mundo rural, capazes de criar oportunidades de geração de renda e emprego até aqui não 

estimuladas, e que se apresentam como o câncer de nossa sociedade. É neste sentido que 

o rural pode – e deve – ser encarado de maneira otimista não como o local, onde se espera 

o momento de integrar-se na vida urbana, mas como o alicerce de onde surjam projetos 

capazes de motivar o surgimento local e regional de novas oportunidades. 

 Para Abramovay, 

Os bons desempenhos na criação de empregos resultam de 

uma dinâmica territorial específica que ainda não é bem 

compreendida, mas que comporta provavelmente aspectos como a 

identidade regional, um clima favorável ao espírito empreendedor, a 

existência de redes públicas e privadas ou a atração do meio ambiente 
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cultural e natural. A exploração desta nova dinâmica territorial supõe 

políticas públicas que estimulem a formulação descentralizada de 

projetos capazes de valorizar os atributos locais e regionais no 

processo de desenvolvimento. (Abramovay, 1998/1999) 

Faz-se necessário e urgente ao município de Igarapé-Açú que primeiro: construa seu 

regimento interno (regimento do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável) e que 

este seja elaborado sob total transparência e com total participação de seus dezesseis 

componentes e, se for possível, demais agentes da sociedade civil local. E posteriormente, 

que o CMDRS (funcionando) coloque em pauta todas as diretrizes traçadas no PMDRS do 

município e que seja o impulsionador maior de uma política de desenvolvimento territorial 

para o município. Nossa pressão para que o conselho funcione não se deve ao fato de 

entendermos, que este organismo deve ser montado o mais rápido possível, sem muito 

diálogo entre os agentes que participam de seu construto. Ao contrário, nossa pressão está 

justamente em termos percebido que o retardamento em relação ao funcionamento do 

conselho deve-se única e exclusivamente a motivos eleitoreiros, o que prejudica em 

demasia os agricultores familiares de Igarapé-Açú. 

O CONSELHO ENTRE O AVANÇO CLIENTELISTA E A PRECARIEDADE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Se o CMDRS de Igarapé-Açú for “contaminado” por práticas clientelistas , perdendo 

assim a autonomia que deve preservar a sete chaves, será um verdadeiro fracasso e 

perderá uma oportunidade histórica de melhorar as condições de vida de boa parcela da 

sociedade local. O conselho (entenda-se seus agentes) deve saber aproveitar esse clima de 

força de vontade das instituições (Banco do Brasil, EMBRAPA, EMATER/PA), tornando-se 

assim um parceiro confiável e sério aos olhos destas instituições. Deve estreitar seus laços 

com o poder publico local, não obstante, isso está longe de significar submissão a Prefeitura 

e Câmara dos Vereadores, centros estes que oxigenan-se de práticas clientelistas. Estreitar 

os laços significa propor projetos ao Poder Legislativo e exigir, junto ao Executivo, seu mais 

rápido sancionamento e realização. É um papel muito difícil, mas não impossível de ser 

alcançado. 

3.1. IGARAPÉ-AÇÚ: O Locus DO CLIENTELISMO 

Faz-se oportuno iniciar este tópico conceituando o que é Clientelismo, para que 

assim possamos entender por que afirmamos ser Igarapé-Açú seu locus. Abordaremos o 

fenômeno sob um prisma intrinsecamente dialético, ou seja, como sendo (o clientelismo) um 

aspecto que emperra o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, como algo que possibilita a 

criação de mecanismos de superação do quadro de atraso sob o qual encontra-se o 

município de Igarapé-Açú. 
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 De um modo geral o clientelismo é indicado como sendo “um tipo de relação entre 

atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, 

benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto” 

(carvalho, 1997:03). (o grifo é nosso) 

 Desta forma constitui-se em um entrave ao desenvolvimento. Seria o que 

poderíamos chamar de clientelismo clássico certamente o mais presente nos municípios 

brasileiros de modo geral. Não obstante, Paulo M. d’Avila Filho, apresenta-nos uma outra 

conceituação a cerca do mesmo fenômeno a qual, poderíamos denominar de clientelismo 
moderno. 

  Em suas palavras, nos diz o seguinte à cerca de sua proposição teórico-conceitual, 

“Sugerir a possibilidade de se pensar o clientelismo como 

estratégia popular de obtenção de benefícios, particularmente em 

contextos de baixa institucionalização de canais de acesso aos 

centros de decisão política, canais que organizam a distribuição 

patrimonial de bens e que se constituem em poderoso instrumento de 

aquisição de apoio político do patronus” (d’AVILA FILHO, 2000: 15) 

 O município de Igarapé-Açú sem dúvida possue as duas formas sob as quais o 

fenômeno se apresenta aos olhos de estudiosos do tema. Os 860 funcionários da prefeitura 

não passaram por nenhuma espécie seleção, sendo todos diretamente escolhidos pelo 

prefeito ou sob a supervisão de alguém de sua confiança. 

 Os vereadores do município vivem de práticas assistencialistas/clientelistas e, 

formam seu eleitorado a partir de concessões de diversos favores, que vão desde 

passagens de ônibus que possuem por destino na maioria das vezes a capital Belém, até a 

adquirição de leitos no hospital municipal, carente de infra-estrutura para o atendimento de 

seus pacientes. 

 Este “jogo de dependências mútuas, incrementado pelo sistema representativo 

partidário, cria inúmeras novas possibilidades de arranjos clientelistas. Dentro dos marcos 

da democracia partidária é comum observarmos a condenação intransigente de toda a 

forma de clientelismos. Uma crítica que mal disfarça o fato de que o fenômeno está 

relacionado a qualquer forma de organização ou ordem pública. Dessa forma, sustenta-se 

que o clientelismo permanece onde houver relações assimétricas de poder e atores sociais 

dispostos a trocar benefícios.” (d’AVILA FILHO, 2000: 15) 

Portanto, em nosso entendimento para que o CMDRS possa se tornar êxitoso, uma 

importante ação política existente passa a ser, a de que os agentes percebam que o 

clientelismo (tão presente no município) pode desempenhar um papel fundamental em um 
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contexto democrático, se encarado como um instrumento que vise transcender às noções 

de conformidade e resistência, podendo ser encarado como um instrumento de ação 

popular na busca por auferir benefícios que, de outro modo, dificilmente poderiam ser 

alcançados pelos canais formais da política – freqüentemente encarados como espaços 

viciados, cuja abertura para a incorporação de novas demandas exige reformas específicas 

de difícil acesso para as organizações populares. 

É importante ressaltar a nossa crença de que o CMDRS pode sim melhorar as 

condições de vida e trabalho da população que vive no mundo rural. Mas, para que isso 

possa ocorrer é necessário, como vimos, que se criem e se fortaleçam laços de capital 

social na sociedade civil e que a região onde Igarapé-Açú está localizado seja aproveitada 

de forma mais inteligente por parte dos poderes públicos que circunvizinham ao município, 

aproveitando dessa maneira a potencialidade agrícola do município, para que assim a 

agricultura campesina recupere a esperança e a crença em relação à mudança do atual 

quadro rural do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA QUÊ E PARA QUÊM ? 

Este tópico irá dissertar sobre os malefícios que são provocados pela carência, ou 

mesmo falta, de políticas públicas que possibilitem a alteração do atual contexto – marcado 

pela estagnação econômica – enfrentado pelo município de Igarapé-Açú. Um problema 

geral das políticas públicas quanto ao desenvolvimento agrícola é a grande inconsistência 

entre duas linhas de atuação: por um lado, a linha preponderante se refere a propostas 

modernizantes ligadas ao fomento de grandes plantações ou monoculturas como dendê e 

soja, à mecanização integrada como único remédio para superar o atraso da agricultura 

tradicional e ao fomento da agroindústria que deveria integrar os pequenos produtores na 

cadeia produtiva. Por outro lado, uma linha de atuação desarticulada da primeira que se 

refere a uma reconsideração tímida da importância da produção camponesa para atender 

Belém, para que assim possam ser reduzidos, as altas importações e os intensos problemas 

ambientais no Estado do Pará. 

Infelizmente, as políticas do governo federal e do governo estadual não buscam 

estimular essa participação deliberativa das comunidades nos conselhos. Na maioria das 

vezes esses governos exigem que pequenos municípios “se voltem para o próprio umbigo”, 

mediante a criação dos conselhos apenas municipais, quando igualmente importante seria 

induzir articulações intermunicipais. “É compreensível que se queira incentivar a fiscalização 

da sociedade sobre o uso que as prefeituras fazem das de verbas federais. Mas é 

equivocado pretender que um conselho de um minúsculo município rural possa sozinho 

diagnosticar e planejar seu próprio desenvolvimento.” (VEIGA, 2000) 
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Vimos que o PRONAF é o motivador maior para que ocorra a construção de 

conselhos gestores nos municípios brasileiros. Não obstante, não podemos perder de vista 

que este programa não só cria dependência por parte dos agricultores em relação ao 

sistema financeiro, como também, cria nas comunidades um clima de ortialidade entre as 

pessoas que conseguiram os financiamentos (que são geralmente as pessoas mais 

próximas do presidente da associação, ou seja, o presidente e seu grupo) e, o grupo que 

continuou sem acesso ao crédito bancário. 

Então devemos ter cautela em relação à avaliação dos impactos desta política 

governamental para o meio rural. E devemos também refutar pensamentos que ao nível de 

Brasil soam como piada como, por exemplo, o expresso por Ricardo Abramovay no qual 

este mostra que é preciso e urgente à criação de um clima de solidariedade entre as 

empresas para que dessa forma o processo de desenvolvimento (significando aqui a 

superação de todas as dificuldades presentes até então em uma dada região) possa se 

concretizado. Em suas palavras, 

O importante é que um ambiente de cooperação entre as 

empresas – no sentido da troca de informações, da preocupação 

comum com a formação dos trabalhadores, com a implantação dos 

serviços indispensáveis ao seu funcionamento e coma qualidade de 

vida numa certa região – é uma das bases essências para o processo 

de desenvolvimento. 

 Como se o sistema capitalista não se mantivesse da exclusão e da desigual 

distribuição da riqueza global. Em fim, acreditamos que, a profusão de conselhos gestores, 

o PRONAF, uma política de desenvolvimento territorial dentre outros programas e políticas 

semelhantes, pode contribuir para a melhoria da péssima condição de vida e trabalho, as 

quais estão submetidas às famílias camponesas do nordeste paraense em especial a de 

Igarapé-Açú. Mas, em nenhum momento enxergamos, nessas ações, saídas que superem o 

quadro de miséria e exploração/degradação no qual encontram-se inseridas estes agentes 

históricos que são, os camponeses18. 

3.3. A DESESPERANÇA CAMPONESA 

A história do campesinato no Brasil é marcada desde muito cedo, de um lado, por 

sua luta para se reproduzir no seio da sociedade, o que implica diferentes tipos de embates 

com outros segmentos sociais, dentre os quais se destaca o dos grandes proprietários de 

terras, de outro lado, pela ação estratégica do Estado visando enquadrá-lo em seu projeto 

                                                 
18 Como explicamos acima estamos tratando agricultura camponesa e agricultura familiar como 
sinônimos. 
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de desenvolvimento excludente a partir da adoção de uma diversidade de políticas. (Inez, 

2000:01) 

 O objetivo deste breve tópico é o de compartilhar informações, no que tange as 

precárias condições de vida e trabalho a que está submetida a maior parte dos agricultores 

familiares do nordeste paraense, em espacial, os camponeses do município de Igarapé-Açú. 

Não nos prestaremos à árdua tarefa de tentar conceituar camponês, pelo simples fato de 

não se tratar do objetivo maior deste trabalho. Iremos tecer alguns comentários a respeito 

de algumas conversas realizadas ao longo de 11 meses. Conversas estas que nos 

revelaram um campesinato19 triste e desacreditado com relação ao futuro da vida rural. 

O atual cenário do início do governo lula tem se caracterizado pela ambigüidade 

entre o reconhecimento de antigos compromissos assumidos com os movimentos sociais e 

a definição de novos compromissos com representantes importantes das elites rurais. (Idem, 

2000: 14) 

Movimentos sociais estes que se encontram sob uma certa letargia. Ouvimos muitas 

críticas e queixas a respeito das políticas governamentais, por parte de muitos agricultores 

que foram contemplados com os financiamentos do PRONAF no município. Estes nos 

disseram que o Banco cria muitas barreiras o que acaba por impedir que os mais 

necessitados conseguiam o financiamento. Afirmaram também que o banco tinha faltado 

com a verdade (ou agido de má fé, em suas palavras) com relação a estes, no que 

concerne, as sementes dos produtos que os camponeses iriam cultivar. Disseram que o 

banco tinha apresentado a eles mudas de boa qualidade no momento da adquirição do 

financiamento, mas, entregado mudas de péssimas qualidade as agricultores no momento 

do plantio. 

Queixaram-se a respeito do total abandono a que estão submetidos por parte da 

Prefeitura e da Câmara dos vereadores do município, o que se evidenciou/confirmou nos 

dados acima expostos. E teceram reclames até mesmo a respeito de suas próprias 

associações, acusando os presidentes destas de privilegiarem um pequeno grupo em 

detrimento do negligenciamento de uma porção majoritária em termos de números de 

pessoas da associação. E estas intrigas que surgem nas organizações dos agricultores, 

provocam uma verdadeira cisão nas comunidades, entre os grupos que conseguiram 

financiamento e os grupos que continuaram a margem destes empréstimos bancários. 

                                                 
19 A campesinidade corresponde a uma qualidade encontrada em diferentes tempos e lugares, que 
expressa a importância de valores da ética camponesa para indivíduos ou grupos específicos. Estes 
podem apresentar maior ou menor grau de campesinidade segundo a trajetória de vida de cada um e 
sua forma de integração à sociedade moderna capitalista. (Inez, 2002: 01) 
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Mais um motivo para que os componentes do conselho diminuam seu otimismo em 

relação ao sucesso de um conselho – que ainda não conseguiu se quer entrar em 

funcionamento –, qual seja: o de criar capital social junto às comunidades rurais de Igarapé-

Açú (tarefa extremamente complexa), para que assim estas possam dá força política ao 

CMDRS do município. Não estamos querendo com isso afirmar que o simples 

funcionamento do conselho irá provocar um desenvolvimento nunca visto e vivido pelo 

município de Igarapé-Açú. Mas, reforçamos, acreditamos que esta vontade dos agentes em 

fazer com o conselho dê certo e a proposta de um ambiente participativo (que são os 

conselhos) poderá levar Igarapé-Açú a uma melhora nas condições sócio-política e 

econômica de seu mundo rural. Entretanto, como veremos, este devaneio poderá ser 

realizado mediante a utilização de algumas medidas e/ou recomendações que iremos 

propor a segui,que possuem como base estudos sobre os CMDRS existentes em todo o 

Brasil. 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

Procuramos mostrar neste trabalho o ambiente institucional e rural do município de 

Igarapé-Açú. Apresentamos as atribuições do incipiente CMDRS do município, tecemos um 

breve comentário a respeito de seus principais agentes, dentre outras questões 

relacionadas ao mundo rural e ao espaço dialógico que está sendo construído nesta cidade, 

qual seja: o CMDRS. 

 Chamamos atenção, através deste trabalho, para a importância de se pensar a 

agricultura familiar como uma política social. E, logicamente que, o conselho constitui-se no 

maior responsável para o alcance da concretização desta árdua tarefa. Não obstante, para 

que isso possa se tornar realidade os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável do Município devem dispor de competências e habilidades necessárias ao 

comporem o cargo de conselheiro para que desta forma se possa, visualizar e promover, a 

mudança no ambiente institucional de Igarapé-Açú. 

 A pouca literatura disponível a cerca dessa nova forma de adquirir, aplicar e gerir os 

recursos de uma linha do PRONAF,– que são os conselhos – já apontam para algumas 

medidas que devem ser aplicadas e perseguidas para que assim possamos ter conselhos 

exitosos em nosso mundo Rural. Aliás, já temos exemplo de conselhos de êxito como nos 

mostra o relatório final de pesquisa sobre o funcionamento dos conselhos feito pelo 

IICA/SAF/MDA e os trabalhos de Veiga e Abramovay. 

 Os agentes de Igarapé-Açú membros do conselho devem ter em mente, o 

fortalecimento do CMDRS enquanto um espaço de gestão social das políticas e de 

articulação das forças vivas de um território. Não obstante, é necessário para isso o 

desenvolvimento de um pacto entre os agentes sobre a melhor forma de fazer essa gestão. 
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 Deve haver uma reestruturação profunda da política de capacitação dos 

conselheiros. “A política de capacitação é, atualmente, um dos principais instrumentos do 

ministério do desenvolvimento agrário para a promoção do desenvolvimento. Somente para 

2002 estavam previstos 36 milhões de reais para a realização de cursos de capacitação de 

conselheiros, agricultores e lideranças locais” (Fonte: IICA/SAF/MDA, 2002). Resta saber, 

entretanto se este dinheiro está sendo empregado devidamente, ou mesmo, se está 

chegando até estes municípios posto que se evidencia muita vontade de compor o 

conselho, mas de maneira concomitante, se evidencia também o fraco, ou nenhum, preparo 

dos conselheiros para comporem o conselho. 

 Não seria errado dizer que a visão predominante tanto entre os gestores das 

políticas públicas para o desenvolvimento rural quanto entre as organizações dos 

agricultores é de que os conselhos são órgãos de uma linha especifica do PRONAF – o 

Pronaf/Infraestrutura e Serviços. Seu papel seria, portanto, fazer com que os recursos dessa 

linha pudessem contribuir da melhor forma possível para a melhoria da infra-estrutura 

desses municípios, auxiliando a viabilização da agricultura familiar local. Desse incremento 

da atividade agrícola, impulsionado com obras do Pronaf-I derivaria o desenvolvimento do 

município e a qualidade de vida das populações rurais. Uma concepção onde o espaço rural 

e suas possibilidades se resumem à agricultura e onde o horizonte das intervenções é 

sempre restrito ao limite do município. 

 Esse viés agrícola municipalista não significa uma mera desatenção dos agentes, 

mas sim uma visão que perpassa a estruturação das políticas e das instituições para o 

desenvolvimento rural. A maior expressão disso pode ser encontrada no próprio texto que 

regulamenta a existência dos conselhos e no conjunto de dispositivos que os faz operar: 

percebe-se claramente que os marcos formais institucionais de regulamentação dos 

conselhos somente “pede” deles que façam a gestão dos recursos do Pronaf-Infraestrutura 

naquele município. (Fonte: IICA/SAF/MDA, 2002) 

Chega a ser espantoso o grau de desconhecimento dos conselheiros daquilo que 

acontece em outros municípios ou regiões, ou mesmo das normas legais-institucionais que 

regem o funcionamento das políticas públicas que incidem sobre o seu local de atuação 

(Fonte: IICA/SAF/MDA, 2002). Como resolver isso ? Estruturando-se uma rede entre os 

CMDRS da região que circunvizinha o município de Igarapé-Açú. E não apenas isso, a 

criação de uma rede interligando o conjunto dos conselhos municipais, estaduais e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, para que desta forma pudesse 

ocorrer um intercâmbio entre os conselhos, o acesso a informações sobre o PRONAF ou até 

mesmo, sobre outras políticas ou experiências afins, e a integração/informatização dos 

procedimentos burocráticos que envolvem essas três esferas de órgãos colegiados para o 

desenvolvimento rural. 
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São metas indubitavelmente ambiciosas, mas que necessitam ser alcançadas por 

parte dos agentes que compõem o CMDRS de Igarapé-Açú. O capital social como já 

assinalamos deve ser construído ou mesmo, fortalecido principalmente dentro das 

comunidades que possuem representação junto ao conselho e como peça fundamental para 

se buscar o desenvolvimento rural de igarapé-Açú e para que possa a posteriori se pensada 

uma política de desenvolvimento que englobe todos os agentes locais do município, qual 

seja: a que pleiteia uma política de desenvolvimento territorial. 

Somados a esses aspectos micros, devem se somar mudanças nas políticas 

internacionais para que dessa forma possamos ter um país forte e competitivo, no que 

concerne a qualidade de seus produtos no mercado mundial, mas que ao mesmo tempo 

seja um país socialmente justo e politicamente fraterno em relação ao seu mundo rural tão 

heterogêneo e rico em recursos naturais e humanos. 

Buscar/lutar em prol de uma política de desenvolvimento territorial não significa 

levantar bandeiras individualistas, mas sim provocar inquietações que atentem para a 

diversidade do rural brasileiro. Que logicamente por ser diversificado não pode ter uma 

política vertical e homogênea. Concluímos este trabalho, certos de que os conselhos 

conformam um avanço significativo no que diz respeito à maneira de gerirmos recursos 

públicos (e eventualmente privados) tendo em vista o bem estar de uma coletividade. 

Entretanto temos que ter a capacidade de perceber e a apontar, as limitações desta nova 

forma de se perseguir o desenvolvimento rural em nosso país, posto que o papel que a 

intelectualidade deve assumir, é o de caçadora incansável de soluções definitivas, e não 

apenas paliativas para problemas há muito caros a nossa sociedade. 
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