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Resumo:  

Este texto se propõe a realizar uma leitura do comportamento espacial de 
organizações sociais (sindicatos de trabalhadores rurais, associações 
comunitárias rurais e cooperativas de produção e de credito agrícola) sediadas no 
semiárido da Bahia, Brasil, focalizando o conteúdo espacial de suas práticas. A 
análise do comportamento espacial dessas organizações-rede permite identificar 
como elas empreendem uma variada gama de ações denominadas no âmbito 
deste trabalho como estratégias-rede, considerando a centralidade assumida pela 
ideia e pela prática de formação e de participação em redes. Nesse sentido, 
concebe-se a rede como meio de ação estratégica, no sentido empregado por 
Marcon e Moinet (2001) e como elemento constitutivo da natureza dessas 
organizações. As estratégias-rede se caracterizam pelo desenvolvimento de 
políticas de escala, nas quais os agentes sociais se articulam em diferentes 
escalas, construindo estratégias de ação multiescalares. Considerando como 
pressuposto que as organizações sociais se constituem e constroem suas ações 
conformando estratégias-rede que se organizam e operam em diversas escalas 
espaciais, é possível afirmar que a escala se torna, portanto, um conteúdo 
fundamental da articulação dessas organizações-rede, que a acionam como 
recurso organizacional e espacial de luta e empoderamento. Portanto, os modos 
como essas organizações (e os sujeitos sociais envolvidos) acionam as escalas 
geográficas como componente de suas estratégias de luta, empoderamento, 
afirmação e sobrevivência permite pensar como elas, através de táticas e 
estratégias espaciais têm tentado manipular a escala com o objetivo de fortalecer 
suas posições de barganha (MOORE, 2008) e viabilização de seus projetos 
sociopolíticos. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma leitura do comportamento 

espacial de sindicatos de trabalhadores rurais, associações comunitárias rurais e 

cooperativas de produção e de crédito agrícola, sediadas no semiárido da Bahia 

(Brasil), destacando o conteúdo espacial de suas práticas. 

O semiárido baiano1 é um recorte espacial reconhecido na literatura 

nacional por suas especificidades naturais, especialmente pelas condições 

climáticas e hidrográficas, tornando a água um fator limitante que interfere na 

dinâmica da reprodução social. O semiárido é caracterizado pela problemática 

política e social construída em torno das secas periódicas, envolvendo a 

subordinação das massas interioranas rurais ao controle das lideranças políticas 

e, configurando o fenômeno chamado de coronelismo2. 

Este estudo encontra-se nucleado (embora pela sua natureza recorra a 

outras escalas) no recorte espacial denominado como Território do Sisal, 

portanto, em uma fração do semiárido baiano, no qual se conformou um conjunto 

de condições sociais e políticas que viabilizaram a construção de estratégias 

políticas e econômicas pelas organizações sociais de agricultores camponeses 

para enfrentamento dos obstáculos acima apontados. A conformação do Território 

do Sisal advém do papel estruturador da cadeia produtiva da agave sisalana (o 

                                                 
1
  Essas interpretações da literatura se dirigem mais especificamente ao semiárido nordestino, 

cuja extensão abrange o semiárido baiano, criando, portanto, uma generalizante e tradicional 
representação. Nesse caso, vale para o semiárido baiano, a interpretação atribuída ao 
semiárido nordestino. 

2
  Sobre o assunto consultar: LEAL, V. N. Coronelismo, Enxada e Voto. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1997 [1949]. 
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sisal), cuja expansão geográfica e importância econômica como atividade 

produtiva, foram elementos fundamentais nesse processo. 

Estamos trabalhando com uma primeira hipótese, sustentada no 

argumento de que a noção de rede parece constitutiva e fundadora das ações e 

das estratégias acionadas por variadas modalidades organizacionais da 

sociedade civil. Nesse sentido, estamos convocando o conceito de estratégias-

rede (MARCON e MOINET, 2001), cuja manifestação empírica consiste na 

constituição de redes regionais e nacionais de sindicalismo e cooperativismo, na 

participação em conselhos, fóruns, feiras e outras modalidades de redes de 

articulação política e econômica e no estabelecimento de parcerias com agentes 

públicos e privados nas mais variadas escalas espaciais.  

Da constatação sobre o comportamento espacial dessas redes de 

organizações, no que diz respeito à operacionalização de suas ações, 

conformando estratégias-rede que se organizam e operam em diversas escalas 

espaciais, decorre nossa segunda hipótese de trabalho, sustentada no argumento 

de que a escala se torna um conteúdo fundamental da articulação dessas 

organizações-rede, que a acionam como recurso organizacional e espacial de luta 

e empoderamento. 

 

A CONFORMAÇÃO DE ESTATÉGIAS-REDE E DE POLÍTICAS DE ESCALA 

O movimento sindical é formado por cadeias, e também tem a 
corrente do movimento. O movimento sindical é isso, você começa da 
base para o município, para a região, é um trabalho integrado, uma 
rede. Então hoje em dia tem que está filiado na entidade regional, 
estadual e federal, e como é uma rede sindical, o objetivo nosso é 
justamente ser filiado e participar das ações, das políticas discutidas 
e decididas num conjunto pela FATRES para fortalecer o movimento 
sindical. Porque a gente sozinha, isolada não vai para lugar nenhum 
(Secretária de Políticas Públicas do SINTRAF de Serrinha).

3
 

O depoimento da liderança do Sindicato de Trabalhadores Rurais do 

município de Serrinha (município do Território do Sisal) permite variadas 

possibilidades de interpretações. Considerando, no entanto, os propósitos deste 

pesquisa, podemos destacar pelo menos dois grandes sentidos associados às 

noções basilares de rede e de escala.  

                                                 
3
  Entrevista concedida a Ariane Matos em 17.02.2010, pela Secretária de Políticas Sociais do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Serrinha. 



O conteúdo expressa, em primeiro lugar, uma compreensão sobre o 

funcionamento do movimento sindical concebido pela entrevistada como uma 

rede, manifestando, por conseguinte, uma nítida intenção de participação nas 

redes sindicais pela importância estratégica que tal procedimento implica. Essa 

constatação reforça a conclusão de Scherer-Warren (1999) sobre o caráter 

assumido pelo conceito de rede, seja como estratégia para as ações coletivas, 

seja como forma de organização e de atuação dos sujeitos coletivamente 

organizados.  

Esses argumentos permitem uma ousadia teórica, que consiste na acepção 

de que a rede pode ser considerada tanto como uma categoria de análise quanto 

uma categoria da prática social, apropriando da ideia originalmente desenvolvida 

por Moore (2008) para a escala, uma vez que “o termo rede é utilizado tanto pela 

ciência, como conceito teórico ou metodológico, quanto por atores sociais que 

passaram a empregar essa noção para se referirem a determinado tipo de relação 

ou prática social” (SCHERER-WARREN, 1999, p. 21). 

Em segundo lugar, o depoimento reflete com clareza uma visão estratégica 

sobre as políticas de escalas envolvidas no funcionamento do sindicalismo rural 

brasileiro, assim como, da mutiescalaridade da organização do fenômeno sindical, 

indicando, finalmente, a necessidade e a importância de uma ação multiescalar 

para o fortalecimento da ação sindical na escala local. Essa constatação reforça o 

argumento de que a escala é uma categoria da prática, “[...] na medida em que os 

atores pensam e agem em termos escalares e as relações sociais e instituições 

são organizadas de acordo com preceitos escalares” (MOORE, 2008, p. 218)4. 

Esse comportamento dos agentes sociais nos remete também ao que Vainer 

(2002, p. 25) denominou de estratégias transescalares, considerando que 

“qualquer projeto (estratégia) de transformação envolve, engaja e exige táticas em 

cada uma das escalas em que hoje se configuram os processos sociais, 

econômicos e políticos estratégicos”. 

A análise do comportamento espacial das organizações sociais sediadas 

no Território do Sisal nos permite identificar como elas empreendem uma variada 

gama de ações que denominamos no âmbito deste trabalho de estratégias-rede, 

                                                 
4
  “[…] the extent to which actors think and act in ‘scalar’ terms and social relations and institutions 

are organized according to scalar precepts” (MOORE, 2008, p. 218). 



considerando a centralidade assumida pela ideia e pela prática de formação e de 

participação em redes. Nesse sentido, concebemos “[...] a rede como meio de 

ação estratégica”, no sentido empregado por Marcon e Moinet (2001, p. 162), e 

como elemento constitutivo da natureza dessas organizações. As estratégias-rede 

se caracterizam pelo desenvolvimento de políticas de escala, nas quais os 

agentes sociais se articulam em diferentes escalas, construindo estratégias de 

ação multiescalares. 

Marcon e Moinet (2001) questionam a existência de um modelo universal 

de rede, pois, como se tratam de construções humanas, “são soluções sempre 

específicas que os homens, com recursos e capacidades disponíveis, inventaram, 

a fim de estruturar suas interações em e para a resolução de problemas comuns” 

(CROZIER e FRIEDBERG apud MARCON e MOINET, 2001, p 130). Desse 

modo, elas dependem de cada campo de ação coletiva e podem se manifestar a 

partir de “alguns modelos mais conhecidos: associações, clubes, federações, 

alianças, parcerias, consórcios, grupos informais, etc.” (MARCON e MOINET, 

2001, p 131).  

Em termos empíricos, a estratégia-rede objeto de nossa investigação se 

manifesta através de algumas práticas socioespaciais que expressam um 

comportamento escalar das organizações sociais, num movimento que implica (i) 

na constituição e participação em redes regionais e nacionais de sindicalismo, 

cooperativismo e economia solidária; (ii) na participação em conselhos, fóruns, 

feiras e outras modalidades de redes de articulação política e econômica, 

estruturadas nas escalas regional (seguindo as delimitações dos Territórios de 

Identidade), estadual (escala de governo) e nacional; e (iii) no estabelecimento de 

parcerias com agentes situados nas mais variadas escalas espaciais.  

O primeiro movimento mencionado consiste na estratégia de agrupamento 

de organizações-rede na escala local/microrregional e regional para formação de 

organizações-redes mais complexas e que operam em escalas mais amplas. Um 

caso exemplar de formação de rede na escala regional pode ser atribuído ao 

processo de criação da Associação das Cooperativas de Apoio à Economia 

Familiar (ASCOOB). Essa associação de cooperativas foi fundada em 1999, “por 

iniciativa de 05 cooperativas de crédito rural voltados para o fortalecimento da 



agricultura familiar e economia solidária”5 localizadas no semiárido baiano. Trata-

se, portanto, de um fenômeno organizativo do cooperativismo de crédito rural, 

assumindo a forma de rede, que apresenta como característica um movimento 

espacial ascendente que parte das experiências e iniciativas 

locais/microrregionais e vai compondo formas organizacionais novas, tecendo 

uma rede de relações de cooperação em escalas geográficas de maior amplitude. 

A ASCCOB foi concebida com o objetivo de “pensar coletivamente 

questões comuns a todas as cooperativas como, por exemplo, a melhor 

sistematização do crédito e as negociações de acesso a recursos oficiais”6. 

Depois de quase uma década de existência, a associação redefiniu seu formato 

organizacional, ampliou seus horizontes de atuação e redesenhou sua rede de 

operação, como podemos acompanhar no fragmento reproduzido a seguir: 

O desenvolvimento das ações da ASCOOB, sua maior 
profissionalização e o know-how dos quase dez anos de exigências 
culminaram em discussões sobre a sua personalidade jurídica, que 
já não atendia às demandas de suas filiadas. Dessa forma foi 
amadurecida a idéia de constituição da ASCOOB CENTRAL. 

A ASCOOB CENTRAL (Cooperativa Central de Crédito da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bahia) é uma 
cooperativa de segundo grau com forma e natureza jurídica 
próprias, constituída para prestar assistência às suas cooperativas 

filiadas conforme Lei 5.764, Resolução do Conselho Monetário Nacional 
3.442 (que regulamenta as cooperativas de crédito) e equiparada às 
demais instituições financeiras pela Lei 4.595. 

A cooperativa central surge para suprir uma necessidade básica de ser 
a representante legal das suas cooperativas de crédito e fruto de um 
processo natural de evolução e amadurecimento da ASCOOB 
enquanto associação. (disponível 
em:<http://www.ascoobcentral.com.br/nossa-historia.php>Acesso em: 15 
set. 2012, grifo nosso). 

A associação de cooperativas criada em 1999, constituiu uma cooperativa 

central em 2008 (a ASCOOB Central), passando a oferecer seus serviços com 

base em quatro eixos estratégicos: (i) educação cooperativista; (ii) apoio à 

assistência técnica e extensão rural, (iii) apoio à gestão financeira, e (iv) 

microfinanças. Atualmente, a rede formada pela ASCOOB Central é integrada por 

                                                 
5
  Disponível em:<http://www.ascoobcentral.com.br/nossa-historia.php>Acesso em: 15 set. 2012. 

6
  Disponível em:<http://www.ascoob.org.br/quemsomos.php>Acesso em: 18 mai. 2010. 



10 cooperativas7, que dispõem de 36 agências e recobrem 88 municípios do 

estado da Bahia, atendendo a mais de 45.000 cooperados.8  

As organizações-rede não restringem sua ação a uma única escala, mas 

operam em múltiplas escalas. Essa estratégia é válida para os sindicatos de 

trabalhadores rurais e para as cooperativas de agricultores que organizam suas 

federações e confederações, apropriando-se das mais diversas escalas espaciais. 

O fragmento que reproduzimos a seguir sintetiza o processo de criação da 

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil 

(FETRAF-Brasil), evidenciando sua estrutura multiescalar, valendo-se, sobretudo, 

das escalas de governo para sua estruturação como organização-rede: 

Este processo de reorganização do sindicalismo rural iniciou-se pela 
Região Sul, com a fundação da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura no Estado de Santa Catarina - FETRAFESC/CUT em 
1997. Mas é a criação da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar - FETRAF-Sul em 2001, nos Estados de Rio 

Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que foi dado o grande impulso a 
este processo. Posteriormente vieram as Federações da Agricultura 
Familiar - FAF's em São Paulo e Mato Grosso do Sul; e as FETRAF's 
na: Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco, Distrito 
Federal e Entorno, Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, 
Tocantins e Paraíba. Nos Estados de Amazonas, Rio de Janeiro, 
Alagoas e Amapá estão em fase de consolidação. Todas essas 
Federações se organizam a partir da base, incorporando e 
articulando SINTRAF's, STR's, Associações, Cooperativas, 
Assentamentos, Agroindústrias, grupos de produção de jovens e 
mulheres agricultoras familiares. No mês de julho de 2004, mais de 
2.000 agricultores/as familiares provenientes de 22 Estados do país 
participaram em Brasília do 1º Encontro Nacional Sindical da 
Agricultura Familiar, no qual decidiu-se por aclamação aprofundar e 
estender por todo o Brasil o processo de reorganização e re-
estruturação sindical da Agricultura Familiar através da Federação 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do 
Brasil- FETRAF-Brasil/CUT (disponível 

em:<http://www.fetraf.org.br/site/quem_somos.php>Acesso em: 15 set. 
2012, grifo nosso). 

A descrição do processo de criação das federações sindicais demonstra 

claramente que elas se baseiam predominantemente nas escalas de governo. A 

FETRAF-Brasil constitui-se numa rede nacional de sindicalismo gestada e 

sustentada por uma tessitura de organizações-rede em outras escalas: municipal, 

estadual, macrorregional (regiões do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística).  

                                                 
7
  Três das cooperativas filiadas a ASCOOB estão sediadas no Território do Sisal: a Cooperativa 

de Crédito Rural Ascoob Itapicuru, a Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Sisal, e a 
Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Cooperar. 

8  Disponível em:<http://www.ascoobcentral.com.br/nossa-historia.php>Acesso em: 15 set. 2012. 



Um movimento análogo se constata na conformação das redes nacionais 

de cooperativismo, como no caso da Confederação Nacional de Cooperativas de 

Crédito do Sicoob. A SICOOB Federação é constituída pelas cooperativas 

centrais organizadas na escala estadual que, por sua vez, são resultantes da 

articulação das cooperativas de crédito organizadas na escala 

local/microrregional. O fragmento de texto seguinte esclarece esse modo de 

estruturação em rede que conforma o SICOOB Federação, ocupando-se de 

funções estratégicas como a integração e padronização do sistema cooperativista 

e a definição de políticas institucionais para toda a rede: 

As cooperativas de crédito singulares fazem parte dessa grande 
organização social, chamada de Sistema Sicoob. São instituições 

financeiras resultantes da união de pessoas integrantes de segmentos 
econômicos específicos, que buscam a melhor maneira de atendimento 
às suas necessidades financeiras (disponível 
em:<http://www.sicoob.com.br/site/conteudo/sistema_sicoob/cooperativa
s_singulares/>Acesso em: 15 set. 2012). 

Com o intuito de incrementar a qualidade dos serviços prestados aos 
associados, as cooperativas singulares do Sicoob se organizaram e 
constituíram as cooperativas centrais de crédito, como forma de 

ampliar ainda mais a capacidade de atendimento (disponível 
em:<http://www.sicoob.com.br/site/conteudo/sistema_sicoob/cooperativa
s_centrais/>Acesso em: 15 set. 2012). 

A Confederação Nacional de Cooperativas de Crédito do Sicoob - 
Sicoob Confederação é uma cooperativa de terceiro grau [...] 
constituído pelas cooperativas centrais do Sistema, com a finalidade 

de defender os interesses das cooperativas representadas, 
promovendo a padronização, supervisão e integração operacional, 
financeira, normativa e tecnológica. Define ainda, políticas e 
estratégias de comunicação e marketing, principalmente em relação à 

marca Sicoob (disponível em:< 
http://www.sicoob.com.br/site/conteudo/sistema_sicoob/sicoob_confidera
cao/>Acesso em: 15 set. 2012). 

Os dois exemplos informam os modos de estruturação de uma rede 

nacional de cooperativismo e de sindicalismo, demonstram como organizações-

rede em diferentes escalas são ativadas para compor essa estratégia-rede9. A 

rede, organizada nacionalmente existe (e faz sentido) na medida em que diversas 

organizações-rede na escala local e regional se articulam e viabilizam sua 

estruturação, conformando uma organização-rede multiescalar. 

Considerando como pressuposto que as organizações sociais se 

constituem e constroem suas ações conformando estratégias-rede que se 

organizam e operam em diversas escalas espaciais, é possível afirmar que a 

                                                 
9
  As Cooperativas ASCOOB Cooperar, ASCOOB Itapicuru e ASCOOB Sisal são também filiadas 

à outras redes nacionais de cooperativismo, como a ANCOSOL, CONFESOL e UNICAFES. 



escala se torna, portanto, um conteúdo fundamental da articulação dessas 

organizações-rede, que a acionam como recurso organizacional e espacial de luta 

e empoderamento. Os modos como essas organizações (e os sujeitos sociais) 

acionam as escalas geográficas como componente de suas estratégias de luta, 

empoderamento, afirmação e sobrevivência, permite-nos pensar como essas 

entidades, através de “táticas e estratégias espaciais ‘tem tentado manipular a 

escala de modo a fortalecer suas posições de barganha” (MOORE apud 

BRANDÃO, 2009, p. 172) e viabilização de seus projetos sociopolíticos. 

Todavia, há outras formas segundo as quais as estratégias-rede se 

materializam. O segundo movimento que lhes caracteriza, manifestam-se nos 

procedimentos de participação em conselhos, fóruns, feiras e outros tipos de 

redes de articulação política e produtiva. Nesse sentido, a rede se constitui em 

uma ampla estratégia de ação que coloca em conexão e em movimento uma 

diversificada e densa rede de organizações sociais, equivalendo ao que Scherer-

Warren (2007) denominou de coletivos em rede. Isso reforça nossa hipótese de 

trabalho, sustentada no argumento de que a noção de rede parece constitutiva e 

fundadora das ações e das estratégias acionadas por variadas modalidades 

organizacionais da sociedade civil. 

O Quadro 16 nos oferece uma evidência contundente sobre o grau de 

intensidade investido pelas mais proeminentes organizações sociais do Território 

do Sisal na participação nas instâncias/”espaços” de militância política (conselhos, 

fóruns, câmaras) e em canais de articulação econômica (feiras e redes 

produtivas). Uma característica inequívoca desses espaços/canais é a natureza 

escalar que lhes funda, seguindo, predominantemente, as escalas institucionais 

de governo. Em consequência disso, os agentes sociais empreendem um 

comportamento espacial multiescalar, participando de conselhos e fóruns de 

agricultura familiar, economia solidária, cooperativismo, assistência técnica e 

comunicação, estruturados na escala municipal (conselhos gestores de políticas 

públicas), regional (que vem sendo tratada e concebida como territorial na Política 

Desenvolvimento Rural do MDA e pelas políticas púbicas no estado da Bahia), 

estadual e nacional (vide Quadro 16). 

 



 
QUADRO 16: PARTICIPAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO TERRITÓRIO DO SISAL 

EM CONSELHOS, FÓRUNS, FEIRAS E OUTROS TIPOS DE REDES  

ENTIDADE ESCALA 
LOCAL 

ESCALA 
REGIONAL 

(*)
 

ESCALA 
ESTADUAL 

(*)
 

ESCALA 
NACIONAL 

 
 
Abraço Sisal  

  Conselho 
Territorial 
(CODES Sisal); 

 Conselho de 
Comunicação do 
Estado da Bahia; 

 Fórum Baiano da 
Agricultura Familiar 
(FBAF). 

 

 
APAEB Valente 
/ Fundação 
APAEB 

 Conselhos 
Municipais 
de 
Valente. 

 Conselho 
Territorial 
(CODES Sisal); 

 Rede Parceiros da 
Terra (REPARTE); 

 Fórum Baiano da 
Agricultura Familiar 
(FBAF). 

 

 
 
 
Arco Sertão 

  Conselho 
Territorial 
(CODES Sisal); 

 Conselho 
Territorial 
(Jacuípe); 

 Conselho Gestor 
do Fundo 
Rotativo 
(COGEFUR). 

 Fórum Estadual de 
Economia Solidária; 
Câmera Técnica 
Estadual de 
Comercialização. 

 

 Fórum Nacional 
do 
Cooperativismo 
de Crédito de 
Economia 
Familiar e 
Solidária; 

 UNICAFES. 
 

 
 
 
CEAIC 

 Conselhos 
Municipais 
de 
Santaluz. 

 Conselho 
Territorial 
(CODES Sisal); 

 Conselho Gestor 
do Fundo 
Rotativo 
(COGEFUR). 

 Fórum Baiano da 
Agricultura Familiar 
(FBAF) 

 

 
COOBENCOL 

  Conselho 
Territorial 
(CODES Sisal); 

  

 
 
 
COOPERAFIS 

  Conselho 
Territorial 
(CODES Sisal); 

 Rede BODEGA 
(sediada em 
Paulo Afonso – 
empreendimento
s da Caatinga) 

  

 
 
 
 
 
FATRES 

  Conselho 
Territorial 
(CODES Sisal); 

 Conselho Gestor 
do Fundo 
Rotativo 
(COGEFUR) 

 Conselho Estadual 
do PRONAF 
(Programa Nacional 
de Fortalecimento 
da Agricultura 
Familiar); 

 Rede Parceiros da 
Terra (REPARTE); 
Fórum Baiano da 
Agricultura Familiar 
(FBAF) 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011-2012. 
Notas: (*) Estamos distinguindo uma escala estadual em função da existência de conselhos, fóruns e redes que se 
organizam a partir da escala de governo. Por outro lado, queremos reforçar a construção de outra escala (regional) de 
planejamento, baseada nos Territórios de Identidade. 
Elaboração: Agripino Souza Coelho Neto. 



Analisando os coletivos em rede, Scherer-Warren (2007) enumerou uma 

variedade de experiências de formação de redes e de participação nas instâncias 

políticas (dentre as quais comparecem algumas das manifestações mais 

frequentemente adotadas pelas entidades do Território do Sisal, conforme grifo na 

citação abaixo), interpretando o fenômeno do seguinte modo: 

Nas esferas públicas nacionais e locais os coletivos em rede e as redes 
de movimentos sociais também tem desempenhado um papel relevante 
como atores de resistência e propositores de políticas cidadãs. No Brasil 
têm-se, como exemplos significativos, redes estratégicas de denuncias 
(Diretas Já, caras Pintadas, grito dos Excluídos, etc.); redes de 
estratégias de desobediência civil (acampamentos dos Sem-Terra e dos 
Sem Teto); redes de combate à exclusão (Ação da Cidadania, 
Economia Solidária); redes de negociação na esfera pública (Agenda 
21, Conselhos Setoriais, Orçamento Participativo) (SCHERER-
WARREN, 2007, p. 42, grifo nosso). 
 

As esferas públicas não se restringem às escalas local e nacional como 

demonstra nossa empiria, configurando-se também em outras escalas de governo 

como a estadual e a recém-conformada escala regional/”territorial” dos conselhos 

territoriais da política do MDA10. 

A participação nessas esferas nem sempre se caracteriza como 

resistência, no entanto, é cada vez mais recorrente a motivação e o interesse 

despertado pela possibilidade de proposição de políticas públicas. A constituição 

de conselhos gestores e de fóruns de discussão/encaminhamento de demandas 

tem operado a partir da proposta de diálogo entre Estado e Sociedade civil, 

configurando o que Rancière (1996) chamou de “pós-democracia consensual”. 

Esse preceito de funcionamento, baseado na negociação entre segmentos da 

sociedade civil com o Estado (sustentados pela construção de consensos 

políticos), e a perspectiva de consecução de vantagens (com a aprovação de 

projetos e a obtenção de recursos públicos) ajudam a explicar a presença 

expressiva das organizações sociais nos “espaços de participação”, cujos 

significados políticos e sociais discutiremos no próximo capítulo. 

A organização e participação de feiras de agricultura familiar e economia 

solidária é uma estratégia que tem se multiplicado nesta última década. O 

conjunto de fragmentos reunidos a seguir nos permite constatar sua 

                                                 
10

  Vale salientar que o MDA, em um de seus documentos referenciais, define o território como 
uma escala intermediária entre o municipal e o estadual. Obviamente não podemos ignorar o 
empobrecimento imputado ao conceito com esse emprego, que foi objeto de uma crítica que 
elaboramos em Coelho Neto (2012). 



periodicidade, sua organização escalar, os principais agentes envolvidos e as 

mais frequentes atividades desenvolvidas: 

Acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de maio [de 2010] em Serrinha, a 3ª 
Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Território do 
Sisal. Realizada pelo Movimento Social do Território com o apoio de 

varias entidades publicas. O CODES Sisal convida a população do 
Território de Sisal para participar desta Feira que trará para Serrinha 
diversas oficinas temáticas, exposições de produtos da agricultura 
familiar, animais e manifestações culturais (Disponível 
em:<http://www.arcosertao.org.br/vernoticia.php?idNoticia=73>Acesso 
em: 14 mai. 2012, grifo nosso). 

A 2ª Agrifam Sisal – Feira da Agricultura Familiar da Região do Sisal 
acontece entre 11 e 13 de novembro de 2011, em São Domingos – BA. 
Durante a realização da feira serão tratados assuntos referentes à crise 
que enfrenta o sisal, mas também ao crescimento de culturas como: 
produção de leite de caprinos e bovinos, criação de caprinos e produção 
de mel (Disponível em:<http://agroevento.com/agenda/2-agrifam-
sisal/>Acesso em: 14 mai. 2012, grifo nosso) 

Stand da ARCO SERTÃO representa empreendimentos cooperativos 
solidários da agricultura familiar na FEBAFES 2011 – II Feira Baiana de 
Agricultura Familiar e Economia Solidária (Disponível 

em:<http://www.arcosertao.org.br/vernoticia.php?idNoticia=104>Acesso 
em: 14 mai. 2012, grifo nosso) 

A Arco Sertão marcou presença no I Seminário Nacional do Instituto 
Consulado da Mulher - Programa Usinas do Trabalho nos dias 05 e 07 
de outubro, na cidade de Embu das Artes (SP), o seminário reuniu 
parceiros do Programa Usinas do Trabalho (Disponível 
em:<http://www.arcosertao.org.br/vernoticia.php?idNoticia=83>Acesso 
em: 14 mai. 2012). 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai realizar no período de 07 a 
12 de outubro [2009], no Rio de Janeiro, a sexta edição da Feira 
Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Disponível 
em:<http://www.agrolink.com.br/eventos/EventoDetalhe.aspx?CodEvento
=4794 Acesso em: 14 mai. 2012). 

Portanto, é possível concluir que se trata de um expediente regularmente 

acionado (com periodicidades bem definidas) pelas entidades sociais 

representativas dos agricultores/trabalhadoras, constituindo-se em canais de 

articulação política e econômica, nos quais se realizam atividades mercantis e 

trocas de experiências e saberes, viabilizando a construção de alianças e 

parcerias. As notícias acima arroladas nos revelam como as feiras são 

organizadas com base nos mais variados recortes escalares: Território do Sisal, 

Região do Sisal, Estado da Bahia e Brasil. 

Algumas feiras são promovidas pelo governo (em suas distintas esferas), 

no entanto, as organizações sociais do Território do Sisal têm assumindo 

crescente protagonismo na tarefa de realização das feiras (com apoio e às vezes 

em parceria com as agências governamentais) manipulando as escalas espaciais 



de acordo com suas conveniências e interesses. A notícia abaixo reproduzida é 

um caso exemplar desse expediente de reorganização escalar, na qual as 

entidades ampliam a escala de organização da feira e lhe confere maior amplitude 

espacial e densidade organizacional e política. 

Entidades de agricultores do Sertão baiano realizam de 10 a 12 deste 
mês de maio [de 2007] na cidade de Feira de Santana o II Ciclo da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária dos Territórios do Sisal, 
Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão (Feira de Santana) [...]. Segundo 
a assessoria do MOC, Movimento de Organização Comunitária, em 
2006, o I Ciclo da Agricultura Familiar foi realizado na cidade de 
Serrinha e contemplava apenas o Território do Sisal, que a mudança 

para a cidade de Feira de Santana foi devido ao forte caráter comercial 
da cidade e a inclusão do Portal do Sertão no evento e que durante 

os três dias, a população de Feira de Santana poderá conferir o 
artesanato e demais produtos originados dos territórios envolvidos que 
acontece na Praça Bernadinho Bahia (Disponível 
em:<http://www.studiorural.com/?noticia=112>Acesso em: 14 mai. 2012). 

O terceiro movimento que caracteriza a estratégia-rede das organizações 

sociais do Território do Sisal é o estabelecimento de parcerias com os mais 

diferentes segmentos da sociedade sediados na escala local, regional, nacional e 

global. A parceria constitui-se num arranjo em que duas ou mais partes 

estabelecem um acordo de cooperação costurado em torno de interesses 

comuns. Portanto, a realização de parcerias pressupõe a ativação de conexões 

entre agentes sociais, preenchendo empiricamente os requisitos do que Scherer-

Warren (2007) denominou de coletivos em rede, assentados na formação de 

alianças voltadas para a busca de apoios solidários ou para o desenvolvimento de 

estratégias de ação conjunta. 

As parcerias podem resultar de uma ação conjunta e articulada de vários 

agentes sociais, caracterizando-se como uma rede, como no caso mencionado 

pela Presidente da COOPERAFIS, reunindo cooperativas e associações de 

artesãs do semiárido baiano, agrupadas em torno de um projeto aprovado em 

Edital do SEBRAI-BA, objetivando o desenvolvimento de estratégias de 

divulgação de seus produtos: 

Esse projeto foi para desenvolver coleções [material para divulgação dos 
produtos] para as organizações de artesanato [menciona várias 
cooperativas e associações de artesãs]. Foi difícil a gente administrar 
porque não era mais a administração sozinha. Era você [refere-se à 
COOPERAFIS] e mais outras organizações. Então a gente acaba 



formando uma rede [chamada] Complexo Cooperativo de Artesanato. 
Ela é informal, ela é um sonho (Presidente da COOPERAFIS).

11
 

A despeito da existência de um contexto político-institucional mais propício 

para a realização de parcerias com as agências governamentais e as secretarias 

de governo, em decorrência dos mandatos petistas na Bahia e no Brasil, o maior 

volume de parcerias se dá entre as próprias organizações sociais, como se pode 

certificar no Quadro 17. Dessa primeira constatação mais geral, desdobram-se 

outras duas mais específicas e mais relevantes para nossos propósitos de 

análise: (i) verifica-se uma maior concentração de parcerias formalizadas entre 

entidades situadas na escala local e regional; e (ii) as parcerias são realizadas em 

sua esmagadora maioria entre as entidades oriundas das organizações de 

agricultores/trabalhadores rurais (sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas 

de crédito e de produção, associações comunitárias rurais, e as organizações-

rede complexas como as centrais de associações, cooperativas e sindicatos). 

Esse conjunto de constatações, sobretudo, no que se refere ao volume de 

parcerias firmadas entre organizações sediadas nas escalas local e regional, 

engendrando um comportamento de reciprocidade e de cooperação, reforçam 

nosso argumento em favor da existência de um tecido social organizado no 

Território do Sisal que se articula através de diferentes expedientes, dentre os 

quais as parcerias. O depoimento reproduzido a seguir representa um testemunho 

cabal do fenômeno que estamos destacando: 

Hoje nós temos parcerias com a APAEB, com a Fundação 
APAEB, com a CEAIC, com a Arco Sertão. Com todas essas 
instituições que sempre dá o apoio. Apoio de mão dupla, tanto 
daqui pra lá, tanto de lá prá cá. A APAEB neste período de crise 
mesmo a gente foi também um dos que deu maior apoio para ela 
não cair. Agora mesmo na Feira [refere-se à Feira de Agricultura 
Familiar e Economia Solidária prevista para 2012], a gente senta 
todo mundo e cada um vai assumir determinadas funções 
(Presidente da FATRES).12 

 

 

 

                                                 
11

  Entrevista concedida ao autor pela Presidente da Cooperativa Regional de Artesãs Fibras do 
Sertão (COOPERAFIS), em 20.12.2011, na cidade de Valente-Bahia. 

12
  Entrevista concedida ao autor pelo Presidente da Fundação de Apoio aos Trabalhadores 

Rurais e Agricultores Familiares da Região do Sisal e Semiárido da Bahia (FATRES), em 
17.03.2012, na cidade de Retirolândia-Bahia. 



QUADRO 17: PARCERIAS ESTABELECIDAS PELAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO TERRITÓRIO DO SISAL 

ENTIDADE ESCALA LOCAL ESCALA REGIONAL 
(*)

 
ESCALA 

ESTADUAL 
(*)

 
ESCALA 

NACIONAL 

CEAIC APAEB Valente. MOC, FATRES e 
ASCOOB Itapicuru. 

 CESE. 

COOBENCOL CEIAC. ASCOOB Itapicuru e 
Arco Sertão. 

  

COOPERAFIS Fundação 
APAEB. 

SICOOB Coopere. SEBRAI Bahia; 
SEDES. 

SESI. 

FATRES APAEB Valente; 
Fundação APAEB 
e CEIAC. 

Arco Sertão e CODES 
Sisal; Abraço Sisal; 
SICOOB Coopere. 

CAR; EBDA; 
FETRAF-BA. 

CONAB; 
UNICAFES. 

 

Arco Sertão 

Prefeitura 
Municipal de 
Serrinha; STRs. 

MOC; Abraço Sisal; 
CODES Sisal;  
CODES Jacuípe; 
MMTR; FATRES. 

SUDIC; SEAGRI; 
FETRAF-BA. 

MDA; 
UNICAFES. 

Abraço Sisal STRs. MOC; Arco Sertão. SECULT-BA. DESOP 
Brasil. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011-2012. 
Notas: (*) Optamos por distinguir a Escala Regional (Espaço Sisaleiro da Bahia) da Escala Estadual (escala 
de governo) em decorrência de duas motivações: (i) para destacar as parcerias que se configuram no âmbito 
do Espaço Sisaleiro; (ii) para enquadrar as parcerias estabelecidas com instituições do Governo da Bahia ou 
organizações que se organizam (e operam) a partir da escala de governo. 
Elaboração: Agripino Souza Coelho Neto 

 

Entretanto, a configuração desse expediente da estratégia-rede atravessa 

outras escalas espaciais, como revela o Quadro 17. Essa constatação se torna 

mais contundente quando analisamos as parcerias estabelecidas por duas das 

mais tradicionais e expressivas entidades do Território do Sisal (Quadro 18). 

Enquanto a SICOOB-COOPERE mantém um fluxo mais intenso de trocas com a 

escala local (mais frequentemente com rádios e associações comunitárias e com 

os sindicatos de trabalhadores rurais), a APAEB-Valente estabelece uma forte 

densidade de relações com a escala nacional, mas, sobretudo, com a escala 

global. 

A rede de cooperação e parceria tecida pela APAEB-Valente envolve uma 

diversidade de agentes sociais (ministérios e secretarias de governo, agências 

governamentais, bancos nacionais de desenvolvimento, fundações privadas 

internacionais, organizações não governamentais nacionais e internacionais, 

organizações religiosas, associações comunitárias, cooperativas de crédito), e 



apresenta um comportamento multiescalar. O Quadro 18 revela a impressionante 

rede de relações que a entidade mantém com a escala global, configurando numa 

rede de cooperação religiosa nucleada na Europa Ocidental (Misereor13, Pão para 

o mundo (Brot Für Die Welt)14, Manos unidas15 e Cordaid16) e com diversos 

apoios financeiros recebidos de fundações norte-americanas e europeias. Os 

recursos financeiros oriundos recebidos pela APAEB-Valente, destinam-se, 

preferencialmente para: (i) o pagamento de salários e deslocamentos da 

assistência técnica que a entidade realiza aos agricultores, (ii) realização de 

cursos e treinamentos, alguns voltados para convivência com o semiárido, (iii) 

para o pagamento de monitores, aquisição de material didático e fornecimento de 

alimentação para os alunos da Escola Família Agrícola (EFA) mantida pela 

associação, e (iv) para o custeio de parte do projeto de comunicação comunitária, 

por rádio e televisão (APAEB, 2004). 

Em resumo, podemos constatar que as diversas modalidades que 

compõem a estratégia-rede expressam as políticas de escala adotadas pelas 

organizações sociais, caracterizando-se por sua natureza multiescalar. 

Sustentando-se nas ideias de Passi (2004), Dallabrida (2010) apresenta uma 

síntese desse entendimento, expressa do seguinte modo: 

As divergentes redes de relações sociais e interesses operam em todas 
as escalas, não restringindo sua ação em determinado âmbito espacial. 
[...] as escalas, como as regiões e as localidades, não são estáticas; são 
estruturas complexas, institucionalizadas socialmente, produzidas social 
e historicamente. São produzidas, existem e podem ser destruídas ou 
transformadas através das práticas sociais e lutas políticas. Se as 
escalas são formas de práticas sociais, são resultantes de relações de 
poder e de luta (DALLABRIDA, 2010, p. 189). 

                                                 
13

 “MISEREOR é a Obra episcopal da Igreja Católica da Alemanha para a cooperação ao 
desenvolvimento. Desde há mais de 50 anos, MISEREOR está comprometida com a luta 
contra a pobreza na África, Ásia e América Latina” (disponível 
em:<//www.misereor.org/pt/about-us.html>Acesso em: 10 set. 2012). 

14
  A “Pão para o Mundo” (Brot Für Die Welt) é uma agência de cooperação vinculadas às igrejas 

evangélicas regionais da Alemanha (disponível em:<http://www.brot-fuer-die-
welt.de/home.html>Acesso em: 10 set. 2012). 

15
 “Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y 

desarrollo del Tercer Mundo. Es, a su vez, una organización no gubernamental para el 
desarrollo, (ONGD), de voluntarios, católica y seglar” (disponível 
em:<http://www.manosunidas.org/organizacion>Acesso em: 10 set. 2012). 

16
  A Cordaid é uma organização da Igreja Católica de ajuda e desenvolvimento sediada na 

Holanda, com uma rede de cerca de mil organizações parceiras em 36 países na África, Ásia e 
América Latina (disponível em:<http://www.cordaid.nl/nl/(12997)--.html>Acesso em: 10 set. 
2012). 



QUADRO 18: PARCERIAS ESTABELECIDAS PELA APAEB-VALENTE 
E SICOOB-COOPERE ATÉ O ANO DE 2010 

ESCALAS APAEB VALENTE 
SICOOB COOPERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL 

- Igreja Católica (Valente); 
- Fórum da Cidadania (Valente); 
- Associações Comunitárias (de 
Valente e do Espaço Sisaleiro da 
Bahia). 

- APAEB Valente; 

- Rádios Comunitárias do Território 
do Sisal e Bacia do Jacuípe; 

Associações Comunitárias Rurais; 

- STRs (Capim Grosso, Conceição 
do Coité, Gavião, Itiúba, Monte 
Santo, Nova Fátima, Queimadas, 
Quixabeira, Retirolândia, Santaluz e 
Valente); 

- Prefeituras Municipais (Capim 
Grosso, Conceição do Coité, 
Gavião, Nova Fátima, Quixabeira, 
Retirolândia e Valente); 

-União das Associações 
Comunitárias de Nova Fátima 
(UNANF); 

REGIONAL ASCOOB Feira de Santana; MOC; 
IRPAA (Juazeiro). 

COOPERAFIS e FATRES. 

 
ESTADUAL 

SECTI; SEAGRI; CAR; DESENBAHIA; 
REFAISA; AECOFABA; SEBRAI-BA; 
SUDIC; UEFS. 

 

 
 

NACIONAL 

BNDES; Caritas Brasileira; Fundação 
Getúlio Vargas; EMBRAPA; MDA; 
INFRAERO; FASE; ASHOKA Brasil; 
CERIS; CONAB. 

DISOP Brasil; UNICAFES. 

 
 
 
 

GLOBAL 

- Inter American Foudation e 
Fundação Kellogg (EUA); 
- ONGs MISEREOR, Pão para o 
Mundo e Leteinamerika Zentrum E. 
V.; e Fundação Heinrich Boll 
(Alemanha); 
- Fundação DOEN e ONG CORDAID 
(Holanda); 
- ONG Manos Unidas (Espanha);  
- Fondazione Il Canalli (Italia);  
- Kreditibank e ONGs SIMFR, SOS-
PG e DISOP (Bélgica); 
- Schwab Foudation (Suiça). 

BID; DISOP Bélgica. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011-2012; Relatório Anual de Atividades da APAEB dos anos de 2000 a 

2010; Relatório Anual de Atividades do SICOOB COOPERE dos anos de 2008 a 2010. 
Elaboração: Agripino Souza Coelho Neto. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados da pesquisa demonstraram como a noção de rede se torna 

um componente constitutivo no processo de formação e operação dessas 



organizações sociais. Em seu funcionamento elas conformam diversificadas 

estratégias-rede, que se configuram nos formatos organizacionais desenhados 

pelas conexões de indivíduos e entidades, criando organizações-rede primárias, 

como os sindicatos de trabalhadores rurais, as associações comunitárias rurais e 

as cooperativas de agricultores, como também, organizações-rede mais 

complexas, resultantes das articulações multiescalares que se realizam entre 

organizações primárias, conformando redes regionais e nacionais de 

cooperativismo, associativismo ou sindicalismo. 

A estratégia-rede se configura também nos modos de operação e nas 

práticas desenvolvidas pelas organizações que vão desenvolvendo renovadas e 

diferentes estratégias, participando de “espaços” e construindo mecanismos de 

ação conjunta, como os fóruns, as feiras, os encontros, as plenárias, os 

conselhos, dentre outras modalidades. 

O comportamento espacial informado pelas estratégias-rede permite 

constatar que as ações desenvolvidas apresentam um nítido conteúdo escalar. 

Trata-se de articulações entre sujeitos sociais situados em diferentes lugares que 

se associam e se conectam, formando redes de múltiplas dimensões escalares. 

As organizações-rede primárias articulam indivíduos na escala local e regional; as 

organizações-rede complexas, por sua vez, são resultados da conexão de 

entidades organizadas nas escalas local e regional, para compor organizações 

multiescalares. A sustentação das redes nacionais de cooperativismo e 

sindicalismo se faz através de suas bases localmente situadas. É nas diversas 

escalas articuladas que essas redes encontram sentido e pertinência. 

O acionamento da escala como conteúdo e estratégia organizativa objetiva 

o fortalecimento e o empoderamento dessas organizações-rede, ampliando a 

possibilidade de viabilizar os seus propósitos e potencializar a capacidade de 

intervenção social, valendo-se, assim, da construção de políticas de escala. 

 

REFERÊNCIAS 

BRANDÃO, C. Desenvolvimento, territórios e escalas espaciais: levar na devida 
conta as contribuições da economia política e da geografia crítica para construir a 
abordagem interdisciplinar. In: RIBEIRO, M. T. F.; MILANI, C. R. S. (Orgs.). 



Compreendendo a complexidade socioespacial contemporânea: o território 
como categoria de diálogo interdisciplinar. Salvador, EDUFBA, 2009, p. 151-186. 

COELHO NETO, A. S. Políticas governamentais no Brasil e a banalização do 
conceito de território. In: Anais do I Seminário Internacional Estado, Território e 
Desenvolvimento. Salvador: UFBA, 2012. v. 1. p. 1-19. 

DALLABRIDA, V. R. La escala en los procesos de gestión del desarrollo: revisión 
teórica, análisis de experiencias y aportes a la investigación. In: FERNÁNDEZ, V. 
R.; BRANDÃO, C. Escalas y políticas del desarrollo regional: desafíos para 
América Latina. Buenos Aires / Madrid: Miño y Dávila, 2010, p. 185-216. 

LEAL, V. N. Coronelismo, Enxada e Voto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 
[1949]. 

MARCON, C.; MOINET, N. Estratégia-rede: ensaio de estratégia. Caxias do Sul: 
EDUCS, 2001. 

MOORE, A. Rethinking scale as a geographical category: from analysis to 
practice. Progress in Human Geography, v. 32, n. 2, pp. 203-225, apr. 2008. 

PAASI, A. Place and region: looking through the prism of scale. Progress in 
Human Geography, v. 28, n. 4, pp. 536-546, out. 2004. 

RANCIÈRE, J. O desentendimento. São Paulo: Editora 34, 1996. 

SCHERER-WARREN, I. Cidadania sem fronteiras: ações coletivas na era da 
globalização. São Paulo: Hucitec, 1999. 

______. Redes sociais: trajetórias e fronteiras. In: DIAS, L. C.; SILVEIRA, R. L. L. 
(Orgs.). Redes, Sociedade e Território. 2. ed. Santa Cruz do Sul: EdUNISC, 
2007. 

VAINER, C. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder 
local? Cadernos do IPPUR, Rio de Janeiro, ano XVI, n. 1, p. 13-32, jan-jul. 2002.  


