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RESUMO 
 
 
 
As desigualdades sociais no campo, a pobreza quase generalizada do trabalhador rural e 
sua família, a falta de terra apta para a agropecuária, a concentração fundiária, as 
limitações em termos de crédito, de assistência técnica, de tecnologia própria para o semi-
árido, a escassez de água para consumo humano, animal e para irrigação e, sobretudo, a 
impossibilidade física do BNB de estar presente em todos os municípios de sua área de 
atuação, levaram a criação da figura do agente de desenvolvimento. A pesquisa abordou o 
papel do agente de desenvolvimento do BNB como articulador, através do seu trabalho, 
para organização econômica e para integração das ações de desenvolvimento econômico, 
que abranjam os níveis estaduais e municipais. Iniciou-se com uma análise do trabalho 
desenvolvido pelo agente de desenvolvimento como articulador exógeno ao município, 
quantificando as ações desses profissionais que poderão se transformar em 
desenvolvimento sustentável para a região estudada, além de verificar a alternativa de um 
articulador local, da própria comunidade. Foi feita uma comparação, através de entrevistas, 
entre uma associação atendida pelo Banco do Nordeste, através do agente de 
desenvolvimento e outra associação comunitária não atendida pelo Banco nem pelo agente. 
Para se estudar o perfil do agente de desenvolvimento na sua forma atual, foram enviados 
questionários aos agentes sediados no Estado do Ceará, em número de cinqüenta, a fim de 
se conhecer o comprometimento desse profissional com a problemática epistemológica do 
desenvolvimento sustentável. O estudo foi fundamentado na interdisciplinaridade e no 
materialismo histórico e dialético, como forma de se buscar a criação de um articulador 
comunitário alavancador de soluções, que vise à construção de uma sociedade mais justa, 
igualitária e onilateral1 em que a emancipação humana seja feita pelo trabalho 
transformador da natureza e do próprio ser humano e ambos vivam em harmonia. Os 
resultados indicaram que o trabalho do agente de desenvolvimento do BNB não agrega 
desenvolvimento sustentável, o perfil do agente precisa ser melhorado na área ambiental, a 
quantidade de 550 agentes para 1874 municípios é inviável para que seja realizado um 
trabalho sério no desenvolvimento local e não há envolvimento dos parceiros locais capaz 
de ajudar no trabalho desse profissional do BNB, por falta de conscientização política. 
Sugere-se a criação do Agente de Desenvolvimento Local em todos os municípios do 
Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, propondo-se, também, um perfil para 
esse agente nos moldes do desenvolvimento sustentável e da interdisciplinaridade. Indica-
se ainda a fusão do Farol de Desenvolvimento BNB com outros fóruns municipais, bem 
como um melhor acompanhamento dos financiamentos do BNB junto às associações e 
cooperativas de produtores, além de alertar o BNB para o acompanhamento contábil e de 
sucessão dos dirigentes nessas organizações associativistas. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento local e sustentável, educação, meio ambiente. 
 

                                                           
1 Homem onilateral em Marx: “...que tem um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os 
sentidos das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação.” 
(MANACORDA, 1996:78-79) 



ABSTRACT 
 
 
 
The figure of the development agent was created to assist the following gaps: Social 
inequalities in the country side, poverty almost generalized of the agricultural worker and 
its family, the lack of apt land for agriculture, agrarian concentration, limitations in credit, 
technical assistance, proper technology for dry lands, and above all the physical 
impossibility of BNB to be present in all cities of its performance. The research 
approached BNB’s development agent as an articulator for economic organization and 
integration of actions in economic development, in state and municipal levels.  It started 
with an analysis on the development agents job as an external articulator to the district, 
quantifying the actions of these professionals to set them into sustainable development for 
the studies region, besides verifying the alternative for a local articulator. A comparison 
was made through interviews with two local associations, one being assisted by northeast 
bank and another without its assistance, fifty surveys were sent to the development agents 
to study their profile in the current form, in order to know their commitment with 
sustainable development. The study was based on the interdisciplinary, the historical 
materialism and dialectic as a way to pursue a communitarian articulation of solutions, 
whose job is to search for a more equal, fair and onilateral2  society where man can make a 
transforming work on nature and both can still live in harmony.  It was proven that the 
development agents don’t add sustainable development, the agent’s profile needs to be 
improved in the ambient area, and the amount of 550 agents for 1874 districts is unfeasible 
for a serious local development as well as the lack of politics awareness of local partners to 
help their job.  It is suggested a creation of agents in all districts of northeast, north of  
Minas Gerais and Espirito Santo, also a profile for these agents in the molds of sustainable 
development and interdisciplinary. The fusing of Farol do Desenvolvimento BNB with 
others municipal forums was also suggested. As well as a better accompaniment on the 
BNB on the countable matters and succession of controllers in these associations. 
 
 
Key-words: local and sustainable development, education, environment. 
 
 

                                                           
2 Onilateral human being in Marx: “...there is a total development, complete, multilateral in all faculties 
senses, productive power and the need and capability of his satisfaction”” (MANACORDA, 1996:78-79). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

“A vida sem o teste da crítica não vale a pena ser vivida”. 

Sócrates 

 

 
 
 
 

Articulado com o pensamento ocidental, com todas suas limitações, e para 

compreender essas idéias que nos deram essa visão de mundo. Admitindo como 

pressuposto básico a vida na Terra, levando-se em conta não apenas os seres antrópicos, 

mas toda a vida (biótica) e o meio abiótico, e por considerar que esse ambiente é a nossa 

casa, procura-se contribuir com a reflexão sobre a importância da preservação do  

ambiente. Essa reflexão nos conduz a um desenvolvimento sustentável, a fim de que as 

gerações vindouras tenham oportunidade de desfrutar dessa maravilha que é o Planeta azul. 

Esse desenvolvimento sustentável, descontando todos os exageros ideológicos dos 

discursos oficiais, transita, pela educação letrada generalizada, entendida como aquela 

educação para todas as pessoas, independentemente de classe social, raça, cor, religião e 

todas as demais opções que o ser humano tem o direito de fazer, por ser diferente, por ser 

único. 

Admitindo esse direito de ser diferente e único é que o desenvolvimento sustentável 

deve começar no local, ou seja, é através das comunidades, das famílias, no 

desenvolvimento local, com a participação em todas as discussões, possíveis de influenciar 

o futuro dessas comunidades, é que esse desenvolvimento local poderá ser estruturado, 

pensado e  analisado articulando perspectivas de um futuro mais justo e emancipatório.3 

 

 

 

 

 
                                                           
3 A emancipação humana, segundo Marx, acontecerá quando “Os indivíduos universalmente desenvolvidos, 
cujas relações sociais e também relações de comunidade estão submetidos aos próprios controles de 
comunidade, não são um produto da natureza, mas da história” (MANACORDA, 1996:80). 
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Analisando o papel do agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil, 

como ator exógeno às comunidades onde atua e se propondo ser esse articulador4 de 

desenvolvimento que “o Banco pressupõe” fazer parte de sua “missão 

desenvolvimentista”, o presente trabalho sugere que cada município tenha seu agente de 

desenvolvimento local, que faça parte e seja parte de sua comunidade. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Este articulador é a pessoa capaz de estabelecer contatos com pessoas da comunidade, demarca as bases, 
organiza as comunidades nos municípios, sugere medidas mitigadoras para os problemas de desenvolvimento 
local. Age, também, como facilitador das ações de desenvolvimento local, orientando para medidas que 
possam originar renda e emprego. Sabendo que há forte interação dos processos de construção da democracia 
política e da democracia econômica, procura estimular a reorganização dos espaços comunitários. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1  INTRODUÇÃO 
 
 

“Da mesma forma que o homem como agente moral requer 
idéias de justiça e bondade para bem conduzir sua vida, o 
homem como cientista depende de outras idéias absolutas 

para compreender o mundo, outros universos pelos quais o 
caos, o fluxo e a variedade de seres sensíveis podem ser 

unificados e tornados inteligíveis”. 

Platão 

 
 
 

 

O Banco do Nordeste do Brasil S. A. é uma sociedade de economia mista, onde a 

maioria do capital votante pertence ao Governo Federal e por isso sua Diretoria, Conselho 

de Administração e Conselho Fiscal são cargos de confiança do Presidente da República. 

Criado em 1952 e tendo iniciado suas atividades em 1954, têm sede na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará. Possui 174 agências e sua jurisdição é a região Nordeste, norte de Minas 

Gerais e Espírito Santo.                                                                                                                                    

           O BNB, desde o seu nascimento, experimentou diversas fases e seguiu sempre o 

rumo empregado pelo seu presidente. Na era da socialdemocracia brasileira, em 1995, 

tomou posse na gestão do BNB um “novo” conceito de Modernidade, com o afã da 

inflação “domada” pelo novo Presidente da República e o desafio de sobrevivência dos 

bancos e instituições públicas federais passava pelas “reestruturações”, ou seja, 

reposicionamento de ações para dar resultados positivos, a fim de mostrar que mesmo um 

banco de fomento regional, numa região como a nordestina assolada pela miséria, os lucros 

imediatos são a base do progresso e da famosa “auto-sustentabilidade”.  

Tendo o mercado como foco, a “moderna” administração do Banco do Nordeste 

desenhou um modelo administrativo baseado em projetos estruturantes, tais como: 

• redesenho do processo de concessão de crédito; 

• redesenho dos processos da área administrativa; 

• estruturação do processo de capacitação dos clientes; 



 25

• indicadores de performance; 

• reorientação da rede de agências; 

• modernização tecnológica; 

• marketing global; 

• otimização dos instrumentos de comunicação interna e externa; 

• produtos e serviços inovadores. 

Com base nesses projetos estruturantes, nasceu a figura do agente de 

desenvolvimento como parte dos chamados instrumentos inovadores de promoção do 

desenvolvimento local, criados pelo Banco do Nordeste, a seguir enumerados: 

1. Agentes de Desenvolvimento – 480 profissionais que articulam e mobilizam as 

comunidades em torno de suas vocações econômicas; 

2. Agência Intinerante – equipes que se deslocam pela rede bancária, para 

realização de negócios; 

3. Farol de Desenvolvimento Banco do Nordeste – espaço para discussão e 

encaminhamento de soluções para todas as questões relativas ao 

desenvolvimento sustentável do município, harmonizando as cadeias 

produtivas; 

4. Fundo de Aval – mecanismo de financiamento, formalizado mediante aval de 

prefeituras e outras instituições, beneficiando empreendedores sem condições de 

oferecer garantias; 

5. Termos de Parceria – instrumento de parceria firmado com instituições públicas 

e privadas, com vistas ao desenvolvimento de setores específicos da economia 

local; 

6. Capacitação – prepara o empreendedor para gerir o negócio e os recursos 

financeiros recebidos; 

7. Crediamigo – opção de crédito rápido e desburocratizado para os 

microempreendedores do setor informal; 

8. Cliente Consulta – serviço de orientação ao cliente, por meio de ligação gratuita, 

que fornece informações e orientações sobre as vocações econômicas da região 

e os produtos e serviços do Banco; 

9. Fóruns de Clientes – reuniões periódicas com clientes, que possibilitam 

monitorar o grau de atendimento, satisfação e expectativas em relação ao Banco 

(Encarte do Jornal - do BNB NOTICIAS Especial, 10/10/1997). 
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Uniformizando conceitos e procedimentos a serem adotados pelos agentes de 

desenvolvimento nos 1874 municípios da região de abrangência  do BNB, a direção geral 

desse Banco estatal não considerou a possibilidade de que cada comunidade é única e o 

desenvolvimento local deve ser trabalhado por um ator social que seja parte e se sinta parte 

desta mesma comunidade. 

Dada a importância da tarefa encomendada aos agentes de desenvolvimento, no 

sentido de determinar e incentivar a melhoria econômica das comunidades trabalhadas, 

com base nas suas próprias potencialidades, é preciso saber até  que ponto existe sinergia 

entre os agentes de desenvolvimento do BNB e os membros das comunidades. Por isso a  

relevância do problema estudado. 

 

 

1.1.  Definição do problema 
 

 

O Banco do Nordeste do Brasil foi criado por Getúlio Vargas com o objetivo de ser 

o agente de desenvolvimento ou de fomento da região Nordeste, a fim de que suas ações 

desenvolvimentistas de financiamento de projetos econômicos estimulassem atividades 

produtivas, incentivando pesquisas e estudos para oportunidades de negócios de outras 

regiões e países com a Região nordestina. O BNB  atuaria como banco comercial captando 

recursos de poupadores da própria Região e de outras regiões, para aplicação no 

desenvolvimento regional, com a finalidade de poder impulsionar melhoria na qualidade de 

vida do povo nordestino e contribuir para um país mais harmônico economicamente e 

socialmente. 

           Em 1995 o BNB deparou-se com o seguinte dilema: ser banco comercial puro e 

competir com a banca privada ou ser um banco de desenvolvimento regional, para cumprir 

as finalidades pelas quais ele foi criado em 1952. A decisão foi para ser banco de 

desenvolvimento. Para ser banco de fomento, a fim de ter coerência com a filosofia de sua 

criação, o BNB precisava atender à massa de micros, pequenos e médios produtores de sua 

jurisdição, que estava há muito tempo excluída do processo de desenvolvimento 

econômico e social. O BNB só tinha e ainda tem 174 agências para atender cerca de 1874 

municípios da área de atuação. Fisicamente era impossível estar presente em todos esses 
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municípios para cumprir com seu papel de banco de desenvolvimento. As limitações do 

BNB em termos econômicos, financeiros, institucionais e até estratégicos eram enormes. 

           A jurisdição do Banco do Nordeste possui carências em termos de recursos hídricos 

causadas pelas secas cíclicas, bem como problemas pelo baixo padrão de capacitação 

profissional da população regional, baixa auto-estima e pouca disposição da maioria dos 

pequenos produtores de mudarem seus comportamentos, a fim de se prepararem para esse 

“mercado” competitivo e altamente excludente que está implantado em nosso País. 

           A questão seria: como atender a uma gama de produtores sem infra-estrutura 

adequada, despreparados em termos de educação letrada, profissionalismo empresarial, 

empreendedorismo e conscientização política sem estrutura para tal? 

           O BNB resolveu criar uma solução na tentativa de reduzir suas limitações 

operacionais e de atuação, além de procurar cumprir sua missão desenvolvimentista. Esta 

solução foi a figura do agente de desenvolvimento. Esse agente de desenvolvimento seria o 

responsável para promover e ser o articulador de ações desenvolvimentistas do BNB junto 

às comunidades da região do polígono das secas. 

           A pesquisa se propõe estudar o papel do agente de desenvolvimento do Banco do 

Nordeste como articulador de ações desenvolvimentistas junto aos agentes produtivos 

urbanos e rurais da área de atuação do BNB no Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito 

Santo. Neste estudo será comparado duas associações comunitárias no município de 

Caucaia, Ceará, uma que seja atendida pelo Banco do Nordeste e outra que não tenha esse 

atendimento, a fim de que seja averiguado até que ponto a figura do agente de 

desenvolvimento do BNB está agregando desenvolvimento em sua área de atuação. Além 

do mais será estudado o perfil atual do agente de desenvolvimento, para se for o caso, 

propor alternativas de melhorias na função desse profissional. O Município de Caucaia, 

escolhido para a realização do presente trabalho, apresenta as características econômicas, 

sociais e ambientais comuns `a maioria dos municípios do semi-árido. 
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            O Município de Caucaia, localizado na região metropolitana de Fortaleza, Estado 

do Ceará, foi criado em 1759 e é formado pelos seguintes distritos: Bom Princípio – criado 

em 1990, Catuana – criado em 1951, Guararu – criado em 1933, Jurema – criado em 1990, 

Mirambé – criado em 1933, Sítios Novos – criado em 1933 e Tucunduba – criado em 

1863. Sua área é de 1.195,6 km² e representa 0,8% da área do Estado do Ceará. Quem 

nasce em Caucaia é caucaiense. A distância de Fortaleza é de 12 km pela BR 222 e em 

linha reta é de 7 km. A Sede do Município está a –3° 44’ 10” de latitude e –38° 39’ 11” de 

longitude e fica a uma altitude, em relação ao nível do mar, de 29,9 m. O Município possui 

um parque botânico criado pelo Decreto n°24216, de 09.09.1996, que é administrado pela 

SEMACE – Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, com uma área de 

190 hectares e faz parte do ecossistema complexo vegetal litorâneo. A população do 

Município é de 246.590 (Anuário Estatístico do Ceará - Estimativa - 2000) habitantes, e 

residem em áreas urbanas 223.703 habitantes  e em áreas rurais 22.887 pessoas.   

            É observado que praticamente 10% da população caucaiense mora na zona rural e a 

sua grande maioria reside em zonas urbanas, o que denota os aspectos indutores da 

urbanização da área metropolitana de Fortaleza, além da influência do litoral para praias 

urbanizadas com exploração do turismo e do setor imobiliário. 

            Para que seja entendida a importância do contexto econômico e social num 

Município nordestino como Caucaia, que faz parte do semi-árido nordestino e tem todos 

aqueles problemas estruturais presentes na maioria dos municípios cearenses, é preciso 

desvendar o que seja a racionalidade capitalista. Essa racionalidade fundou-se numa 

crescente racionalização instrumental e formal, expressa nos princípios abstratos da 

Economia e nos padrões tecnológicos, na organização burocrática e nos aparelhos 

ideológicos do Estado. O progresso econômico colocou o mundo à porta de uma 

modernidade que, na prática, apesar da sua retórica reivindicar a diversidade na 

globalidade, se manifesta como o fortalecimento de uma hegemonia homogeneizante, que 

reorienta o poder no campo do saber e do conhecimento para um pragmatismo 

funcionalista. Esta modernidade traz aos países centrais as questões éticas relacionadas 

com a abundância, o desperdício e o uso do tempo livre, enquanto que nos países 

periféricos são cada vez mais prementes os problemas de sobrevivência e da dignidade 

humana, a satisfação das necessidades básicas e a eliminação da pobreza absoluta. 
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            O projeto de desenvolvimento das forças produtivas, mediante a “tecnologização” 

crescente da sociedade, prometia passar do momento da necessidade (da alienação e da 

exploração) ao da liberdade e da onilateralidade5; dissolver as raízes da escassez de todo 

processo econômico; resolver o conflito social e as causas da distribuição desigual da 

riqueza; propiciar o pleno desenvolvimento das faculdades humanas e o aumento do tempo 

livre numa nova era pós-industrial e pós-moderna, fazendo nascer, finalmente, um 

socialismo com rosto humano6. A nova ordem econômica internacional e nacional e das 

alianças ocidentais para o “progresso” prometia alcançar um equilíbrio global e regional e 

reduzir as desigualdades entre países pobres e ricos e entre regiões pobres e ricas, tendo 

como base as vantagens comparativas de cada país e de cada região e a difusão da 

tecnologia. A realidade das nações e das regiões tem mostrado que essa “lógica” não 

corresponde aos anseios das populações, principalmente nos países e regiões pobres 

(intrapaíses), onde o progresso e a modernidade tecnológica ainda não chegaram. 

            Num município pobre de recursos naturais como Caucaia, com incidência de secas 

cíclicas, pobreza quase generalizada, baixo capital humano e capital social das 

comunidades, e sobretudo a impossibilidade física do BNB de atender adequadamente 

todos os municípios sob sua jurisdição, e dado que o papel do agente de desenvolvimento é 

promover o desenvolvimento econômico e social, torna-se muito importante a verificação 

dos resultados do trabalho realizado pelos agentes de desenvolvimento e a comparação de 

comunidades assistidas com comunidades não assistidas pelo BNB. Para isso a constatação 

do perfil e a performance do agente de desenvolvimento é de suma importância, a fim de 

que se possa entender o grau de coerência entre o papel traçado pelo BNB para esse 

profissional e o resultado do que efetivamente está sendo feito. Neste contexto foi 

pesquisado o papel do agente de desenvolvimento como articulador, não só de ações de 

crescimento econômico, mas, também, como um educador que possa agregar 

ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável7, para que as espécies futuras possam 

desfrutar dessa maravilha que é o nosso Planeta. 

 
                                                           
5 A onilateralidade é a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo 
tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo 
daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em conseqüência 
da divisão do trabalho” (MANACORDA:1996:81). 
6 Citação de RICHTA, R. La civilisation au carrefour. Op. Cit.,1968 (LEFF, 2000:219). 
7 Desenvolvimento sustentável entendido como aquele que é economicamente viável, socialmente justo e 
ambientalmente sustentável. 
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1.2 Hipóteses 

 

“A ignorância afirma ou nega veementemente; a ciência duvida”. 

Voltaire (filósofo francês-1694-1778) 

 

A fim de chegarmos aos objetivos projetados, trabalhamos com as seguintes 

hipóteses: 

• o trabalho do agente de desenvolvimento do BNB não agrega desenvolvimento 

econômico e social e conservação do meio ambiente em sua área de atuação; 

• o perfil atual do agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste não é 

adequado para resolver a problemática do desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente e desenvolvimento local;  

• não há envolvimento dos parceiros municipais (associações, sindicatos, 

entidades de classes, cooperativas, governos, comitês, etc) no trabalho deste 

profissional, por falta de conscientização política e por ser o agente de 

desenvolvimento um ator exógeno ao desenvolvimento local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

 

 

1.3 Objetivos 

 

“O que você tem capacidade de fazer, 
tem capacidade também de não fazer”. 

 
Aristóteles 

       

1.3.1 Geral 

 

 

   Analisar o papel do agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil 

S/A, como articulador de ações desenvolvimentistas visando o desenvolvimento 

econômico e social. 

 

 

1.3.2  Específicos 

 

 

 Identificar e analisar o trabalho desenvolvido pelo agente de desenvolvimento, 

quantificando suas ações que impactam desenvolvimento econômico e social e 

conservação do meio ambiente da região onde atua. 

 Comparar associações comunitárias atendidas pelo agente de desenvolvimento 

com outras que não possuem esse atendimento, estabelecendo a diferença em 

termos de capital social, a fim de mensurar se está ou não sendo agregado 

desenvolvimento. 

 Propor mudanças. 
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1.4  Organização do Relatório 
 

 

“Primeiro faça o necessário; depois faça 
o possível; e, de repente, você vai 

perceber que pode fazer o impossível”. 
 

São Francisco de Assis 

 

A presente dissertação foi montada em quatro grandes capítulos. No Capítulo I  - 

INTRODUÇÃO – foi mencionado o problema estudado, suas hipóteses e objetivos da 

pesquisa. O Capítulo II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – ASPECTOS 

CONCEITUAIS – São trabalhados desde aspectos inerentes ao mundo ocidental, 

passando pelas diversas visões de desenvolvimento e concluindo com a Metodologia 

GESPAR/PNUD e Agenda 21 Local, bem como a criação e a formação do agente de 

desenvolvimento do BNB como um ator exógeno ao desenvolvimento local das 

comunidades onde atua.. No Capítulo III – METODOLOGIA – foi abordada a 

metodologia empregada no estudo de caso e o material colhido durante a pesquisa 

rematando com o capítulo IV – ANÁLISE E RESULTADOS – onde é apresentado o 

teste das hipóteses e as sugestões de opções para o agente de desenvolvimento local.– 

Seguem-se os APÊNDICES e a lista BIBLIOGRÁFICA, que assinam teoricamente o 

estudo, composta de livros, periódicos e documentos de órgãos vinculados ao programa de 

agente de desenvolvimento do B.N.B. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 

2.1 Considerações Gerais 

 

“Homens superiores exigem 
tudo de si; homens 

inferiores exigem tudo dos 
outros”. 

 

Confúcio 

 

A visão de um agente de desenvolvimento local é embasada na idéia de que 

desenvolvimento não é sinônimo de crescimento econômico. Não é salutar  investir no 

desenvolvimento de iniciativas comunitárias locais sem levar em conta outros pressupostos 

dos mais variados conceitos de desenvolvimento, desde desenvolvimento econômico, 

passando por desenvolvimento regional, desenvolvimento local, ecodesenvolvimento e 

desenvolvimento sustentável.  

           O capital humano (os conhecimentos, habilidades e competências da população 

local, as condições e a qualidade de vida), o capital social (os níveis de confiança, 

cooperação, organização social e os níveis de poder da população local), o papel do 

governo no plano municipal (a capacidade gerencial do governo local e os níveis de 

participação e controle social) e o uso sustentável do capital natural (ambiente – abiótico 

e biótico) são ferramentas indispensáveis para se ter um articulador comprometido com o 

desenvolvimento local.  

           As comunidades serão emancipadas e só florescerão sustentavelmente quando as 

condições sociais, culturais, ambientais, espaciais, econômicas, físico-territoriais e 

político-institucionais forem adequadas. 
 

É feita uma retrospectiva histórica comentando aspectos do mundo ocidental, 

observando as crises da Modernidade e o imperialismo moderno. É trabalhado as 
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contradições do Estado moderno e enfocado o Estado federativo brasileiro, que é diferente 

das outras federações da atualidade. Isto faz com que o poder da União seja realmente 

muito centralizador, tanto econômica quanto politicamente e  influi no desenvolvimento 

nacional e regional. No desenvolvimento regional, o estudo é focado na preocupação com 

o “desenvolvimento” nordestino, desde o GTDN – GRUPO DE TRABALHO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, que efetuou o trabalho UMA POLITICA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA O NORDESTE, (tendo sua primeira 

edição em 1959, segunda edição em 1967 e terceira edição em 1978) até o agente de 

desenvolvimento do BNB. É observada a importância das instituições federais de 

desenvolvimento, entre as quais estão o BNB e a SUDENE, para, em seguida, chegar ao 

desenvolvimento local. No local, é feita uma reflexão sobre o capital social, o capital 

humano e o agente de desenvolvimento como ator exógeno ao município onde atua. 

Destaca-se a metodologia GESPAR do PNUD e a Agenda 21 Local como ferramentas para 

viabilização do processo de desenvolvimento local, que poderá nascer nas comunidades 

com apoio externo ou não, sempre sendo respeitadas as individualidades comunitárias. 
 

 

2.2  O Mundo Ocidental 
 
 

“O acaso favorece os mais bem preparados”. 

 

Louis Pasteur 

 

O pensamento ocidental é um recorte do conhecimento humano, que tem a 

pretensão de ser homogeneizante para toda a humanidade, desprezando as outras culturas, 

principalmente as orientais e as tidas como primitivas. 

          As visões de mundo, desde os gregos, passando pelas eras clássica, cristã, medieval, 

e moderna nos fornecem uma concepção preconceituosa, faltando a humildade para 

reconhecermos as contribuições culturais dos homens e das mulheres de outros tempos e 

lugares. As crenças e hipóteses sobre a realidade levaram todo o mundo ocidental a 

convicções universais, como, por exemplo, a noção de que a Terra era o centro do 

Universo; de que a Europa era a civilização mais “adiantada”, ressaltando a supremacia 

masculina; esquecendo do papel da mulher na sociedade; de que os índios eram animais 
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irracionais e coisas semelhantes e de  que para isso era necessário “civilizar” todos os seres 

com a visão de mundo dos países chamados centrais ou “desenvolvidos”. 

          Perto do final de sua vida, Toynbee8 escreveu: 

“O Homem do presente há pouco tempo tornou-se consciente de 
que a História está se acelerando – e a um ritmo veloz. A geração 
atual tem consciência desse aumento da aceleração no período de 
sua própria vida; o avanço do conhecimento que o Homem tem de 
seu passado revelou, retrospectivamente, que a aceleração 
começou há cerca de 30.000 anos... e que deu “grandes saltos” 
sucessivos com a invenção da agricultura, com a aurora da 
civilização e com o progressivo domínio – especialmente nos 
últimos dois séculos – das forças titânicas da Natureza. A 
aproximação do clímax intuitivamente previsto pelos profetas está 
sendo sentida, e temida, como um evento futuro. Hoje sua 
iminência não é um artigo de fé; é um dado da observação e da 
experiência”. 

Tarnas (2001:468) relata o fenômeno avassalador da masculinidade na cultura 

ocidental, desde Sócrates até Freud, onde menciona: “A evolução da cultura ocidental tem 

sido conduzida por um impulso heróico de forjar um ego humano racional e autônomo, 

separando-o da unidade primordial com a Natureza. Todas as suas perspectivas religiosas, 

cientificas e filosóficas fundamentais foram influenciadas por essa decisiva masculinidade 

– iniciada há quatro milênios com as grandes conquistas nômades patriarcais na Grécia e 

no Levante sobre as antigas culturas matriarcais visível na religião patriarcal do Ocidente 

desde o judaísmo, na filosofia racionalista da Grécia, na ciência objetivista da Europa 

moderna. Todas serviram à causa da autônoma vontade e intelecto humano que evoluía: o 

ego transcendental, o ego individual autônomo, o ser humano autodeterminado em sua 

singularidade, isolamento e liberdade. Para realizar tudo isso a cultura masculina reprimiu 

a feminina. Quer se constate na antiga subjugação dos gregos e na revisão das mitologias 

matrifocais pré-helênicas, quer na negação judaico-cristã da Grande Deusa Mãe ou na 

exaltação do ego racional friamente consciente de si mesmo e radicalmente separado de 

uma natureza exterior desencantada, a evolução da cultura ocidental baseou-se na 

repressão do feminino – na repressão da consciência unitária indiferenciada, da 

participation mystique com a Natureza: uma progressiva negação da anima mundi, da alma 

do mundo, da comunidade do ser, do onipresente, do mistério e da ambigüidade, da 

imaginação, da criatividade, emoção, instinto, Natureza, mulher”. 

                                                           
8 Toynbee, A. J.  a Enciclopédia Britânica, 15ª ed., verbete tempo. 
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           Por todas essas revelações do mundo ocidental, que inventou a “Modernidade” é 

que são apresentadas algumas crises dessa modernidade, por que passa a atual civilização. 
 

 

2.2.1 As crises da Modernidade 
 

 
“Depois da última árvore sem frutos, 

 o último rio envenenado,  
o homem perceberá que dinheiro não se come”. 

 
Gustavo de Assis 

 
 
        Leonardo Boff, prefaciando o livro do Professor Leis (1999:11) escreveu que “A 

modernidade se caracteriza fundamentalmente pelo logocentrismo e igualitarismo 

antropocêntrico. Sobre essa base construir as sociedades modernas que encontram no 

Contrato Social seu pilar de sustentação. Essa base importante que permitiu a democracia 

moderna mostra, entretanto, graves limites  quando analisada na ótica ecológico-

ambientalista, pois no social vê apenas os seres humanos, sujeitos de direitos e deveres. 

Não se vê a natureza com todos os seres da comunidade biótica e terrena com 

subjetividade e autonomia e por isso com direitos a serem respeitados. Não há a 

perspectiva de uma democracia sóciocósmica”.  

A Modernidade é pregada pelos povos do norte e imitada por alguns dos países do 

sul, pois, só é “moderno” quem consegue fazer coisas parecidas com os ditames dos países 

tidos como ricos e com tecnologia avançada. Essa modernidade não guarda consonância 

com qualidade de vida, nem para os povos desses países “desenvolvidos” nem para os 

países pobres em fase de desenvolvimento econômico. É observado desemprego, violência, 

crises localizadas também nos países considerados ricos. Os países pobres ainda têm um 

aumento populacional considerado grande, gerando assim mais pobreza e escassez de 

recursos naturais, uma urbanização sem planejamento que repercute na favelização das 

grandes cidades, que não crescem, mas incham, sem nenhuma infra-estrutura, uma 

industrialização sem levar em conta os aspectos e as prioridades locais, algumas vezes 

desenvolvidas por grandes empresas de fora do Estado ou do País, que vêm em busca de 

incentivos fiscais e mão-de-obra barata; ou quando são resultado de pequenas e médias 

empresas, geralmente empresas familiares, sem nenhuma visão empresarial capaz de 

enxergar as qualidades e os potenciais de sua força de trabalho. Na Europa e nos Estados 
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Unidos, a crise da Modernidade é revelada com o avanço de estrangeiros provenientes de 

países pobres, à procura de emprego e de uma vida melhor, sendo impedidos de 

permanecer nessas “ilhas” de prosperidade, pelo fato de  representarem concorrência 

desleal com a mão-de-obra qualificada e cara dos seus nativos. Esse preconceito muitas 

vezes chega a ser propagado por campanhas de políticos extremistas de direita, que usam a 

questão dos estrangeiros como temas centrais de suas campanhas. 

           Segundo Leff (2000:230-231), a questão ambiental leva à necessidade de 

internalizar limites e normas ecológicas nos processos econômicos e tecnológicos que, 

sujeitos à lógica do mercado, têm degradado o ambiente e a qualidade de vida. Esta 

consciência ambiental introduz novos princípios valorativos e forças materiais para 

reorientar o desenvolvimento. Estes princípios, incorporados ao discurso ambientalista e à 

teoria emergente sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, podem ser 

resumidos assim: 

a) a preservação da diversidade biológica e da pluralidade cultural; 

b) a conservação e potencialização da base ecológica do sistema de recursos 

naturais, como condição para um desenvolvimento sustentável, equilibrado, 

eqüitativo e duradouro; 

c) a valorização do patrimônio de recursos naturais e culturais, assim como dos 

processos ecológicos de longo prazo, incluindo a previsão do bem-estar das 

futuras gerações; 

d) a abertura de opções e espaços de criatividade que permita a multiplicação de 

experiências e a busca permanente de opções para um desenvolvimento 

sustentável; 

e) a satisfação das necessidades básicas e o aumento da qualidade de vida da 

população, mediante o melhoramento da qualidade ambiental; 

f) a prevenção de riscos naturais, industriais e humanos, que surgem com a 

degradação ambiental; 

g) a percepção da realidade numa perspectiva global, complexa e interdependente, 

que permita compreender a multicausalidade dos problemas ambientais e 

articular os diferentes processos que intervêm no manejo integrado e sustentado 

dos recursos; 
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h) o acesso e apropriação social da Natureza e a distribuição da riqueza e poder, 

através da descentralização econômica e da gestão participativa e democrática 

dos recursos; 

i) o direito das comunidades e nações de se desenvolverem a partir de suas 

identidades históricas e valores culturais; 

j) o desenvolvimento de tecnologias limpas, ecologicamente adequadas e 

culturalmente apropriadas; 

k) o fortalecimento da capacidade de autogestão das comunidades e da 

autodeterminação tecnológica dos povos e nações; 

l) a participação da sociedade na tomada de decisões que afetam as condições de 

existência e os estilos de  desenvolvimento de cada indivíduo e comunidade; e 

m) a valorização dos aspectos qualitativos do desenvolvimento humano, mais do 

que os aspectos quantitativos do crescimento econômico. 

Esta problemática ambiental traz a necessidade de introduzir reformas no Estado, de 

incorporar normas ao comportamento econômico e de produzir técnicas no controle dos 

efeitos contaminantes, com a finalidade de acabar com as externalidades9 sociais e 

ecológicas surgidas pela racionalidade do capital. 

           É necessário ser feita explicitamente a diferenciação dos diversos tipos de 

economias sendo que Economia dos Recursos Naturais é um conceito mais neoclássico e 

trata do estudo do uso econômico dos recursos naturais; Economia Ambiental é a 

economia da poluição, ou seja, considera o ambiente como receptáculo dos dejetos da 

produção e da exploração humana, através do consumismo; finalmente, a Economia 

Ecológica quer analisar o que pode e o que não pode ser valorável e negociado no 

mercado. Vai além dos outros tipos de economias. 

A Modernidade vivida por nós ocidentais cria uma sociabilidade especial, ligada às 

esferas econômicas, políticas e ambientais, que desvaloriza a sociabilidade tradicional 

(entendendo esta como laços familiares e locais e como valores morais, religiosos e 

                                                           
9 Externalidades, segundo Hauwermeiren (1998:160) é a produção que corresponde ao máximo lucro 
empresarial privado não levando em conta os prejuízos ambientais e sociais, é dizer, as externalidades 
negativas que produzem a atividade econômica e que não aparecem no mercado. Exemplo: uma fábrica que 
realiza descargas em um rio, mata os peixes rio abaixo, não inclui em suas contas esta externalidade (custo 
ambiental) e a fábrica não pagará aos pescadores ou à comunidade pela perda que ocasionou diretamente com 
suas ações. Portanto, para conhecer o ótimo social da produção, necessitamos conhecer também os custos 
“externos”. Custos sociais = custos privados + custos externos ou externalidades. Éxternalidades definida, 
também, resumidamente, como todos os efeitos positivos e negativos de uma atividade econômica não 
contabilizados no mercado. 
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patriotas). Essa sociabilidade moderna ambiental traz conceitos diferentes do que se pode 

obter no desenvolvimento ambiental local, em pequenas cidades de países pobres, em que 

a educação letrada ainda é uma peça de ficção e não existe uma motivação efetiva para se 

discutir o meio ambiente como fator decisivo do futuro de nossas gerações. Nos pequenos 

municípios, o que se vê de meio ambiente, geralmente, provém de programas especiais na 

televisão, mas os responsáveis pelas políticas partidárias de pequenas localidades não estão 

nem preparados nem preocupados com tal tema. 

Torna-se cada vez mais claro que a modernização não se constitui num processo 

demográfico, social, econômico e político universal que conduz todas as nações numa 

determinada direção. Cada cultura tem sua maneira de absorver ou não os apelos modernos 

dos países considerados “modelos” de civilização. A modernização é vista como uma série 

de processos em que um núcleo comum engendra problemas semelhantes, que implicam 

mudanças radicais, muitas vezes irreversíveis, nos aspectos tradicionais e nas formações 

sociais e econômicas de cada localidade. Os efeitos específicos das forças materiais e 

políticas do capitalismo e da Modernidade dependem dos diversos modos pelos quais elas 

são mediadas nos diferentes esquemas culturais locais. Aqueles que resistem, apesar das 

grandes mudanças e transformações, nos revelam a orientação de valores básicos de uma 

sociedade consciente de que é preciso uma reflexão localizada, para se adotar valores e 

saberes de outras sociedades sem qualquer identificação histórica. 

           Do ponto de vista cultural, a globalização afeta as organizações, as associações, as 

comunidades tradicionais de maneiras diferentes. No nível da política geral de 

organizações não governamentais, a suposição de que essas entidades (que na maioria das 

vezes são criadas para aliviar um pouco a consciência de muitos ricos que vêem a pobreza 

do Terceiro Mundo pelos noticiários) resolveriam todo problema social global, 

caracterizando assim o que chamariam de cultura global. Hoje, a cultura local e as novas 

modalidades de relações entre o local e o global deixam clara a importância da 

heterogeneidade dos povos. 

           Uma das grandes crises da Modernidade é ver uma grande fatia da humanidade 

faminta, sem os recursos básicos para sobrevivência, quando a produção de alimentos 

disparou nos últimos anos, ultrapassando o crescimento populacional mundial e cerca de 

trinta por cento dos alimentos produzidos e comercializados no mundo vão para o lixo. O 

saneamento básico é privilégio de uma minoria e doenças endêmicas - que achávamos não 

serem possíveis na “Modernidade” - assolam todas as populações pobres do Planeta. Outra 
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crise é quanto ao consumo de bens fabricados para os ricos, que a mídia propaga como 

sendo para todas as pessoas e a miséria não deixa que esse consumismo seja generalizado. 

Isso aumenta a violência, pois, como um jovem de uma favela nas cidades grandes do 

Terceiro Mundo vai entender que o tênis caro não é pra ele?; que a roupa de marca famosa 

não poderá jamais ser usada por ele? Isso leva a revolta no ambiente local, que se vai 

“modernizando” e criando aspectos de milícias armadas, que deixam os governos 

“modernos” das cidades do Terceiro Mundo completamente desgovernados e impotentes. 

           Essa “modernidade” pregada pelos países tidos como de Primeiro Mundo, que faz 

com que a classe média e os ricos vivam sitiados em suas casas e tendo como vizinhos 

favelados e mendigos, traz como pano de fundo o imperialismo moderno, o qual não é só 

econômico, mas político, cultural, de idiomas (como o inglês) ambiental (as indústrias 

limpas ficam nos países ricos e as poluentes nos países pobres) e bélico, podendo dado país 

invadir outro, mesmo sem aval da ONU. 

 
 
 
2.2.2 O imperialismo moderno 

 

“O pensamento é a grandeza do homem”. 

Pascal 

 

O ser humano sempre foi fascinado por pompas, poder, dinheiro (bens), autoridade, 

dominar e possuir dominados. Essa crença de que existem povos “avançados” podendo 

submeter populações tidas “atrasadas” vem sendo imortalizada pelos ocidentais. Tal 

domínio costuma ser cognominado de imperialismo. Na antiguidade, na Idade Média e 

Idade Moderna, os impérios foram sinônimos de poderios bélico, econômico e cultural. 

Desde o Império Romano até Napoleão, incluindo também os governantes europeus de 

países como Alemanha, Áustria, Rússia, Turquia e Grã-Bretanha, além dos impérios 

tradicionais da Ásia, os habitantes de países considerados imperialistas tinham orgulho 

deste título, seja pelo prazer de se considerar superior, seja por usufruir vantagens por essa 

condição. Na América do Sul, apenas o Brasil possuiu imperadores. Na atualidade, o único 

titular dessa modalidade de governo é o imperador japonês, apesar de ser um regime 

parlamentarista, onde o chefe do governo é o primeiro-ministro e o imperador é o chefe do 

Estado. 
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           Imperialismo passou a ser uma expressão pejorativa logo que países como a 

Inglaterra e depois os Estados Unidos, ao explorarem as nações em desenvolvimento, 

foram alvo da indignação de pessoas esclarecidas nos próprios países considerados de 

Primeiro Mundo. 

           Hobsbawm (2002:90) no seu livro A Era dos Impérios dá ênfase ao período de 1875 

a 1914, em que observa a divisão geográfica do Planeta por países considerados 

desenvolvidos (alguns da Europa, Estados Unidos e Japão). “Na América Latina, a 

dominação econômica, e a pressão política, quando necessária, eram implementadas sem 

conquista formal. As Américas constituíam, é claro, a única região importante do globo 

onde não houve rivalidade séria entre grandes potências”. “Nem os britânicos nem 

qualquer das outras nacionalidades viam boa razão para hostilizar os EUA, desafiando a 

Doutrina Monroe”.10 

           À medida que as potências européias, os EUA e o Japão conquistavam e 

colonizavam diretamente ou indiretamente países na Ásia, África, Oceania e as longínguas 

ilhas no Pacífico, as transações comerciais, as comunicações, os movimentos de bens e 

dinheiro ligavam as nações e os continentes num mercado amplo e já globalizado.  

           As colonizações serviam para abrir mercados para as empresas do mundo 

desenvolvido, onde vendiam seus produtos manufaturados e compravam matéria-prima a 

preços irrisórios, para em seguida vendê-las transformadas e com ganhos extraordinários. 

           Hobsbawm chama de “capitalismo de povoamento branco” as famílias dos países 

centrais que eram enviadas para as colônias, a fim de colonizar e desenvolver sistemas de 

produção, com o intuito de complementar as economias das metrópoles e não lhes fazer 

concorrência. “Seu interesse econômico residia na combinação de recursos a uma força de 

trabalho que, composta de  (nativos), custava pouco e podia ser mantida barata” (2002:99). 

           Por isso a maior parte do investimento britânico se dirigiu às colônias de 

povoamento branco. 

           Houve a idéia da superioridade em relação a um mundo de peles escuras situado em 

lugares remotos e sua dominação era autenticamente popular, beneficiando, assim, a 

                                                           
10 Esta doutrina expressa pela primeira vez em 1823 e subseqüentemente repetida e elaborada pelos governos 
dos EUA, manifestava hostilidade a qualquer outra colonização ou intervenção política de potências 
européias no hemisfério ocidental. Mais tarde, isto passou a significar que os EUA eram a única potência 
com o direito de interferir em qualquer ponto do hemisfério.À medida que os EUA foram se tornando mais 
poderosos, a Doutrina Monroe foi sendo encarada com mais seriedade pelos Estados europeus 
(HOBSBAWM, 2002:90). 
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política do imperialismo. Além do mais, a burguesia sempre se orgulhara do triunfo de 

possuir os conhecimentos científicos, a tecnologia e as empresas manufatureiras. Nesse 

sentido o império era um excelente aglutinante ideológico, segundo Hobsbawm. 

           A retórica da igualdade, da liberdade e da fraternidade (princípios da Revolução 

Francesa) servia para esconder a dominação econômica, política, religiosa e até cultural em 

alguns momentos. 

           Os movimentos de esquerda, mesmo no mundo desenvolvido, eram 

antiimperialistas em seus princípios e freqüentemente em sua prática. Entretanto, a era 

imperialista (final do século XIX e século XX) implicou o surgimento de grandes 

corporações transnacionais, oligopólios, tendo como base econômica o incentivo do poder 

público das nações exploradoras e exploradas. 

           De acordo com Hobsbawm (2002:117), “o mais poderoso legado cultural do 

imperialismo foi uma educação em moldes ocidentais para minorias de vários tipos: para 

os pouco favorecidos que se alfabetizaram, descobrindo, portanto, com ou sem a ajuda da 

conversão cristã, o caminho mais direto para a ambição, que usava o colarinho branco dos 

clérigos, professores, burocratas ou funcionários de escritório”.  

           O imperialismo moderno praticado pelos Estados Unidos no fim do século XX e 

início do século XXI produziu incertezas. Ao invadir países, com ou sem autorização da 

ONU – Organização das Nações Unidas, está sendo dado um exemplo de Império num 

país que se considera a maior democracia da Terra. 

           No mundo atual não existem desculpas ideológicas, políticas ou econômicas que 

convençam a opinião pública internacional de que “impérios”, com ou sem anuência das 

populações, possam se materializar e o discurso democrático deve ser sustentado na 

prática, tanto internamente, nos limites de cada país, como internacionalmente. 

           O homem moderno se esqueceu de que todas suas conquistas são passageiras. Os 

seus recordes são quebrados por outros, a fama e a reputação se esvaem com o tempo, o 

sucesso é temporário e a reputação se evapora como a água. 

           Bresser Pereira (1998:27) nos lembra que “...embora o Estado seja, antes de mais 

nada, o reflexo da sociedade e seu instrumento, vamos aqui pensá-lo menos como uma 

instituição que por esse ou aquele motivo histórico, por essa ou aquela razão de caráter 

racional, assume determinadas características e comportamentos, e mais como uma 

instituição que pode ser melhor administrada, cuja governança democrática pode ser 

aperfeiçoada, em benefício da sociedade”. 
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           Essa foi a reforma gerencial implantada pelo governo neoliberal no Brasil, com base 

nas reformas de Estado de outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, que trouxe a 

“Modernidade” e ao mesmo tempo revelou algumas de suas crises e contradições. 

 
 
2.3 As Contradições do Estado Moderno 

 

“Sonho que se sonha só,  
é só um sonho que se sonha só, 

 mas sonho que se sonha junto é realidade”. 

Raul Seixas 

 

O Estado moderno é autoritário na maioria de suas ações cotidianas. As pessoas 

estão sempre vigiadas, cobradas, prestando contas a algum órgão estatal, o que limita a 

liberdade do indivíduo. É usado “individuo” propositadamente, para em seguida, que seja 

falado da diferença entre individuo e cidadão. 

           Bauman (2001:23) explica o que significa “Libertar-se” – “literalmente libertar-se 

de algum tipo de grilhão que obstrui ou impede os movimentos; começa a sentir-se livre 

para se mover ou agir. “Sentir-se livre” significa não experimentar dificuldade, obstáculo, 

resistência ou qualquer outro impedimento aos movimentos pretendidos ou concebíveis”.  

           Ao ser pago um tributo considerado injusto, ou ao se observar a falta de um serviço 

público, a falta de comprometimento dos políticos partidários, a corrupção de agentes do 

governo, tudo isso deixa patente contradições da atividade estatal, tendo em vista que o 

aparelho do Estado foi concebido para facilitar a vida dos cidadãos nas suas necessidades 

mais prementes, desde saúde, segurança, educação até emprego, lazer, associação entre 

pares e qualidade de vida digna. 

           A sociedade moderna apresenta os seres humanos como indivíduos, clientes, 

usuários e outras denominações parecidas. Essa necessidade da individualização serve para 

manter as pessoas num mesmo lugar geográfico, porém com os comportamentos 

distanciados do ser social, do ser comunitário, do viver coletivo, as pessoas interagindo 

num sentido de concorrência ferrenha. O ideal é a cooperação mútua do ser social. O eu 

sendo substituído pelo nós, o meu dando lugar ao nosso, enfim, a coletividade vivenciada 

no lugar local, desde a família até a menor comunidade. 
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Já o cidadão é uma figura política com direitos e deveres, faz parte do povo e da 

população de um Estado-Nação, pode votar e ser votado, deixando de ser simplesmente um 

indivíduo para se tornar parte de um processo social maior. 

           Para Bauman (2001:62) “O poder político implica uma liberdade individual 

incompleta, mas sua retirada ou desaparecimento prenuncia a impotência prática da 

liberdade legalmente vitoriosa”. “A verdadeira libertação requer hoje mais, e não menos, 

da “esfera pública” e do “poder público”. Agora é a esfera pública que precisa 

desesperadamente de defesa contra o invasor privado – ainda que, paradoxalmente, não 

para reduzir, mas para viabilizar a liberdade individual”.  

           O “livre comércio global” tem suas limitações nas organizações internacionais, 

como OMC – Organização Mundial do Comércio - onde os incentivos internos nos países 

ricos levam a uma competição desigual dos produtos dos países em desenvolvimento. Isto 

faz com que os Estados nacionais sejam punidos economicamente.     

           Diante disto, Bauman (2001:213) nos lembra com propriedade: “Ocasionalmente, 

no entanto, a punição não se confina a “medidas econômicas”. Governos particularmente 

obstinados (mas não fortes o bastante para resistir por muito tempo) recebem uma lição 

exemplar que tem por objetivo advertir e atemorizar seus imitadores potenciais. Se a 

demonstração diária e rotineira da superioridade das forças globais não for suficiente para 

forçar o Estado a ver a razão e cooperar com a nova “ordem mundial”, a força militar é 

exercida: a superioridade da velocidade sobre a lentidão, da capacidade de escapar sobre a 

necessidade de engajar-se no combate, da extraterritorialidade sobre a localidade, tudo isso 

se manifesta espetacularmente com a ajuda, desta vez, de forças armadas especializadas em 

táticas de atacar e correr e a estrita separação entre “vidas a serem salvas” e vidas que não 

merecem socorro”. 

           Os governantes “modernos” dos paises de Terceiro Mundo como o Brasil, aplicam 

metodologias administrativas importadas de realidades totalmente diferentes das nossas, 

ora como imposição, ora porque é “interessante” copiar por copiar. Nesse contexto, o 

Estado federativo brasileiro, mesmo com as cópias estrangeiras, revela-se peculiar e único 

em muitas ações desenvolvimentistas. 
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2.3.1  O Estado federativo brasileiro 

 

“Há, verdadeiramente, duas coisas diferentes:  
saber e crer que se sabe. 

 A Ciência consiste em saber; 
 em crer que se sabe está a ignorância”. 

 
Hipócrates – (médico grego 460-377 a C.) 

 

O Brasil republicano foi constituído como REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS 

DO BRASIL. Com o passar do tempo e as constituições que tivemos depois da de 

24.02.1891, que era positivista, promulgada por Congresso Nacional Constituinte no 

governo de Deodoro da Fonseca, possuía 91 artigos e vigorou 43 anos, tendo forte 

influência de Rui Barbosa. Depois vieram as constituições de 1932, na Era Vargas, de 

1937 (Estado Novo), a de 1946, que se baseou na doutrina kantiana do Estado como meio e 

o homem como fim, a de 1967 (na ditadura militar) e a atual de 1988,  promulgada pelo 

Congresso Nacional Constituinte, a mais extensa, com 250 artigos e 74 artigos nos Atos 

das Disposições Transitórias.  

           O Brasil pós-1988 mudou e agora é REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

Artigo 1º da atual Carta Magna, que trouxe um avanço ao colocar os direitos e as garantias 

individuais no Título II. Entretanto, a organização político-administrativa do Estado 

brasileiro ainda deixa a desejar, levando-se em conta a centralização dos maiores tributos 

nas mãos da União. Por isso a autonomia dos estados-membros, Distrito Federal e 

municípios é parcial e deixa os estados e municípios mais pobres do País em situação de 

pedintes ao Governo Federal. Esta centralização ocasiona a necessidade, segundo o modelo 

desenvolvimentista atual, de órgãos federais como o Banco do Nordeste, a SUDENE e 

outros organismos da União, limitando a “autonomia” dos estados e dos municípios. É o 

nacional tomando o lugar e interferindo no local. 

           A Federação brasileira peca por centralizar as decisões em Brasília. Os governos 

estaduais e municipais e as sociedades locais também não lutam o suficiente para 

conquistar a autonomia, que um sistema federativo harmônico e justo poderia proporcionar 

ao povo brasileiro, principalmente aos cidadãos das regiões mais pobres e sofridas, como o 

Nordeste. Por isso a necessidade de um desenvolvimento regional, tendo em vista que, 

administrativamente, o País é dividido em regiões umas mais “adiantadas” e outras menos. 
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2.3.2  Desenvolvimento Regional 

 

“A pergunta mais importante é:  
O que você está fazendo pelos outros?” 

 
Martin Luther King 

 

Por que insistir em desenvolvimento regional? Se há desenvolvimento regional e 

regiões pobres e ricas dentro do mesmo país, é porque a distribuição das riquezas, dos 

investimentos, da educação, saúde e qualidade de vida está, também, em parcelas 

desiguais. Poderia ser dito que o aspecto climático é o responsável. O Sul e o Sudeste têm 

climas parecidos com o europeu. O Nordeste é quente e aqui chove pouco e 

irregularmente; ou que as regiões ricas foram desbravadas por imigrantes europeus. As 

regiões pobres não tiveram tanta sorte. Todavia, há de se reconhecer que o problema é 

estrutural e de longo prazo e precisa de uma ação efetiva da União, que centraliza os 

recursos da receita nacional e poderá aplicá-los no desenvolvimento dessas regiões menos 

favorecidas, a fim de tirá-las do que chamamos bolsões de pobreza. Isto seria o resgate de 

uma dívida com essas regiões pobres de muitas décadas, de descaso político, econômico e 

social. 

           O apoio que a União deu e tem dado às regiões consideradas mais ricas do Brasil 

extrapola o que chamamos de ponto de equilíbrio econômico, ou seja, aquele ponto em que 

a região entra no processo de desenvolvimento auto-sustentado. O senso de eqüidade 

indica que essa ênfase já devia ter sido reorientada, através de políticas apropriadas e das 

aplicações do Governo Federal, para exploração ampla das potencialidades de regiões 

como o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 

           O argumento de que o país está em situação de dificuldades e que a aguda escassez 

de recursos impede que se dê maior atenção a essas regiões é mero devaneio. Os recursos 

sempre serão escassos. É justamente por isso que indivíduos (famílias – microeconomia) e 

nações (macroeconomia) têm de fixar prioridades, de fazer opções entre objetivos 

alternativos e concorrentes. Não devem ser gastos recursos acima das disponibilidades, 

mas devem ser aplicados de acordo com escalas de prioridades os recursos disponíveis, 

qualquer que seja o montante.  

           O Estado brasileiro precisa cumprir os preceitos constitucionais. Ao centrar a 

atenção nas privatizações, afastando o Estado empresário, enfatiza-se apenas o que 
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supostamente este não deve fazer. Fica-se, entretanto, na indecisão e na dubiedade quanto 

ao que deve ser feito com referência à indução do desenvolvimento econômico e social. 

Há, aqui, um vasto campo de atuação do Estado liberado de atividades produtivas, mas que 

deve ser detentor de instrumentos eficazes de ação construtiva, priorizando a orientação e o 

apoio ao aproveitamento de potencialidades; tanto potencialidades naturais, como 

intelectuais e de relações humanas entre seus cidadãos. A “modernização” da economia 

deve ser levada a cabo com  destinação para o bem-estar social e enfrentando com firmeza 

desafios básicos, como o de reduzir as disparidades regionais, objetivo para o qual a 

Constituição de 1988 apresenta significativa contribuição. 

           O desenvolvimento nacional integrado e equilibrado do País torna imperativo o 

pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais, que objetivam a redução das 

desigualdades regionais, o que ocorrerá com a efetivação da regionalização do orçamento 

público federal e da distribuição das despesas da União de acordo com a participação das 

regiões pobres na população do País. 

           Cabe às lideranças regionais – podendo as entidades de representação das 

sociedades de cada Região aportar importante contribuição nesse campo – envidar esforços 

no sentido de que o Ministério da Integração Nacional cumpra plenamente o seu papel, 

com políticas apropriadas e coordenação eficiente de ações e parcerias, como catalisador 

do processo de identificação e amplo aproveitamento das potencialidades das regiões tidas 

como periféricas. 

             A região Nordeste tem uma área de 1.548.672 km² e cerca de 60% dessa área é 

ocupada pelo semi-árido, com uma população de mais de 25 milhões de pessoas e uma 

participação política expressiva no Congresso Nacional. Nota-se a ausência ou 

inconsistência de políticas de desenvolvimento regional, cortes de recursos, supressão, em 

vez de aperfeiçoamento de programas de desenvolvimento, ao contrário do clientelismo e 

do paternalismo que é usado como políticas públicas. A falta de vigilância da sociedade 

civil nordestina torna-a refém de uma centralização de poder, que exclui cada vez mais os 

excluídos e inclui uma minoria de “felizardos” num processo desumano e ideologicamente 

perverso. 

             O “desenvolvimento nordestino” vem sendo estudado desde a década de 1950 e as 

várias investidas do Governo Federal não conseguem tirar a Região da pobreza absoluta, 

do analfabetismo, do subemprego e da mendicância. 
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2.4 Desenvolvimento Econômico no Nordeste – um mito 

 

“Os juros compostos são a mais 
poderosa invenção humana”. 

 
Albert Einstein 

 
 

O crescimento econômico está restrito somente ao crescimento da atividade 

econômica. Entretanto, o desenvolvimento econômico se propõe ser mais do que o simples 

aumento da atividade econômica de um país ou região, para se preocupar com outros 

fatores, inclusive com a presença do Estado, regulando a vida das empresas, participando 

da atividade econômica, proporcionando infra-estrutura, incentivando direta e 

indiretamente e, em certos casos, atuando como Estado-empresário. 

           Celso Furtado, em 1974, escreveu sobre o mito do desenvolvimento econômico. Por 

que um economista como Celso Furtado falaria em mito do desenvolvimento? O que é 

desenvolvimento econômico? Será o crescimento econômico com outra roupagem? Celso 

Furtado foi um dos fundadores da SUDENE e um dos seus superintendentes, além de ter 

participado do chamado “grupo de desenvolvimentistas” dos anos 60 e 70 do século 

passado. O  capitalismo vem elaborando, desde o seu nascedouro, palavras de efeito e seus 

teóricos tratam de justificar e reproduzir ideologicamente tais paradigmas, como, por 

exemplo, o do desenvolvimento econômico.  

Carnoy (2000:142-143), citando Poulantzas, da segunda fase (O Estruturalismo 

Dialético) evidencia o papel da ideologia capitalista nas democracias: 
“Poulantzas argumenta que, historicamente, a ideologia capitalista promoveu o 
conceito de democracia, na esfera política, como uma condição suficiente para 
uma sociedade democrática de massa. Uma pessoa – um voto: isto desviou a 
atenção das lutas de classe, inerente na sociedade capitalista; a “democracia” 
política deslocou a luta da esfera econômica para a cabine eleitoral. Na arena 
política, incluindo o aparelho jurídico, todos os membros da sociedade são 
iguais. Ricos e pobres, velhos e jovens e (ultimamente) homens e mulheres todos 
têm o mesmo poder (um voto) de transformar ou manter a situação social. A 
desigualdade das relações econômicas é, dessa forma, degradada, na sociedade 
capitalista, em favor da igualdade na vida política”.    

Sobre o mito do desenvolvimento econômico, Celso Furtado chegou à seguinte 

conclusão: 
“A conclusão geral (grifo nosso) que surge é que a hipótese de extensão ao 
conjunto do sistema capitalista das formas de consumo que prevalecem 
atualmente nos países cêntricos não têm cabimento dentro das possibilidades 
evolutivas aparentes desse sistema. E é essa razão pela qual uma ruptura 
cataclísmica, num horizonte previsível, carece de verossimilhança. O interesse 
principal do modelo que leva a essa previsão de ruptura cataclísmica está em 
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que ele proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida criado pelo 
capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, em 
termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida é de tal forma 
elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso 
de toda uma civilização, pondo em risco a sobrevivência da espécie humana. 
Temos assim a prova cabal de que o desenvolvimento econômico – a idéia de 
que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais 
povos ricos – é simplesmente irrealizável” (FURTADO, 1998:88). 

O consumismo está se generalizando, deixando de ser privilégio dos países ricos e 

passando a alcançar novos mercados, ou seja, os países pobres ou em desenvolvimento e as 

empresas multinacionais se encarregam de difundir tal tipo de consumo, adequando 

necessidades e criando outros tipos de necessidades tidas por supérfluas. Apesar disto, 

mesmo nos países ditos periféricos, o efeito mágico do consumo de mercadorias com alto 

nível de tecnologia é destinado a uma minoria, que, cada vez mais, fica sitiada em suas 

próprias casas ou “minifortalezas” e a preocupação com segurança cresce 

assustadoramente, sem ouvirmos falar em divisão de renda ou riqueza, nem em 

oportunidade digna para a maioria de desempregados ou subempregados. A educação 

sobre os produtos a serem consumidos pela classe média ou pela massa de trabalhadores 

não é considerada, mesmo porque se consomem objetos por consumir, independentemente 

da necessidade ou do poder aquisitivo de cada família. É para isso que existem os famosos 

crediários. 

           O criador da SUDENE é enfático sobre o mito do desenvolvimento econômico, 

quando salienta: 
“Sabemos agora de forma irrefutável que as economias da periferia nunca serão 
desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam o atual centro 
do sistema capitalista. Mas, como desconhecer que essa idéia tem sido de 
grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar 
enormes sacrifícios para legitimar a destruição de formas de culturas arcaicas, 
para  explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico, para 
justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema 
produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a idéia de desenvolvimento econômico é 
um simples mito (grifo nosso). Graças a ela, tem sido possível desviar as 
atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da 
coletividade e das possibilidades que abrem ao homem o avanço da ciência, 
para concentrá-las em objetivos abstratos, como são os investimentos, as 
exportações e o crescimento“.(FURTADO,1998:88-89). 

O desenvolvimento econômico divulgado pelos Estados Unidos e seus parceiros 

ricos (O clube dos 7 mais ricos, agora incluindo a Rússia como 8º membro) é um 

desenvolvimento limitado a regras internacionais, elaboradas e articuladas por essa cúpula 

de países desenvolvidos, a fim de satisfazer seus próprios interesses e das suas empresas 

transnacionais. Os países pobres exportam produtos primários e importam produtos de alta 

tecnologia. Os produtos competitivos são sujeitos a regras especiais da OMC – 
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Organização Mundial do Comércio, são exemplos brasileiros a laranja e o aço, além dos 

aviões da EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica. Além do mais, quando os 

países pobres exportam produtos primários, como a madeira, grãos etc., estão exportando, 

também, sua base ambiental, desestruturando seus ecossistemas, a biodiversidade, seus 

recursos naturais. 

           Há outro complicador ambiental, que é a mais nova “ajuda” no desenvolvimento 

econômico dos países pobres. Países ricos como Estados Unidos, Japão e outros estão 

“ajudando” a desenvolver vários países pobres, implantando nesses países suas indústrias 

poluidoras, deixando seus países verdadeiros “jardins” sem as indústrias que poderiam 

poluir rios, mares, florestas, cidades etc., para, com o consentimento e o incentivo de 

alguns países pobres (como o Brasil), implantarem tais empresas, sem pagar impostos e 

utilizando mão-de-obra barata. 

           No Nordeste brasileiro, o BNB e a SUDENE foram criados para diminuir essas 

disparidades regionais, ajudar nas políticas de fomento para a Região e procurar igualar a 

qualidade de vida do povo nordestino à dos nossos compatriotas das regiões Sudeste e do 

Sul. 

 
 

2.4.1 O “desenvolvimento nordestino” após o BNB e a SUDENE – O agente de 

desenvolvimento como uma agência virtual nos municípios não assistidos pelo 

BNB 

 

“Nunca ande pelo caminho traçado,  
pois ele conduz somente até onde os outros foram”. 

Alexandre Graham Bell 

 

          O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) representa, do ponto de vista 

institucional, uma das melhores experiências de banco estatal no País.  

           Desde sua criação, em 1952, e seu início de funcionamento, em 1954, tem 

conseguido manter elevados padrões de competência técnica e seriedade administrativa.  

           Mesmo com esse desempenho, o Banco sofreu o impacto da inflação, dado que 

operava em uma região pobre, onde a maioria dos programas de crédito era subsidiada. Por 

isso, perdeu expressão em termos de capital, patrimônio líquido e ativos totais. 
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           A criação do FNE Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, a partir da 

Constituição de 1988, graças ao trabalho de assessoramento feito por técnicos do Banco 

aos constituintes nordestinos associada à consolidação do Plano Real e à decisão do 

Governo Federal de aumentar o capital  do Banco abriu perspectivas para a Instituição. 

           Apesar das poucas agências do BNB (174 sendo 1874 municípios na Região) e dos 

poucos recursos subsidiados (FNE R$ 880 milhões em 1999), quando o necessário seria 

três vezes mais, e das disputas inter-regionais na distribuição dos financiamentos, o Banco 

vêm procurando colaborar com a Região. Nessa colaboração a figura do agente de 

desenvolvimento pode ser fundamental, desde que haja um apoio efetivo por parte da 

Direção do BNB, não no sentido de estigmatizar esse profissional, mas de colocá-lo como 

colaborador dos articuladores de desenvolvimento local; nem no sentido dos neoliberais, 

que implantam as coisas para depois fazer as correções, sem a preocupação com a idéia de 

quem ou onde vai afetar, contanto que seja divulgado que foi feito. É bom que seja 

lembrado que o BNB não faz concurso público para admissão de funcionários desde 1985 

e trabalha com um enorme contingente de contratados e bolsistas. 

A SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, entidade da 

administração pública direta, não teve as mesmas condições de adaptação do BNB, tendo 

sido duramente atingida por essas transformações, perdendo capacidade e flexibilidade de 

ação e sofrendo um gradual esvaziamento, em termos financeiros, institucionais e de 

recursos humanos. Isso aconteceu não por problemas internos da SUDENE, mas 

principalmente em função de impactos de fatores externos ou de alterações político-

institucionais, como a abertura política, a crise fiscal da União, o desmantelamento da 

administração pública brasileira e a "revisão" do modelo de desenvolvimento do País, com 

a superação dos paradigmas: protecionista, intervencionista e estatizante que prevaleceram 

no passado. 

           Este modelo estatizante foi transformado no modelo privatizante de entrega do 

patrimônio nacional aos capitais internacionais, sem nenhuma discussão com a sociedade, 

nem a participação dos empresários e trabalhadores brasileiros. Segundo Aloysio Biondi: 

 A venda das estatais, segundo o governo, serviria para atrair 
dólares, reduzindo a dívida do Brasil com o resto do mundo e 
"salvando" o real. E o dinheiro arrecadado com a venda serviria 
ainda, segundo o governo, para reduzir também a dívida interna, 
isto é, aqui dentro do País, do governo federal e dos estados. 
Aconteceu o contrário: as vendas foram um "negócio da China"  e 
o governo  "engoliu"  dívidas de todos os tipos das estatais 
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vendidas; isto é, a privatização acabou por aumentar a dívida 
interna. Ao mesmo tempo, as empresas multinacionais ou 
brasileiras que "compraram"  as estatais não usaram capital 
próprio, dinheiro delas mesmas, mas, em vez disso, tomaram 
empréstimos lá fora para fechar os negócios. Assim, aumentaram a 
dívida externa do Brasil. É o que se pode demonstrar, na ponta do 
lápis, neste "balanço" das privatizações brasileiras, aceleradas a 
partir do governo Fernando Henrique Cardoso. (BIONDI:1999:6).  

O Governo está querendo transformar as instituições regionais, como é o caso da 

SUDENE, BNB e BASA - Banco da Amazônia, "revendo"  suas funções estratégicas e 

reformando suas estruturas operacionais, sem desprezar a extraordinária base da 

experiência acumulada em três décadas de ação, no caso da SUDENE - Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste. Deve-se ficar atento à essas mudanças, porque 

dificilmente virá melhora substancial para o desenvolvimento sustentável almejado por 

nossa sociedade, haja vista que a SUDENE já está esvaziada pelo próprio CONDEL - 

Conselho Deliberativo, que é seu órgão máximo formado pelos governadores dos estados 

que formam  o Polígono das Secas.11 

           Outro ponto que merece observação especial é a problemática do meio ambiente, 

que tem sido relegada ao segundo plano, tanto pelos governantes quanto pela sociedade 

civil, que não possui, ainda, aquela visão de futuro para conservação ambiental, a fim de 

que nossos descendentes possam usufruir e viver em harmonia com a Natureza. 

           Quando o Banco do Nordeste, atuando numa jurisdição de 1874 municípios, destaca 

um bancário na função de agente de desenvolvimento para atender até quatro municípios 

ao mesmo tempo, deixa-o na condição de agente virtual, porque é praticamente impossível 

atender a tantas demandas concomitantemente. A virtualidade nos traz o conceito de 

intangibilidade e por isso nos remete  para uma conclusão de descomprometimento do 

Banco na sua ação de fomento do desenvolvimento nordestino. 

O marketing que o BNB desenvolveu nos últimos anos foi significativo, com 

mudança de marca, de nome – de Banco do Nordeste do Brasil S/A para Banco do 

Nordeste. Além disso esteve sempre presente em programas de rádio e TV e colocou 

outdoor nas entradas e saídas de todos os municípios da região de abrangência divulgando 

o Farol de Desenvolvimento Banco do Nordeste. 
 
 

                                                           
11 Polígono da Secas é a área do semi-árido brasileiro, onde as precipitações pluviométricas são inferiores a 
800 mm / ano e abrange toda região Nordeste, norte de Minas Gerais e parte do Espírito Santo. 
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2.4.2  O marketing do Banco do Nordeste do Brasil  e o Meio Ambiente 

 
 

“O homem moderno é um animal, em cuja política sua vida 
está em questão”. 

 
Michel Foucault 

 
 

A reestruturação do BNB feita pela atual administração, segundo seu Presidente 

(administração 1995/2003), foi referenciada em três focos de atuação: o cliente do Banco, 

a auto-sustentabilidade do BNB e suas relações sócio-políticas e institucionais. O foco no 

cliente foi um meio de "descobrir" o agente produtivo. Nas palavras do Sr. Presidente do 

BNB: Contrariando a noção que até então prevalecia, de que Banco público não precisa 

obter lucros e nem dar satisfação à sociedade do que faz...(QUEIROZ,1998:28) O BNB 

continua com seu processo de mudanças redesenhando os processos de concessão de 

crédito e outros processos críticos enfocados pelo Sr. Presidente do BNB. Dessas medidas, 

destacaram-se as transferências de cerca de 1.100 funcionários da Direção Geral para as 

agências e o processo de "ajuste" da Caixa de Previdência, que resultou numa quase-

falência da maioria dos funcionários aposentados do Banco. Nas transferências para 

agências do BNB, foram muitos para a função de agente de desenvolvimento, muitos deles 

sem nunca ter trabalhado em agência, principalmente fora de Fortaleza.  

O Banco do Nordeste tem divulgado sua “preocupação” com o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, mas como forma de marketing institucional, porque o 

assunto está em moda, do que por convicção filosófica de atuação concreta, apesar da 

exigência em alguns financiamentos de procedimentos tidos como de proteção ao meio 

ambiente. 

           No material promocional, o BNB divulgou números sobre sua atuação, 

principalmente tomando como base os anos 1995 a 2000 – 2002  (administração 

neoliberal), deixando a entender que é a melhor e a mais “competente” administração do 

BNB de todos os tempos. 

           O Banco do Nordeste filiou-se ao Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, com o intuito de formar uma parceria para 

disseminar, junto às empresas nordestinas, processos de produção mais limpa e 

responsabilidade social corporativa, que objetivam harmonizar os ganhos de 
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competitividade com a redução de risco à natureza. O Termo de Parceria firma o propósito 

de desenvolver ações direcionadas a: 

a) implantação de núcleo de “produção mais limpa” focado em turismo, 

agroindústria e indústria, com prioridade para as pequenas e médias empresas, 

clientes atuais e potenciais do Banco; 

b) realização, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, de seminários 

estaduais e regionais de discussão e validação da Agenda 21 Brasileira, visando 

promover o desenvolvimento sustentável da Região, corrigindo distorções e 

permitindo um desenvolvimento calcado em princípios ambientais, sociais e 

econômicos, através da mobilização da classe empresarial; 

c) implantação de fóruns de responsabilidade social corporativa para o 

comprometimento permanente dos empresários em adotar o comportamento 

ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando, 

simultaneamente, a qualidade de seus empregados e de suas famílias, da 

comunidade local, e da sociedade como um todo; 

d) promoção de eventos e apoio ao Banco do Nordeste nas demandas ligadas à 

legislação ambiental, visando a dar agilidade e simplificar o processo de 

licenciamento, e, quando necessário sugerir alterações ou adequações para 

tornarem os instrumentos legais mais efetivos e mais condizentes com a 

realidade brasileira; 

e) promoção de cursos para 850 pessoas, incluindo servidores do Banco do 

Nordeste, colaboradores institucionais e clientes ligados ao setor empresarial, 

capacitando-os em temas-objeto da parceria; e 

f) promoção de cursos sobre Mudanças Climáticas, com enfoque nas 

oportunidades de negócios a partir do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - 

MDL (eco-paper, energia alternativa, reflorestamento e outros). 

O MDL é a licença para poluir, e já está sendo testado como instrumento financeiro 

elaborado pelo Brasil para estimular a queda na emissão de CO². Este instrumento faz parte 

do Protocolo de Kioto – Japão e foi desenvolvido no Brasil. O Presidente do CEBDS é 

otimista a respeito do MDL, mas a economista AMYRA EL KHALILI, coordenadora do 

Projeto Consultant, Trader and Adviser – Geradores de Negócios no Mercado Futuro e de 
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Capitais e do Sindicato dos Economistas de São Paulo, alerta para a “Armadilha”12 do 

MDL “A solução para o equilíbrio ambiental passa pela mudança efetiva dos modelos 

produtivos e de investimentos e da matriz energética poluidora com a qual os países – 

principalmente os mais ricos – vivem. A compensação sob esta ótica, seria um paliativo, e 

não viabilizaria uma solução mais realista. Os países desenvolvidos têm um grande 

interesse nos insumos e matérias-primas que nós temos. Ao se comercializar títulos de 

carbono, sela-se um compromisso de não poluição por parte dos países em 

desenvolvimento. Estes acabam se comprometendo, de uma certa forma, em não produzir. 

Seria o mesmo que dizer – eu te vendo esse título, não cresço economicamente e passo 

minhas matérias-primas para você, poluidor, transformá-las em produtos que comprarei. É 

uma armadilha, alerta”. 

           O FNE Verde é uma linha de crédito especial, dentro do FNE13, para o 

financiamento de empreendimentos de conservação ambiental. O BNB vem financiando 

empreendimentos especificamente de agropecuária orgânica (algodão, mel, horticultura), 

manejo florestal sustentável, reflorestamento, ilhas ecológicas, reciclagem de resíduos 

sólidos, produção de húmus de minhoca, café ecológico, produtos farmacêuticos naturais 

(farmácia viva), geração de energias alternativas, conversão de frota de táxis para consumo 

de gás natural, conversão de fornos de lenha de panificadoras para consumo de gás natural 

e implantação de itens de controle e proteção ambiental em indústrias, conforme dados do 

próprio Banco. 

           Nessa linha educacional sobre o meio ambiente para os agentes produtivos, o Banco 

do Nordeste tem três publicações que merecem destaque: 

a) Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural – guia para orientar o produtor 

a melhorar sua performance no negócio, com ganhos em termos de conservação ambiental, 

eliminando desperdícios e diferenciando seu produto no mercado; 

b) Manual de Impactos Ambientais – destinado a técnicos e agentes produtivos, 

orientando-os para tratar a questão ambiental não só como vertente econômica, identificada 

como fator de competitividade e oportunidade de negócios; 

                                                           
12 Revista Ecologia e Desenvolvimento N° 103 Ano 12 , página 21. Agosto / setembro-2002. Editora Terceiro 
Milênio. 
13 FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, criado pela Constituição Federal de 1988, 
artigo 159, inciso I, letra “c”, que destina 1,8% da arrecadação do IPI e Imposto de Renda, para o 
financiamento do desenvolvimento nordestino. 
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c) Agenda do Produtor Rural – Publicada anualmente, representa um instrumento 

de trabalho para mini e pequenos agropecuaristas da Região, disseminando informações de 

capacitação técnica e gerencial que lhes facilitem planejar e administrar seus 

empreendimentos rurais e avaliar os resultados. 

Destaca-se a pouca influência destas publicações na mudança comportamental do 

trabalhador rural nordestino, levando-se em conta a idéia de que esses rurícolas, na sua 

maioria, são pessoas que não dominam a leitura, e aqueles que sabem ler e escrever não 

possuem o hábito regular de ler periódicos ou trabalhar com agendas. Na prática, essas 

agendas  e periódicos são distribuídos para funcionários públicos, agrônomos, veterinários 

e outras pessoas de classe média, clientes do banco, que recebem mais como propaganda 

institucional do BNB do que como instrumento para auxiliar na sua atividade diária. 

           Com todas as limitações de instituições como o BNB e a SUDENE, em termos de 

legislação, no que respeita a administração centralizada na pessoa do presidente ou 

superintendente, bem como no tocante a aspectos institucionais e até financeiros, a criação 

do agente de desenvolvimento veio trazer uma maneira diferente de agir num cenário 

regional, que não precisa apenas de crédito, mas de outros incentivos como: treinamento, 

educação letrada, associativismo, empreendedorismo, saúde, conservação do meio 

ambiente e qualidade de vida para as comunidades. 
 
 
 
2.4.3 O projeto da formação de um profissional alavancador de perspectivas 

desenvolvimentistas no Nordeste brasileiro – agente de desenvolvimento 

 

“A perfeição é feita pelos detalhes – 
 não é apenas um detalhe”. 

 
Michelangelo 

 
O agente de desenvolvimento é a grande “descoberta desenvolvimentista” do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. - BNB. Suas ações de atuação, segundo dados do próprio BNB, 

são baseadas na articulação para a estruturação econômica e para a integração das ações de  
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desenvolvimento, abrangendo os níveis municipais e estaduais. O público alvo no plano 

municipal é o "agente produtivo"14 (rural e urbano) - cooperativas, associações e 

instituições colegiadas como: comitês, conselhos e fóruns locais. No campo estadual, adota 

o modelo de estruturação de cadeias produtivas, além da sistemática de articulação e 

integração: município/microrregião/estado. 

           Esse bancário será a pessoa encarregada de promover cursos, palestras, seminários, 

visitas, interlocução direta e consultorias. Uma de suas atividades primordiais será a 

interface com a prática de programas voltados para o desenvolvimento local, além do apoio 

ao desenvolvimento local do PNUD15. 

           O preparo desse profissional, de acordo com o BNB, tem como base uma formação 

com 11 turmas - 429 agentes. Foi elaborada uma oficina-piloto em Ilhéus (BA), com 28 

agentes e depois feito o repasse para os demais agentes. O planejamento adotou uma 

metodologia participativa, bem como a viabilização de um seminário teórico-metodológico 

sobre capacitação em parceria com o PNUD. Na parte prática da formação do agente, 

segundo dados do BNB, foram realizados encontros nas superintendências, foi criado e 

implantado o módulo de demandas decorrentes da ação do agente, nas superintendências 

regionais e órgãos da direção geral do Banco. O gerenciamento desse profissional está 

sendo feito por um banco de dados implantado nas superintendências regionais e por um 

acompanhamento cotidiano das ações do agente, aconselhamento, orientação e 

intermediação na solução de conflitos. A montagem do perfil (características pessoais) do 

agente foi feita em parceria com os órgãos de recursos humanos e as superintendências 

regionais do BNB.  

          O acompanhamento do trabalho do agente de desenvolvimento é feito num banco de 

dados, que emite relatórios semanais, por município.  

          A sistemática de acompanhamento do trabalho dos agentes inclui recepção, 

tratamento e alimentação diária do banco de dados e da página da intranet dos agentes. 

Acessou-se a página da intranet dos agentes em 24.12.99 e a última atualização tinha sido 

feita em 11.02.99. 

                                                           
14 O BNB denomina agente produtivo o produtor de bens e serviços que não seja apenas usuário de serviços 
bancários tradicionais, mas que seja parte de uma visão integrada de cliente, demandando, além do crédito, 
capacitação, infra-estrutura, promoção comercial e fazendo parte do desenvolvimento local 
(QUEIROZ,1998:27). 
15 PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que faz parte da ONU Organização das 
Nações Unidas. Trabalha em convênio com o BNB na capacitação de associações e cooperativas. 
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          O agente de desenvolvimento, depois do FNE e do movimento dos funcionários do 

BNB na Constituinte de 1987/1988, serviu como um despertar para as outras instituições 

federais de desenvolvimento, que atuam nas regiões mais pobres do Brasil. Esse despertar 

passa por uma nova reflexão na atuação desses órgãos públicos federais, por um 

comprometimento maior de seus servidores e por um engajamento sério dos políticos 

regionais. 
 
 

2.4.4 As instituições federais de desenvolvimento 

 

“O Socialismo não produziu socialistas”. 

 
José Saramago  

 

O Banco do Nordeste do Brasil S/A juntamente com o Banco da Amazônia S/A, 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDAM – 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUFRAMA – Superintendência de 

Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, DNOCS – Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas, CHESF – Companhia Hidroelétrica do São Francisco e CODEVASF – 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, são exemplos de instituições 

federais de desenvolvimento das regiões menos favorecidas do País (Nordeste e Norte). Os 

governos da União nas últimas décadas têm trabalhado negativamente com essas 

instituições, que são patrimônio do povo brasileiro, num descaso em termos de 

investimentos financeiros, diminuição do quadro de funcionários, mas o pior é que esta 

estratégia silenciosa faz com que as populações destas regiões não sintam tal fenômeno. 

Isto explica o baixo grau de indignação e  inconformismo por parte do público prejudicado 

com a ausência dessas agências de fomento regional. 

           Algumas dessas agências de desenvolvimento regional chegaram a ser extintas, 

como é o caso do DNOCS e da SUDENE, mas o clamor social e dos servidores de cada 

entidade junto à base parlamentar no Congresso Nacional fez o Governo retroceder na 

decisão. Todavia, as ameaças são grandes. 

           A necessidade de manter essas instituições federais nas suas áreas de atuação está 

prevista na Constituição Federal – Art. 3º inciso III: “erradicar a pobreza e marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. O Artigo 43 da Carta Magna afirma “Para 
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efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 

geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades 

regionais”. Após quase 15 anos, este artigo 43 ainda não foi regulamentado, o que 

demonstra desinteresse em conferir às regiões mais pobres do País um tratamento justo e 

adequado, em cumprimento à determinação constitucional.  

           Por outro lado essas instituições precisam ser fiscalizadas e acompanhadas 

sistematicamente pela sociedade organizada de cada região, a fim de evitar desvios nas 

suas missões, bem como para que sejam sempre evidenciadas suas funções institucionais. 

Isto será possível se houver: 

 ações democráticas e participativas; 

 ações voltadas para cada cidadão e cada agente produtivo das regiões; 

 estreita articulação com estados e municípios; 

 trabalho conjunto com as entidades das outras regiões do País, para uma 

integração nacional; 

 promoção realmente do desenvolvimento e o fim das desigualdades regionais. 

É imprescindível assegurar que esses organismos, que são os instrumentos 

específicos do tratamento diferenciado a essas regiões, componham, de fato, em cada 

região, um sistema integrado de promoção do desenvolvimento econômico e social, 

trabalhando de forma perfeitamente sinérgica nas áreas de planejamento, implementação e 

avaliação, em estreita colaboração com os estados, municípios e as comunidades. 

           As instituições federais de desenvolvimento têm que estar cônscias do tipo de 

desenvolvimento que irão fomentar nessas regiões ou se será somente um crescimento 

econômico, para beneficiar as elites regionais, como vem acontecendo ao longo do tempo. 

 
 
 
2.5 Crescimento versus Desenvolvimento 

 
“Conscientizar-se da própria ignorância 

 é um grande passo para aprender”. 
 

Benjamino Disraeli 
 
 

No Nordeste, o crescimento econômico fez triplicar o PIB - Produto Interno Bruto 

na década de noventa, enquanto o produto per capita apenas duplicou no mesmo período. 

Esse já é um primeiro indicador importante de que a elevação do padrão de vida não 
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decorre linearmente do mero crescimento econômico, embora seja ainda imperfeito, pois o 

PIB per capita  esconde um dos mais graves problemas do Nordeste: a forte concentração 

da riqueza e, portanto, da renda regional. 

Não é justo que se trabalhe com a realidade nordestina, levando em conta apenas o 

crescimento econômico e a renda per capita, mas deve-se almejar e lutar pelo 

desenvolvimento econômico, que admita uma melhora na vida de cada nordestino, que 

haja uma distribuição menos cruel da riqueza regional. Segundo a economista  Bacelar 

(1995:132), a economia nordestina vem se modernizando, contudo, sem perder a 

concentração do poder econômico na mão de poucos, perpetuando a miséria da maioria da 

população: 

Nos anos recentes, movimentos importantes da economia brasileira 
tiveram repercussões fortes na região Nordeste. Tendências da 
acumulação privada reforçadas pela ação estatal, quando não 
comandadas pelo Estado brasileiro, fizeram surgir e se 
desenvolver no Nordeste diversos subespaços dotados de 
estruturas econômicas modernas e ativas, focos de dinamismo em 
grande parte responsáveis pelo desempenho relativamente positivo 
apresentado pelas atividades econômicas na região. Tais 
estruturas são tratadas na literatura especializada ora como 
"manchas ou focos" de dinamismo e até como "enclaves". Dentre 
eles, cabe destaque para o complexo petroquímico de Camaçari, o 
pólo têxtil e de confecções de Fortaleza, o complexo minero-
metalúrgico de Carajás, no que se refere a atividades industriais, 
além do pólo agro-industrial de Petrolina/Juazeiro (com base na 
agricultura irrigada do sub-médio São Francisco), das áreas de 
moderna agricultura de grãos (que se estendem dos cerrados 
baianos atingindo, mais recentemente, o sul dos Estados do 
Maranhão e Piauí), do moderno pólo de fruticultura do Rio 
Grande do Norte (com base na agricultura irrigada do Vale do 
Açu), do pólo de pecuária intensiva do agreste de Pernambuco, e 
dos diversos pólos turísticos implantados nas principais  cidades 
litorâneas do Nordeste.  

 

Nem toda essa modernidade nos setores produtivos nordestinos trouxe qualidade de 

vida para a maioria da população, ao contrário algumas dessas modernizações trouxeram o 

que se chama desemprego tecnológico16, aumentando ainda mais a miséria na Região. 

           Apesar do intenso crescimento da pobreza nas áreas urbanas, a questão social nas 

zonas rurais é relativamente mais grave. Nas zonas rurais mais tradicionais do Nordeste, o 

                                                           
16 Desemprego tecnológico é o processo de substituição da mão-de-obra humana pelos robôs ou por sistemas 
computadorizados e maquinaria moderna, capazes de substituir o trabalhador com maior produtividade e 
eficiência, gerando maior lucratividade para os empresários. 
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problema social é muito grave. Na Zona da Mata, a demanda muito irregular por trabalho 

(elevada na colheita e reduzida no plantio da entressafra) determina condições de emprego 

adversas para a maioria dos trabalhadores, hoje predominantemente constituída por "bóia-

frias"17 que só conseguem emprego seis meses durante o ano (um em cada três 

trabalhadores). O emprego infantil continua sendo a estratégia usada pelas famílias para 

melhorar a renda familiar, tanto que as taxas de analfabetismo são elevadíssimas entre os 

canavieiros. 

No semi-árido, a seca continua sendo um problema social agudo, levando 

praticamente toda a população de trabalhadores rurais e pequenos produtores a buscar os 

programas assistenciais do Governo a cada estiagem mais prolongada. 

           Existe, também, um descaso generalizado dos governantes no tocante à 

escolarização dos trabalhadores rurais nordestinos. Este quadro está mudando lentamente, 

porque, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 9394/96), o ensino 

fundamental foi fortalecido com recursos específicos para esse tipo de educação. Mas, para 

que exista desenvolvimento sustentável na região, se faz necessário um investimento sério 

e duradouro na educação regional. 

           O desenvolvimento das regiões pobres como a nordestina terá eficácia se for 

trabalhado com o incentivo ao desenvolvimento do capital social das comunidades locais, 

bem como ao compromisso patriótico no sentido de preservar os aspectos culturais, a arte e 

o ambiente natural. 
 
 

2.6 Capital Social e Desempenho Institucional 

 

“Uma longa viagem começa com um único passo”. 

 
Lao-Tsé 

 

O povo nordestino -  principalmente a população rural - que ainda não absorveu a 

“modernidade” capitalista ocidental, vive num sistema implícito de cooperação. Existem as 

                                                           
17 “Bóia-fria” é um tipo de trabalhador rural . Cortador de cana nas  usinas( Nordeste e Sudeste)  e na colheita 
da laranja, no Sudeste. Vão para o trabalho de madrugada e só retornam à noite. Usam trajes parecidos 
(camisas mangas compridas e lenços na cabeça, além do chapéu de palha). São homens, mulheres e crianças. 
Receberam esse nome porque, quando saem de casa, já levam o almoço e quando vão almoçar meio-dia a 
comida já está fria. 
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“debulhas” de feijão, onde uma família que tem uma boa colheita do cereal mais conhecido 

e consumido da zona agrícola nordestina chama os vizinhos para uma noitada, quando 

todos vão ajudar a tirar as cascas do feijão (debulhar). Isto era antigamente, há uns 

quarenta anos, quando não havia debulhadeira de feijão. Hoje a maioria dos camponeses 

tem um “Jeep” velho com uma debulhadeira acoplada, ou mesmo um trator (chamado 

trator de pneu), porque muitos não sabiam a diferença entre trator de esteira e trator de 

pneus. Outros chamavam para a farinhada, onde um proprietário com uma boa colheita de 

mandioca marcava um período, às vezes, até uma semana, em que iria transformar sua 

produção em farinha, em beiju (grandes tapiocas, porém feitas de massa e não de féculas) e 

muitas vezes ainda sobrava alguns restolhos para o gado ou os animais de pequeno porte. 

Nessas ocasiões, matavam-se porcos, carneiros, galinhas e havia muita cachaça e se jogava 

muita conversa fora. Esta era uma cooperação sadia, fraterna e até cívica. Noutras 

ocasiões, tínhamos as moagens, onde o plantador de cana-de-açúcar marcava o corte da 

cana e todos eram convidados para os dias de moagens, quando muitas vezes, com uma ou 

mais junta de bois mansos, girando em torno de uma moenda, a cana era toda triturada e só 

sobrava o mel, sendo fervido em grandes tachos de cobre, depois se fazia alfenim e as 

várias cargas de rapaduras. Nestas ocasiões periódicas, era como se eles estivessem 

comemorando as colheitas e fazendo uma grande confraternização, com toda a vizinhança 

e familiares. Daí surgiam os batizados, os casamentos, as histórias de “Trancoso”18, enfim, 

todo este envolvimento cooperativo não era planejado adequadamente, ou pelo menos no 

papel, mas tinha uma seqüência lógica de ajuda mútua. É o caso de nos perguntar: será que 

a vida nas cidades acabou com essa experiência de cooperação tão singular? Será que esses 

rurícolas não se dão conta da necessidade de que com a cooperação as coisas seriam 

melhores para todos?  

Putnam (2002:173) menciona que “A incapacidade de cooperar para o mútuo 

proveito não significa necessariamente ignorância ou irracionalidade. Os especialistas em 

teoria dos jogos estudaram esse dilema fundamental em diversas circunstâncias”. 

• “No drama dos bens comuns, um criador de gado não pode limitar o pastoreio 

dos rebanhos dos demais. Se ele limitar seu uso das pastagens comuns, somente 

ele sairá perdendo. Mas o pastoreio excessivo destrói o recurso comum de que 

depende  subsistência dos demais”; 

                                                           
18 Referência ao escritor português Domingos Fernandes Trancoso. 
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• “Um bem público, como o ar ou um ambiente despoluídos, pode ser desfrutado 

por todos, mesmo pelos que não contribuem para prover esse bem. Logo, 

normalmente ninguém é incentivado a prover um bem público, e a falta de 

iniciativa é prejudicial a todos”; 

• “Pela curta lógica da ação coletiva, todo trabalhador seria beneficiado se todos 

fizessem greve ao mesmo tempo, mas quem toma a iniciativa do movimento 

corre o risco de ser traído por um fura-greve subornado, assim, todos aguardam, 

contando tirar proveito da imprudência de alguém”; 

• “No dilema do prisioneiro, dois cúmplices são mantidos incomunicáveis, e diz-

se a cada um deles que, se delatar o companheiro, ganhará a liberdade, mas se 

guardar silêncio, e o outro confessar, receberá uma punição especialmente 

severa. Se ambos mantivessem silêncio, seriam punidos levemente, mas na 

impossibilidade de combinarem suas versões, cada qual faz melhor em delatar, 

independentemente do que o outro venha a fazer”. 

Hoje, os habitantes dos antigos sítios e fazendas vivem mais nas pequenas e grandes 

cidades do que nos vilarejos, nos distritos e nos povoados. Todos querem morar na cidade. 

Apesar de ser um direito de todos, o direito de escolha, mas a vida nas cidades é uma vida 

muito sofrida, mais sofrida ainda do que a vida no campo, haja vista a falta de cooperação, 

a falta desta ação coletiva espontânea, na qual interesses são parecidos e ainda permanece 

esta cumplicidade saudável. E o que é pior, o povo do ambiente rural está vindo para as 

capitais, para as áreas metropolitanas à procura de trabalho ou algum meio de renda, nada 

encontrando, se entrega à marginalidade e termina aumentando as favelas das grandes 

cidades e vivendo numa vida mais miserável do que se estivesse no campo. 

          Putnam (2002:174) diz que “para haver cooperação é preciso não só confiar nos 

outros, mas também acreditar que se goza de confiança dos outros”. 

          Thomas Hobbes, foi um dos primeiros teóricos a buscar uma terceira pessoa ou 

entidade para mediar as relações de todos contra todos, sendo esta entidade  o Estado (Ente 

soberano), que traria a harmonia entre os cidadãos. Atualmente, com o Estado moderno, e 

o Estado entendido no seu sentido amplo (No Brasil – União, estados, Distrito Federal e 

municípios) as pessoas entregam seus destinos a essa terceira pessoa.  

          Esta instituição tem sido um mal necessário, porque a vida moderna tem sido 

vasculhada pelos entes do Estado, seja o guarda na rua, sejam os funcionários de bancos 

pegando todos seus dados e manipulando-os, seja a polícia e a Justiça cumprindo a lei, 
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sejam os servidores públicos em geral. O cidadão é vigiado 24 horas por dia, mas o Estado, 

com seu poder de polícia veio substituir a confiança que uns não tinham nos outros. Para 

minorar tais questões, nada melhor do que uma sociedade mais educada, mais fraterna e 

politicamente consciente para dirigir o próprio Estado, principalmente no poder e 

desenvolvimento local, e evitar as ações equivocadas e em proveito próprio que possa 

algum governante desejar efetivar. 
 
 
 
2.7 Desenvolvimento Local e Desenvolvimento Sustentável 

 
 

“A pobreza e a exclusão social não devem ser 
enfrentadas apenas com crescimento 

econômico e políticas compensatórias, e 
sim, prioritariamente, com programas 
inovadores de investimento em capital 

humano e em capital social”. 
 

Augusto de Franco 

 

Inicia-se com a pergunta: o que é desenvolvimento? Para uns é movimento, 

progresso, ampliação, adiantado, instruído, crescimento. Para Franco (2002:47/48), 

“Desenvolvimento é o movimento sinérgico, captável por alterações de algumas variáveis 

de estado, que consegue estabelecer uma estabilidade dinâmica em um sistema complexo, 

no caso, uma coletividade humana. Crescimento é movimento. Mas movimento não pode 

ser reduzido a crescimento. Criar, crescer, renovar, reinventar – tudo isso é movimento, 

não apenas crescer. Crescer é importante, mas tem limites relativos aos valores de outras 

variáveis, melhor dizendo, à configuração global do arranjo de todas as variáveis que 

expressam fatores de desenvolvimento. Para além desses limites, o crescimento deixa de 

ser sinérgico e, assim, deixa de significar desenvolvimento. Movimento assinérgico não é 

desenvolvimento. Se um país faz crescer o seu PIB, mas não consegue atingir valores 

compatíveis de capital humano e de capital social, então está havendo crescimento-sem-

desenvolvimento”. 

           Há grande interesse no conceito de capital social para promover relações estáveis 

entre cidadãos em países ou em regiões, de forma a prover o desenvolvimento econômico 

sustentável. As redes de colaboração no desenvolvimento local podem ser usadas para 
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aglutinar as relações econômicas e sociais de várias comunidades e formar pólos de 

desenvolvimento regional. Entretanto, a coesão dessas redes sociais seria mais sedimentada 

num processo de educação continuada, a educação letrada de adultos, o ensino de jovens 

com problemas de aprendizagem, o ensino profissionalizante fossem assegurados para que 

as pessoas não precisassem se deslocar de seu habitat natural para ir povoar e criar os 

“bolsões de pobreza” nas grandes cidades.         

Alguns programas de bancos de fomento como o Banco do Nordeste, do tipo 

microcrédito, podem ser a alternativa de capital social, pois criam grupos de solidariedade, 

sendo o grupo responsável pelo desempenho de cada indivíduo. Se um atrasa o pagamento, 

prejudica todo o grupo, por isso a confiança mútua é indispensável num processo creditício 

como este. 

           A sustentabilidade do Programa está, também, nas relações formais dos 

microcomerciantes que iniciam na informalidade e com o passar do tempo, com a coesão 

entre seus membros, o desempenho da ou das atividades do grupo, poderá ser formada uma 

sociedade empresarial estruturada, formal e geradora de empregos, impostos e renda na 

localidade. 

           Um dos pontos fortes do agente de desenvolvimento seria proporcionar aos 

membros das comunidades oportunidades de amadurecimento das relações sociais 

positivas, a fim de envolvê-los no chamado “enfoque comunitário”, onde o individualismo 

dá lugar à cooperação comunitária. São enfocadas as relações sociais positivas, porque 

existe relação social negativa, onde grupos sociais se congregam para excluir outros 

grupos, por discriminação, racismo ou preconceitos outros que levariam à violência, 

corrupção e outros problemas sociais. 

           A afirmação das solidariedades sempre foi uma dimensão essencial no combate 

progressista; mas adquire um significado particular neste momento de globalização liberal. 

De um lado, um sistema único de instituições internacionais e de pólos de poder se estende 

por todos os continentes e em todos os domínios das políticas ultraliberais que são 

claramente identificáveis, o que torna mais facilmente perceptível os interesses comuns das 

e dos integrantes das classes populares. De outra parte, em numerosos países e regiões, os 

antigos modelos de dominação são postos em xeque, minados: a capacidade do Estado de 

estabelecer compromissos sociais regionais e locais é atualmente restrita, fazendo com que 

os espaços nos quais a cidadania opera sejam desarticulados e percam o sentido. 
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           O Governo do Estado do Ceará, em parceria com a agência de cooperação alemã 

GTZ, realizaram em 24.06.2003 o seminário “Ações Governamentais na Promoção do 

Desenvolvimento Local Sustentável”. Este seminário serviu como preparação para o 

lançamento, em 2004, do Programa de Desenvolvimento Local Sustentável, para o qual o 

Governo alemão doará 3 milhões de euros visando a sua  implementação. Este programa 

deverá articular as ações nos planos governamentais e não governamentais nos 184 

municípios cearenses. A meta é combinar os projetos com as demandas das comunidades 

menos favorecidas. (Jornal Diário do Nordeste de 25.06.2003) 

           A emergência de um modelo de desenvolvimento local articulado com o 

desenvolvimento sustentável passa por uma questão essencial, que é a legitimação política. 

A sociedade local deve evitar a fragmentação das resistências, para, só assim, as antigas 

solidariedades permanecerem ou nascerem mais solidariedades sem serem sufocadas pelo 

sistema de dominação ideológico mundial. É no campo das solidariedades que os combates 

sociais serão ganhos ou perdidos. O encontro do desenvolvimento local com o 

desenvolvimento sustentável é fundamental para alimentar novas solidariedades e exprimir 

convergências dos campos de luta, dar um conteúdo renovado ao capital social local e à 

articulação de combates nacionais ou internacionais. 

           As relações de poder no espaço local comunitário trazem algumas indagações: que 

tipo de ordem territorial está se desenhando nos pequenos municípios nordestinos? Qual 

sua origem? Quais relações com as redes de poder dos outros territórios são mantidas? 

SANTOS (1994:16) e RAFFESTIN (1993:143) nos ensinam que 

“Com a presença do Homem sobre a terra, a Natureza está, 
sempre sendo redescoberta, desde o fim de sua história Natural e a 
criação da História Social, ao desencadeamento do Mundo, com a 
passagem de uma ordem vital a uma ordem racional. Mas agora 
quando o natural cede lugar ao artefato e a racionalidade 
triunfante se revela através da natureza instrumentalizada, esta, 
portanto domesticada nos é apresentada como sobrenatural”. 
SANTOS (1994:16) 
 
“O espaço é anterior ao território. O território se forma a partir 
do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator (que 
realiza um programa). Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 
abstratamente (pela representação por exemplo) o ator 
“territorializa” o espaço”. RAFFESTIN (1993:143) 

A intervenção social do ser humano para uma produção social deste nos leva a 

afirmar que o território é uma produção a partir do espaço, pois, Raffestin enfatiza que os 
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atores delimitam, constroem, destroem, alteram os territórios sempre em função de alguma 

intenção. As fronteiras, as redes de circulação e os recursos, são assim pensados e 

instrumentalizados em função de interesse de cada ator, com base na sua noção de 

espacialidade e de poder. 

           Os conflitos das redes de poder no Município de Caucaia são visíveis no espaço 

comunitário, haja vista a quantidade de associações, conselhos, fóruns e muitas outras 

organizações “sem fins lucrativos”, criadas com o intuito de obtenção de projetos e 

programas governamentais. 

           Pode-se discutir o que é e como funciona a comunidade no espaço local. O 

território, inclusos nele os recursos, necessita de estudos aprofundados frente aos recentes 

processos de redefinições por que passa o espaço mundial. Ao avançar na direção de um 

mundo “sem fronteiras” ou com fronteiras mais permeáveis, oferece nova territorialização. 

Isto acontece num momento de desmonte das máquinas estatais, desregulamentação e 

diminuição do campo econômico de ação do Estado. O Estado é aqui entendido como a 

esfera governamental municipal, onde o espaço de desenvolvimento local poderá ser 

aperfeiçoado para um desenvolvimento realmente sustentável, que seja território para as 

gerações vindouras. 

           Foi trabalhada a teoria do direito de ser diferente e único. Entretanto, o ser humano, 

por ser um animal social, precisa interagir com outros ambientes (bióticos ou abióticos), 

tanto para aprender como para ensinar alguma coisa. Toda relação social humana, por ser 

uma relação política, induz a um aprendizado de ambas as partes. Neste sentido, apesar de 

o agente de desenvolvimento ser um ator exógeno ao município, ele tende a levar 

conhecimentos e informações para as comunidades e também a aprender com elas, a fim 

de que o BNB possa repassar esses ensinamentos às outras comunidades de sua jurisdição. 
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2.7.1  O desenvolvimento local tendo um articulador exógeno ao município 

 

“Afirmo que o ambientalismo viabiliza uma reforma criativa 
da sociedade contemporânea assumindo uma atitude“não-

moderna” (tanto pré como pós-moderna) que impulsiona uma 
reordenação amorosa da realidade”. 

Héctor Ricardo Leis 

 

É realmente no município onde as coisas acontecem, onde os moradores conhecem 

seus dirigentes (prefeito, vereadores, juizes, líderes comunitários). É na esfera local onde a 

microeconomia (empresas e famílias) é mais visível, onde as relações econômicas são mais 

concretas. 

           É na esfera municipal que a participação dos atores sociais é delimitada em um 

território (empresários, organizações empresariais, trabalhadores, associações, sindicatos, 

Administração Pública, entidades financeiras, entidades não governamentais etc). É 

também no mercado local que as relações podem ou não extrapolar fronteiras, passar para 

esferas maiores (nacionais ou internacionais). Entretanto, no local, a comunidade tem 

meios de controlar bem-estar, qualidade de vida, saúde, educação, política, enfim, o 

cotidiano da sociedade local poderá ser discutido, problematizado e encaminhado para 

futuras soluções. 

           O desenvolvimento local é uma nova abordagem do desenvolvimento econômico 

mais preocupado com as instâncias comunitárias menores, ou no caso de países federados 

como o Brasil, esta cédula é o Município. 

           Segundo o Manual de Desenvolvimento Local (RAMIREZ:2000:50-51), as 

características básicas do desenvolvimento local são:  

• política econômica -  renovação industrial, otimização dos recursos humanos, 

qualidade inovadora, reformulação do setor público, maior ponderação do 

equilíbrio ecológico e territorial, controle e adaptação dos avanços tecnológicos, 

preocupação, em geral por uma construção de um sólido crescimento 

econômico, capaz de abrigar uma economia mais dinâmica, competitiva e 

democrática como instrumento idôneo para a adequada satisfação dos objetivos 

de bem-estar social, de solidariedade e qualidade de vida; 

• política territorial - equilíbrio interterritorial, articulação intraterritorial, 

desenvolvimento do mundo rural, promoção de sistemas de cidades e convicção 
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das possibilidades de utilizar os recursos endógenos como uma adequada 

estratégia para o desenvolvimento socioeconômico; e 

• política de meio ambiente - criar um clima que comprometa todos na 

conservação da natureza que nos rodeia, que ponha a sociedade à frente desta 

iniciativa, que a eduque, a informe e traga responsabilidade, sendo ela 

protagonista exclusiva em defesa e manutenção do meio ambiente. 

No desenvolvimento local, as comunidades podem trabalhar as questões ligadas à 

agricultura, à pecuária, à indústria, ao meio ambiente, ao comércio exterior, ao turismo, aos 

serviços avançados e desenvolvimento tecnológico, bem como ao bem-estar social e à 

qualidade de vida das pessoas envolvidas no processo. O contexto cultural, suas raízes 

históricas, suas diferenças e semelhanças é que vão definir o direcionamento que cada 

comunidade local poderá tomar ou optar, após um planejamento participativo, 

democrático, pois, só através da participação é que acontecerá o compromisso, 

envolvimento, o ser-parte. 

          Neste sentido, o funcionário do BNB com a função de agente de desenvolvimento, 

por ser um ator exógeno à comunidade ou às comunidades onde atua e, além do mais, por 

ele ser um bancário de um banco regional, onde a qualquer momento pode ser removido 

para lugares desconhecidos, se torna com poucas chances de se inserir no âmbito cultural a 

que nos referimos e a fazer parte e ser parte do desenvolvimento local. 

          O agente de desenvolvimento necessita usar mais e adequadamente a metodologia 

GESPAR do convênio BNB/PNUD, pois esta já se mostrou adequada ao processo de 

educação associativista e política comunitária, dando aos aprendizes a oportunidade de 

despertar para a ação democrática participativa e o envolvimento comunitário do 

desenvolvimento local. 
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2.7.2 O agente de desenvolvimento local e os problemas epistemológicos trabalhados no 

PRODEMA 

 

“Mudamos de trabalho, de endereço, 
 de telefone, de provedor, de amigos, de estado civil.  

E, o mais importante, mudamos de idéias,  
de opiniões, de certezas e de dúvidas.” 

 
Eugenio Mussak 

 

O Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – 

PRODEMA é uma rede de universidades públicas nordestinas formada pela Universidade 

Federal do Ceará – UFC, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Universidade Federal de Sergipe – UFSE, 

Universidade  Federal do Piauí – UFPI e Universidade Estadual de Santa Cruz – Bahia – 

UESC. Todas estas universidades trabalham o conhecimento científico, em relação ao 

meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, numa versão interdisciplinar, a 

interdisciplinaridade, porém, na perspectiva de que configura muito mais do que um 

conjunto de disciplinas, vale dizer é divisada como uma libertação de modelos 

predeterminados, sabendo unir a arte com a ciência, sabendo utilizar bem o tempo numa 

relação entre pessoas, que começa a partir de um olhar, que pode originar um momento 

único de interação, uma contingência de  aprendizagem. 

A pluralidade de modelos de pesquisa e apropriação do conhecimento tem crescido 

nos últimos tempos no meio acadêmico, e a interdisciplinaridade faz aflorar um 

entendimento diferente para a ciência, uma diversa visão de mundo. Apesar disso, 

recorremos às várias modalidades de pesquisas qualitativas (dialética, pesquisa-ação, 

etnografia e fenomenologia) naquilo que cada uma poderia nos interessar para este estudo 

de caso. 

As questões do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, a exemplo de 

outros problemas epistemológicos, não são neutras ideologicamente nem alheias a 

interesses econômicos e sociais. 

           Leff (2001:63) menciona que “Toda estratégia teórica para aprender e agir sobre os 

processos ambientais está vinculada a uma estratégia prática (social, ecológica e 

tecnológica) de desenvolvimento e não se erige em princípio de uma epistemologia geral, 
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em condição de possibilidade de desenvolvimento das ciências, ou numa regulamentação 

das possíveis fertilizações intercientíficas ou interdisciplinares para gerar avanços no 

conhecimento”. “Se toda verdade científica no terreno do saber está inscrita em formações 

ideológicas e em processos discursivos determinados, os princípios  epistemológicos para o 

estudo dos processos materiais que integram um sistema sócio-ambiental se desprendem de 

uma estratégia conceitual que apresenta efeitos concretos nas práticas sociais de 

ambientalismo”. 

           A epistemologia trabalhada no PRODEMA recebe críticas, por tratar-se de uma 

maneira nova e diferente de fazer ciência, de um processo a ser construído por vários 

atores acadêmicos ao mesmo tempo. Os professores pesquisadores e membros do 

PRODEMA são voluntários. Abraçaram esta maneira de apropriação do conhecimento 

científico, por acreditarem num mundo melhor, mais justo e fraterno, além de 

ambientalmente habitável para nossas gerações e para nossos descendentes. Entretanto, as 

ideologias teóricas em vigor estão enraizadas no seio de cada academia e a mudança de 

paradigma será lenta. 

           Assim, Leff (2001:63-64) lembra que: “esta estratégia conceitual em torno da 

constituição do saber ambiental combate os principais efeitos ideológicos do reducionismo 

ecologista e do funcionalismo sistêmico, a saber: 

a) Pensar o homem como individuo e as formações sociais como populações 

biológicas inseridas no processo evolutivo dos ecossistemas, o que leva a 

explicar a conduta humana e a práxis social por meio de suas determinações 

genéticas ou de sua adaptação funcional ao meio. Estas teorias sociobiológicas 

desconhecem a especificidade das relações sociais de produção, das regras de 

organização cultural e das formas de poder político e ideológico nas quais se 

inscrevem as mudanças sociais e as formas de uso dos recursos produtivos. 

b) Metodologizar a ecologia como disciplina por excelência das inter-relações, 

para transformá-la numa “teoria geral de sistemas”, numa “ciência das ciências” 

capaz de integrar as diferentes ordens do real, os diferentes processos materiais 

como subsistemas de um ecossistema global. Assim, a ecologia generalizada 

promete a reconstrução da realidade como um todo pela integração dos diversos 

ramos do saber num processos interdisciplinar, dificultando a reconstrução do 

real histórico a partir da especificidade e da articulação de processos de ordem 

natural e social: econômicos, ecológicos, tecnológicos e culturais. 
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c) Uniformizar os níveis ontológicos do real por meio de uma Teoria Geral de 

Sistemas que estabeleça os isomorfismos e as analogias estruturais por meio da 

análise formal de processos de diferentes ordens e materialidade, deixando de 

fora o valor da diferença e o potencial do heterogêneo. 

d) Legitimar e orientar a produção de conhecimentos por meio do critério de 

eficácia e eficiência na integração de um sistema científico-tecnológico a um 

sistema social dado, como um instrumento de otimização, controle e adaptação 

funcional da ciência, sujeitando-se a esse propósito o potencial crítico, criativo e 

propositivo do conhecimento. Busca-se assim o acoplamento de um saber 

holístico e sistêmico sem fissuras para um todo social sem divisões. 

e) Confundir os níveis e as condições teóricas para a produção de conhecimentos 

interdisciplinares sobre processos materiais que confluem em sistemas sócio-

ambientais, com a aplicação e integração de saberes técnicos e práticos no 

processo de planejamento e gestão ambientais. 

f) Reduzir o estudo das determinações estruturais e dos sistemas de organização de 

diferentes ordens de materialidade do real, a uma energética social, a um cálculo 

de fluxos de matéria e energia, que embora seja útil tanto num esquema 

integrador transdisciplinar como também na avaliação do potencial produtivo 

dos ecossistemas e de certas práticas culturais, não se constitui no princípio 

último de conhecimento sobre a organização dos processos ecológicos e 

econômicos, das relações entre a natureza, a técnica e a cultura”. 

O agente de desenvolvimento local precisa ter esse componente de 

interdisciplinaridade em seu currículo, a fim de desempenhar suas atividades dentro de um 

contexto singular de ações e reações, problemas dos mais diversos. Todavia, essas questões 

conceituais devem ser trabalhadas na prática do dia-a-dia do agente, a fim de que ele possa, 

em conjunto com as lideranças comunitárias, encontrar soluções compartilhadas, simples e 

funcionais. 

            O trabalho do agente sendo desenvolvido com o apoio da metodologia GESPAR do 

convênio BNB/PNUD tem muitas possibilidades de alcançar êxito, tendo em vista o 

direcionamento específico para o associativismo e o cooperativismo, como forma despertar 

nos atores sociais locais a vocação e a politização de cada um. 
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2.8 Metodologia GESPAR do PNUD19 

 

“Ler sem refletir é comer sem digerir”. 

Marquês de Maricá 

 

A Metodologia GESPAR, adotada pelo Projeto BNB/PNUD, é um conjunto de 

métodos de capacitação que, promovendo a gestão participativa, visa ao desenvolvimento 

empresarial das organizações de pequenos produtores rurais e/ou urbanos e a melhoria da 

qualidade de vida das suas famílias. 

           Sendo uma metodologia de capacitação, procura, através da reflexão, 

comprometimento, instrumentalização e aplicação, sensibilizar-se para capacitar-se, ou 

seja, sair da prática anterior e ir para uma nova prática, gerando mudança de 

comportamento. Segundo Arturo Jordan Goni, a capacitação não busca apenas a tomada de 

consciência e a vontade de mudar... Ela se efetiva quando provoca, de fato, mudanças de 

comportamento social. O capacitador não capacita...! Ele facilita e instrumentaliza o 

produtor, o dirigente, o funcionário, o técnico; estes sim, se capacitam a mudar sua prática 

social, seu comportamento. 

           A Metodologia GESPAR se orienta no intuito de provocar um salto qualitativo no 

desenvolvimento das cooperativas e associações de produtores e em suas famílias, a partir 

das tensões dialéticas entre a propriedade familiar e a empresa associativa, as necessidades 

imediatas e o planejamento estratégico, o crescimento econômico e a participação social, a 

utilidade e a solidariedade etc. Não basta juntar as partes diferentes...É preciso dar o salto 

qualitativo, chegar à síntese, construir o novo. Não basta juntar a farinha, o fermento, o 

sal...É necessário “saber como fazer”, conhecer a tecnologia, o know-how, de fazer o pão. 

(1995:09). 

A aplicação da Metodologia GESPAR ocorre em três fases: 

 Preparatória – FASE PRE – quando são realizadas, na área de atuação 

selecionada, atividades que visam à sensibilização das organizações de 

produtores. instituições públicas e entidades privadas daquela região para as 

ações do Programa de Capacitação; 

                                                           
19 Metodologia participativa desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Programa da ONU – Organização das Nações Unidas  e agência ABC – Agência Brasileira de Cooperação, 
que trabalha o processo de desenvolvimento nos países em desenvolvimento, em convênio com instituições 
como o BNB, a fim de capacitar produtores e associados em entidades associativas. 
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 Aplicação da Metodologia Básica – FASE AMB – que é o período principal, 

com duração de quatro meses. São realizadas cinco oficinas e desenvolvidos três 

ciclos de campo – oficina dp – diagnóstico participativo, oficina pai – plano de 

ação imediata, oficina ade – avaliação de desempenho empresarial, oficina pid 

– plano integrado de desenvolvimento, oficina org – organização e gestão, ciclo 

de campo pc – projeto conceitual, ciclo de campo cpr – caderno da 

propriedade, ciclo de campo cgp – caderno de gestão da propriedade,; 

 Transferência de Tecnologias Específicas – FASE TTE – oportunidade em que 

são realizados os eventos destinados a reforçar a instrumentalização em técnicas 

e conhecimentos específicos nos diversos setores da vida das organizações. 

Os resultados esperados com a aplicação da Metodologia GESPAR são as 

contribuições para o alcance de: 

 sentido de “pertencer” do produtor associado; 

 desenvolvimento empresarial da organização; e 

 melhoria de renda e da qualidade de vida das famílias. 

O agente de desenvolvimento da jurisdição do Município de Caucaia não vem 

implementando a metodologia GESPAR nas associações onde atua. Isso leva a uma forma 

imprecisa de conceber o desenvolvimento comunitário. Muitas associações são 

constituídas com outros objetivos, que não o entrosamento comunitário e o 

desenvolvimento do capital social e humano nas localidades. 

A metodologia GESPAR poderá ser utilizada, também, no  desenvolvimento da 

Agenda 21 local, sensibilizando os atores comunitários e políticos do Município para sua 

efetivação. 

 

 

2.9  Agenda 21 Local 

 

“Não basta conquistar a sabedoria, 
 é preciso usá-la”. 

 
Cícero 

 

A Agenda 21 pode ser elaborada para o País como um todo, para regiões 

específicas, estados e municípios. Não existe vinculação entre as agendas 21 nem fórmulas 
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pré-estabelecidas. A agenda 21 local deve ser elaborada, prioritariamente, por municípios, 

tendo em vista que na forma federativa brasileira o município é a menor célula pública 

institucional. Entretanto, nenhuma comunidade deve ficar esperando que outras agendas 21 

sejam concluídas, para então iniciar localmente. 

O Ministério do Meio Ambiente define a Agenda 21 local como: “um processo 

participativo, multissetorial, para alcançar os objetivos da Agenda 21 no nível local, 

através da preparação e implementação de um plano de ação estratégica, de longo prazo, 

dirigido às questões prioritárias para o desenvolvimento sustentável local”.  (AGENDA 21 

- 2000:40). 

           A difusão dos conceitos da Agenda 21 local deve ser feita junto a associações 

comunitárias, cooperativas, associações de bairros, conselhos comunitários, escolas, 

empresas, poder público, clubes de serviços, entidades de classe ou qualquer cidadão 

interessado. A divulgação e a explanação dos conceitos e objetivos da Agenda 21 local 

devem ser sistematizada por um grupo gestor, através de reuniões e seminários, facilitando 

assim o aprendizado da população no tocante à construção da Agenda 21 local no 

Município de Caucaia. Para que isso aconteça, é importante a definição de uma 

metodologia de trabalho, a fim de dar sustentação para as questões básicas de 

implementação da Agenda. Depois deste trabalho de articulação educacional sobre a 

Agenda 21 local, se faz mister a criação de um conselho ou fórum de acompanhamento e 

avaliação do programa de desenvolvimento sustentável integrado do Município. 

A Agenda 21 local deve ser um planejamento de longo prazo, com várias etapas, 

avaliando metas de sustentabilidade, fazendo revisões e correções de rumos, tendo como 

objetivo maior o processo participativo. O compromisso político com a mudança é fator 

primordial, tanto dos atores sociais do poder público municipal, quanto de representantes 

da sociedade civil. Existe a possibilidade de se usar a Agenda 21 até em empresas e 

instituições, como forma de planejamento sustentável de longo prazo. A sensibilização e o 

amadurecimento de cada grupo social na discussão dos temas de interesse público, de 

forma participativa, fazem com que qualquer iniciativa em termos de Agenda 21 local seja 

bem-sucedida. 

          O enfoque de planejamento para o desenvolvimento sustentável apresentado pelo 

Ministério do Meio Ambiente (2000:25-32) combina princípios e métodos de planejamento 

(estratégico, participativo e ambiental). Refere-se à formulação de políticas públicas 
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protagonizadas por um governo local, mas que não se configurem como políticas 

governamentais, e sim reflitam os imperativos do desenvolvimento sustentável. 

O planejamento estratégico tem sido usado no setor privado para facilitar a 

definição de metas de longo prazo. Considera-se o planejamento estratégico um meio para 

reunir os recursos coletivos de uma empresa em torno de táticas específicas, desenhadas 

para aumentar suas vantagens comparativas em seu campo de atuação. 

           Oliveira (2002:47) define planejamento estratégico como “o processo 

administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor 

direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com o 

ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada. O planejamento estratégico é, 

normalmente, de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa e diz respeito tanto à 

formulação de objetivos quanto à seleção dos cursos de ação a serem seguidos para sua 

consecução, levando em conta as condições externas e internas à empresa e sua evolução 

esperada. Também considera premissas básicas que a empresa, como um todo, deve 

respeitar para que o processo estratégico tenha coerência e sustentação decisória”. 

O nível estratégico na elaboração da Agenda 21 local deve ser desenvolvido pelas 

autoridades locais, bem como pelos habitantes preocupados com a continuidade e o 

sucesso do desenvolvimento local. Essa participação e envolvimento dos poderes 

constituídos dão destaque e legitimidade ao planejamento de longo prazo. 

           Outro fator decisivo é o planejamento participativo. Essa participação deve ser 

encarada como um ato de compromisso dos atores sociais envolvidos no planejamento, a 

fim de que, através de consultas à população de cada espaço comunitário se possa formular 

e executar projetos e programas de serviços locais, que atendam à maioria dos cidadãos. 

           O mais recente planejamento, que é o ambiental, surgiu na década de sessenta do 

século passado, com o objetivo de assegurar que as condicionantes ambientais estivessem 

presentes nos projetos de desenvolvimento, de modo a permitir a identificação de impactos 

negativos específicos, em atividades relacionadas com o desenvolvimento local, e 

possibilitar as medidas necessárias a sua mitigação. 

           O planejamento para o desenvolvimento sustentável resulta em um processo 

proativo, que permite às autoridades locais e aos diferentes segmentos organizados da 

sociedade tanto apoiar como aproveitar os recursos intelectuais, físicos  e econômicos da 

comunidade, tendo em vista a construção de um cenário de futuro desejado e sustentável.  
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           A agenda 21 local de Caucaia não foi desenvolvida, apesar de algumas insinuações 

por parte do agente de desenvolvimento e de outros líderes comunitários locais. A coesão 

social para o desenvolvimento de uma agenda de compromissos deste porte é difícil de ser 

articulada. Empenho e determinação, fazem-se necessários, bem como são solicitadas 

vontade política e decisão da sociedade local. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3  METODOLOGIA  

 

 

3.1  Métodos Utilizados 
 

“Quanto menos inteligente um homem é, 
 menos misteriosa lhe parece a existência.” 

 
Schopenhauer – filósofo alemão 1788-1860 

 

A investigação interdisciplinar (FAZENDA, 2001:22-23) por nós praticada, 

diferentemente de outros procedimentos de pesquisa, não se baliza por métodos, mas 

alicerça-se em vestígios. Os vestígios apresentam-se ao pesquisador não como verdades 

acabadas, mas como lampejos de verdade. Cabe ao investigador decifrar esses lampejos de 

verdade para intuir o que é a verdade total, os indícios do caminho a perseguir, não a 

verdade absoluta, mas a certeza relativa, porquanto a ciência não cogita na garantia da 

exatidão absoluta. 

          Triviños (1987:25) explica que: “O Materialismo Dialético rejeita a idéia que nega 

ao homem a capacidade de conhecer o mundo. Mas está de acordo com os céticos relativos 

quando afirma que o conhecimento é relativo em determinada época histórica e 

compartilha do ponto de vista dos dogmáticos quando assegura que o homem é capaz de 

apreender a verdade absoluta. Mas este processo de apreensão da verdade absoluta não é 

imediato, instantâneo, e sim gradual. O pensamento avança no conhecimento do objeto. A 

verdade imperfeita de hoje pode ser verdade absoluta de amanhã. De maneira que a célebre 

“coisa em si” de Kant pode ser tal enquanto a ciência não descubra a fórmula química que 

permita conhecer a essência do fenômeno, e transformar essa “coisa em si” em coisa para 

nós. A busca científica transforma no mundo, a cada dia, dezenas de “coisa em si” em 

coisa em nós”. 

           Na perspectiva de Fazenda, “A investigação interdisciplinar pode ser exercida por 

meio de metáforas, da construção de mandalas a partir do ato de desvendar espiral. A 

espiral interdisciplinar, tal como na física, por exemplo, não se completa linearmente, e 
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sim pontualmente. Os pontos da espiral se articulam de forma gradual, não de uma única 

vez, mas todos os pontos que aparecem têm a ver com os que os antecederam”: 

 “O primeiro ponto é a primeira pergunta que nasce do investigador por 

intermédio da experiência ou da vivência pessoal”; 

 “A vivência pessoal leva a experienciar sensorialmente e a viver o 

conhecimento em suas nuances”; 

 “À medida que se vive o conhecimento, inicia-se um caminho de reflexão sobre 

o vivido e nele o encontro com teóricos de diferentes ramos do conhecimento”; 

 “A espiral se amplia ao retornar à consciência pessoal.” 

A pesquisa da interdisciplinaridade serve-se da forma de investigação aqui 

explicitada, por compreender que esta é uma das formas que nos permite investigar as 

atitudes subjacentes às inquietações e incertezas dos diferentes aspectos do conhecimento”. 

(Fazenda, 2001:23) 

           Na presente pesquisa, a interdisciplinaridade faz parte do plano acadêmico maior, 

que é a pesquisa ambiental e do desenvolvimento sustentável, onde o cuidado na prática do 

dia-a-dia leva a um aprofundamento epistemológico. Nossa vivência interdisciplinar é 

repleta de quebra de paradigmas, onde temos a possibilidade de nos deixar conduzir por 

outras dimensões que não apenas as concretas ou racionais. 

Por ser uma pesquisa social, é essencialmente um estudo qualitativo, comportando 

dados primários e secundários, parte objetiva e parte subjetiva, além da natureza 

exploratória. 

           Trabalhou-se o estudo nos aspectos interdisciplinar e do materialismo dialético, pois 

aproveitamos nossa vivência nessa zona rural do Nordeste, em contato direto com 

associações e cooperativas, com o produtor rural, o trabalhador rural e urbano, suas 

dificuldades, seus costumes. Trouxemos toda essa bagagem prática para sistematizar 

dentro do conhecimento científico. 
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3.2  Delineamento da Pesquisa – estudo de caso 
 
 

O ser humano não está sozinho. 
 Ele vive e depende dos demais seres vivos e 

 das coisas que existem ao seu redor. 
 É um elo na cadeia da vida. 

 
José Bonifácio de Andrade e Silva 

 
 

O estudo de caso foi realizado com entrevistas semi-estruturadas, a entrevista aberta 

ou livre, questionário aberto, e observação livre (vede apêndices adiante), averiguando as 

percepções do sujeito (formas verbais), principalmente seus comportamentos e ações,  

tendo um plano aberto e flexível e focalizando a realidade de forma complexa e 

contextualizada. O espaço geográfico foi limitado ao Município de Caucaia, no Estado do 

Ceará, Brasil, para as duas associações comunitárias. Uma atendida pelo Banco do 

Nordeste do Brasil e outra que ainda não foi atendida pelo BNB. A pesquisa com os 

agentes de desenvolvimento foi realizada com todos os profissionais do Estado do Ceará, 

através de questionário, via correio eletrônico. O espaço temporal foi de 1997 a 2003. 

Participamos de duas reuniões do Farol de Desenvolvimento Banco do Nordeste, 

em Caucaia (CE), uma em 12 de setembro de 2001 e a outra em 18 de abril de 2002. 

Dados da Secretaria de Ação Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de 

Caucaia, em outubro/2002, nos dão conta das seguintes associações e entidades 

associativas no Município: 

• Rota Jurema – 50 associações e entidades associativas; 

• Rota Sede – 44 associações e entidades associativas; 

• Rota BR – 020 – 26 associações e entidades associativas; 

• Rota BR 222 – 49 associações e entidades associativas; e 

• Rota Praia – 25 associações e entidades associativas. 

São no total 194 associações e entidades associativas diversas. 

Dessas entidades, somente 102 são registradas no COMDICA – Conselho 

Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente de Caucaia. Foram 

escolhidas, depois de reuniões com o agente de desenvolvimento e técnicos do BNB a 

entidade acompanhada pelo Banco e pelo agente de desenvolvimento da Agência Bezerra 

de Menezes em Fortaleza, Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – 

Comunidade Capine – distrito Sítios Novos – Caucaia (CE); e foi feita reunião com os 
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representantes da sociedade caucaiense no CMDS, onde sugeriram que fosse estudada a 

entidade que não faz parte da ação do Banco do Nordeste, através do agente de 

desenvolvimento, a dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – BR 020 – Distrito de 

Tucunduba - Caucaia (CE). 

A seguir, é mostrado o mapa do Estado do Ceará (FIGURA 1) evidenciando a 

localização do município de Caucaia, na área metropolitana de Fortaleza. Em seguida a 

FIGURA 2 mostra o mapa do município de Caucaia com seus relevos e características 

naturais. 
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Figura 1 – Mapa do Estado do Ceará. 
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Figura 2 – Município de Caucaia. 
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3.3  Observação Simples 

 

“O futuro tem muitos nomes: 
 para os fracos, 

 ele é inatingível; para os temerosos,  
ele é desconhecido; 

 para os corajosos, ele é a chance...” 
 

Victor Hugo 
 

 

Foram observados de maneira espontânea os fatos que ocorreram nas comunidades 

estudadas e nos comitês, cujas assembléias tiveram nossa participação. Nesses momentos, 

atuou-se como espectador, para não interferir no processo normal de cada entidade. 

Todavia, não deixamos de nos colocar no plano científico, pois foi feito controle na 

obtenção de todos os dados, tanto os que estão anotados na dissertação como os que estão 

em nosso poder e foram apenas comentados. Foi feita, também, a análise e interpretação 

desses dados observados, para que possam ser conferidos os controles e procedimentos 

científicos específicos. 

 

 

3.4  Técnicas de Pesquisa - entrevistas e questionários 

 

“Avalia-se a inteligência de um indivíduo 
 pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar.” 

Emmanuel Kant 

 

As fontes de dados para pesquisa de origem primária e secundária foram o próprio 

agente de desenvolvimento que atende o Município de Caucaia (CE), da jurisdição da 

Agência BNB - Bezerra de Menezes – Fortaleza (CE), onde foi desenvolvida a coleta dos 

dados primários, pois o Banco do Nordeste possui normas homogêneas para os demais 

agentes de desenvolvimento do Polígono das Secas. Para avaliar o perfil do agente de 

desenvolvimento do Banco do Nordeste, foi feita, via correio eletrônico, a pesquisa por 

meio de questionário com os agentes que atuam no Estado do Ceará. Estes profissionais, 

segundo informações da Coordenação Geral do BNB em Fortaleza, são em número de 

cinqüenta (50). Dos 50 agentes do Estado do Ceará, 30% responderam aos questionários 
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enviados. No entanto, os dados secundários do Município de Caucaia (CE) foram 

averiguados em termos de potencial e vocação relativos a agropecuária, turismo, comércio, 

indústria e artesanato, além de suas associações, cooperativas, comitês municipais, Ematers 

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, os produtores e as secretarias 

municipais ligadas ao projeto "Agente de Desenvolvimento do BNB". Foi, também, 

estudada a atuação do agente no "Farol do Desenvolvimento"20 do  Município, através da 

leitura e interpretação dos dados das atas deste fórum, desde sua criação em 1999 até sua 

última reunião em 19.12.2002. 

 

 

3.5 Análise e Interpretação dos Dados 

 

 

Depois de várias visitas à Cidade e ao Município de Caucaia, foram colhidos os 

dados nas associações estudadas – Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara e 

Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências - bem como depois de visitas aos 

parceiros, entrevistas e participação nos dois fóruns colegiados – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável – CMDS e no Farol de Desenvolvimento Banco do 

Nordeste, passou-se para esta fase de análise e interpretação dos dados.  

Já que foi trabalhado o estudo de caso, não se pode conceber um esquema rígido de 

análise e interpretação. 

Foi feita a tabulação, agrupando e contando os casos de acordo com as perguntas 

das entrevistas e dos questionários e colocamos como categorias de análise. Foram feitas as 

tabulações simples (ou marginal) e cruzadas. Na tabulação simples (ou marginal) contamos 

as freqüências das categorias de cada conjunto, de acordo com as respostas recebidas. 

Tivemos casos de tabulação cruzada, em que as perguntas sugeriram respostas com 

freqüência simultaneamente em dois ou mais conjuntos, por categoria. Os resultados estão 

nas figuras 3 a 29 do Capítulo 4 (páginas 101 a 122). 

A interpretação dos dados da presente pesquisa foi realizada em cada figura e nos 

textos distribuídos no Capítulo 4 -  ANÁLISE E RESULTADOS. 

                                                           
20 O Farol do Desenvolvimento, segundo o BNB, é um espaço aberto para discussões sobre a realidade local, 
objetivando diagnosticar a situação atual e desenvolver ações a partir de uma visão compartilhada do 
município, com organização e foco de atuação voltados para as oportunidades concretas de desenvolvimento 
do município (Revista Notícias de 07.05.99). 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.1 Mudança de Jurisdição do Agente de Desenvolvimento – descontinuidade do 

programa 

 

“A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo. 
 Não existe competição mais justa”. 

 
Sérgio Luiz Mellone 

 

O Programa Agente de Desenvolvimento, do Banco do Nordeste, foi criado para 

levar a todos os municípios da Região, norte de Minas Gerais e Espírito Santo uma 

filosofia diferente de trabalho. Esta maneira diferenciada é baseada na metodologia 

GESPAR do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - que valoriza 

a participação de todos no desenvolvimento local. O agente seria para ser um identificador 

de oportunidades de investimentos, organizar a comunidade e preparar para receber o 

financiamento. Entretanto, os rodízios desses profissionais são constantes. Só no 

Município de Caucaia, que é atendido pelo agente da Agência Bezerra de Menezes, em 

Fortaleza, já está no quarto agente de desenvolvimento, levando o Programa como um todo 

a uma descontinuidade de ações.  

           Essa descontinuidade do Programa leva a um descrédito dos produtores para com as 

políticas de incentivo a uma ação diferenciada do BNB.                  
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4.2 O Agente de Desenvolvimento Local, o Associativismo e os Fóruns Colegiados 

Municipais 

 

“Caos é outro nome para oportunidade 
 em um cenário onde qualquer coisa pode acontecer”. 

 
Max Gehringer 

 

Em termos de desenvolvimento econômico, sustentável e local, o Município de 

Caucaia (CE) possui dois fóruns, que identificamos como sendo o CMDS – Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável e o Farol do Desenvolvimento Banco do 

Nordeste.  

           A secretaria do CMDS de Caucaia (CE) nos forneceu as informações a seguir acerca 

da criação, objetivos, funções e estrutura organizacional deste fórum que trabalha as 

questões do desenvolvimento sustentável no Município. 

           O CMDS de Caucaia (CE) foi criado em 19 de setembro de 1997 e é um espaço 

privilegiado para a construção da cidadania e para o aprendizado de direitos e deveres. É 

daí que surge como instância de reflexão, orientação e animação dos caminhos da 

municipalidade21. 

           Cabe a ele a atribuição fundamental de intensificar e “oxigenar” a participação da 

sociedade, tanto junto ao poder público estadual quanto municipal, através de um trabalho 

integrado e de constantes parcerias, que confiram legitimidade, eficiência, eficácia e 

efetividade às ações. 

O CMDS é uma estrutura de representação, de articulação, orientação, 

acompanhamento e mobilização da municipalidade em sua busca de desenvolvimento 

sustentado22 e compartilhado. 

Atua em parceria com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com o Conselho 

Regional de Desenvolvimento Sustentável – CRDS, com o Governo do Estado, com o 

                                                           
21 Municipalidade aqui entendida como o espaço político, onde cidadãos e seus representantes político- 
partidários locais trabalham articulados para o bem comum da comunidade municipal. 
22 Estudiosos do Worldwatch Institute – U.S.A  garantem que devemos começar já as tentativas de uso de 
novas tecnologias e de mudanças de mentalidades para que, daqui a 40 anos, tenhamos o Planeta Terra em 
pleno “desenvolvimento sustentado” ou “desenvolvimento sustentável”, sem o que, a degradação ambiental 
colocará o Planeta num rumo sem retorno, tornando, de tal modo, de má qualidade a água e o ar que a raça 
humana, com a saúde cada vez mais combalida, por esse motivo, começará a ser dizimada irremediavelmente 
(www.gpca.com.br).  Neste sentido, desenvolvimento sustentado e desenvolvimento sustentável têm a 
mesma definição. 
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Governo Federal, com as agências de desenvolvimento nacional e estrangeiras e com a 

iniciativa privada, sempre tomando como referencial para suas decisões os interesses 

maiores da população municipal. 

É um espaço de consulta e/ou deliberação e, como tal, é reconhecido pelas diversas 

instâncias do poder público. Funciona como um fórum da Municipalidade. Sua razão de 

existir está no reconhecimento da necessidade o diálogo entre o Estado e a sociedade. A 

bandeira do CMDS é a dos que querem o Município se desenvolvendo, sem 

corporativismos ou favoritismos, construindo caminhos que beneficiem a toda a 

Municipalidade, Prefeitura, Câmara de Vereadores e população aí constroem, por 

consenso, uma estrada em direção ao futuro desejável. A base de implantação do fórum é a 

vontade do executivo municipal e dos vereadores, em consonância com os anseios do 

povo. 

Os objetivos principais do CMDS são:  

 construir uma visão de futuro para o Município, orientando esforços, tempo e a 

população em direção a um lugar desejável; 

 fortalecer e desenvolver formas de participação da municipalidade ante à gestão 

municipal e estadual, visando ao exercício efetivo da cidadania; e 

 implementar uma mentalidade de planejamento e de ação integrada entre 

administração e população com vistas ao desenvolvimento auto-sustentável do 

Município. 

Dentre as funções básicas do CMDS estão: 

 identificar os grandes problemas do Município, bem como as suas causas e as 

alternativas para a solução; 

 integrar os interesses e objetivos diversos em um esforço conjunto de definição 

de metas e prioridades para o Município; 

 participar na elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Socioeconômico do Município rumo ao futuro desejável, do Plano Plurianual e 

do Plano Anual de Desenvolvimento Municipal, dos planos setoriais de cada 

secretaria, sob a responsabilidade e coordenação do Executivo Municipal; 

 integrar-se ao Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável – CRDS da 

região onde se encontra o Município; 

 contribuir com o Executivo Municipal para a realização de ações cada vez mais 

eficazes por parte da Prefeitura, e com a Câmara de Vereadores na elaboração 
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de leis que garantam e estimulem o desenvolvimento sustentável e a cidadania 

no Município; 

 acompanhar as ações dos governos no âmbito do Município, fiscalizando a 

aplicação dos recursos, avaliando seus resultados e, se necessário, sugerindo 

modificações nessas ações; 

 recomendar critérios técnicos de liberação de recursos financeiros por parte dos 

governos para projetos sociais e econômicos propostos ou já em andamento no 

Município; 

 definir critérios sociais para a escolha das comunidades e/ou beneficiários  

diretos dos projetos realizados em parceria com os governos; e 

 estimular e apoiar no Município as iniciativas de associativismo e 

cooperativismo bem-sucedidas em todo o Estado do Ceará, observando as 

peculiaridades locais; 

O CMDS é constituído de representantes dos diversos segmentos sociais que 

compõem o Município de Caucaia, dentre eles: representante do CMAS – Conselho 

Municipal de Assistência Social, da região das praias, da Câmara dos Vereadores, da 

região BR 020, dos clubes de serviços, dos pescadores, dos órgãos públicos, da Secretaria 

de Agricultura, dos desportistas, dos agentes de saúde, da FECACMC – Federação das 

Associações Comunitárias do Município de Caucaia, dos professores, da CDL, do 

Gabinete do Prefeito. 

           A identificação dos segmentos é feita antecipadamente, com base em critérios de 

importância populacional, econômica ou da formação de opinião no Município, 

distribuindo-se pelas áreas: 

a) segmentos significativos -  comerciantes, artistas, pescadores, professores, 

estudantes, artesãos, religiosos, industriais, desportistas, agricultores e outros; 

b) regiões comunitárias -  distritos, sítios e bairros; 

c) entidades maiores -  associações, federações, sindicatos, cooperativa e similares; 

d) conselhos setoriais -  educação, saúde, criança e adolescente, assistência social; 

e) Câmara de Vereadores -  vereadores; 

f) Prefeitura Municipal -  prefeito ou representante. 

O CMDS de Caucaia trabalha com reuniões em que são convidados palestrantes 

para dissertarem sobre assuntos de interesse da coletividade. O presidente do CMDS 

sempre é o Secretário Municipal ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, 
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OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO que representa o governo municipal. As decisões 

dizem respeito aos aspectos formais de interesse de associações comunitárias, como: 

projetos pedindo recursos aos governos federal, estadual ou municipal e suas secretarias, 

além de propostas de financiamentos a bancos de fomento, como é o caso do BNB. Os 

objetivos e as funções ora enumeradas não são desenvolvidas como deveriam ser, além do 

que existe um certo esvaziamento do fórum, haja vista que os detentores do poder em 

Caucaia não participam efetivamente deste colegiado. 

 

• Farol de desenvolvimento Banco do Nordeste 

                           

           Sobre o Farol de Desenvolvimento Banco do Nordeste, foram adquiridas 

informações de material de divulgação do próprio BNB sobre a origem, a atuação, as 

finalidades, as estratégias e as ações deste colegiado no Município de Caucaia (CE). Houve 

acesso a todas as atas das reuniões do Farol de Desenvolvimento  do Banco, até porque são 

documentos de livre leitura do público em geral, principalmente dos interessados no 

Município pesquisado. 

O Farol de Desenvolvimento surgiu a partir da experiência obtida com a atuação 

dos agentes de desenvolvimento, que permitiu ao Banco do Nordeste chegar mais perto das 

comunidades, em todos os municípios de sua área de atuação. O trabalho de articulação 

implementado por esses profissionais junto aos agentes produtivos e outros atores do 

desenvolvimento local, organizados em comitês municipais, criou a ambiência propícia 

para a instalação do Farol de Desenvolvimento. Com esse instrumento, o Banco do 

Nordeste oferece sua contribuição para potencializar a ação governamental em cada 

município, bem como favorecer a complementaridade de ações entre os poderes público e 

privado, de modo que cada um cumpra seu papel na comunidade, viabilizando as ações 

necessárias ao desenvolvimento. Desse modo, o Banco abre caminho para o amplo 

exercício de sua missão de banco de desenvolvimento, que é fazer chegar o crédito 

diferenciado àqueles que realmente dele necessitam. 

Criado em maio de 2000, o Farol de Desenvolvimento encontra-se instalado em 

1.983 municípios do Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, integrantes da área 

de atuação do Banco. Até março de 2002, foram realizadas, segundo o BNB, 26.913 

reuniões, envolvendo mais de 617 mil participantes de lideranças e 76.235 mil 

compromissos gerados, dos quais 74.672 se transformaram em ações concretas e 
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construtivas para o desenvolvimento desses municípios. As soluções geradas pelo 

Programa são as mais variadas possíveis, sempre favorecendo o surgimento de 

empreendimentos produtivos nos municípios. Vão desde a construção de sistemas de 

abastecimento de água, em mutirão, até a capacitação e o compartilhamento de 

experiências entre produtores e empresários, passando pela difusão de novas tecnologias de 

produção e o fortalecimento de entidades associativas. 

O Farol de Desenvolvimento Banco do Nordeste funciona mediante reuniões que se 

realizam em cada município, normalmente de dois em dois meses, sob a coordenação do 

Banco do Nordeste. A pauta do encontro é montada de modo a favorecer, primeiro, a 

integração dos atores e a discussão das prioridades do município. Nos momentos seguintes, 

passa-se à exposição de temas importantes para a articulação, como a necessidade de 

conhecer a realidade local, estabelecer parcerias, de acreditar nas suas potencialidades e de 

trabalhar para viabilizá-las. Daí surgem os primeiros acordos de parcerias. Paralelamente, 

são discutidos nessas oficinas conteúdos técnicos, relacionados com: capacitação dos 

participantes, cadeias produtivas, alianças estratégicas, desenvolvimento social e vocações 

econômicas locais. Sobre cadeias produtivas, por exemplo, são estudados todos os elos – 

dos fornecedores de matérias-primas e insumos até o cliente final – de modo a fortalecer os 

elos mais fracos e atender os requisitos para sanar os gargalos. Ao fim, selam-se 

compromissos, monitorados pelo instrumento gerencial denominado agenda de 

compromisso. 

As agendas de compromissos geradas ao final de cada reunião definem as 

responsabilidades de cada um dos atores. No início da reunião subseqüente, os 

compromissos são repassados, como forma de monitorar as ações programadas e garantir o 

comprometimento dos objetivos e metas traçadas, dentre os quais destacam-se: 

 contribuir para melhor estruturação da economia do Município; 

 preparar ambiente favorável à aplicação dos créditos, com bons resultados e 

sustentabilidade; 

 viabilizar as vocações econômicas locais; 

 estruturar as cadeias produtivas municipais; 

 promover a inserção dos agentes produtivos no contexto econômico maior; 

 identificar oportunidades e concretizar negócios; e 

 capacitar os agentes locais para a condução do processo de desenvolvimento 
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Do ponto de vista social, esse instrumento materializa um novo modelo de 

intervenção do Estado na economia local, sem paternalismos, incentivando a 

responsabilidade e a participação, promovendo a cidadania e valorizando o capital 

humano, propiciando-lhe meio de decidir sobre seu destino e o futuro de sua terra, 

trabalhando com base em uma visão compartilhada da realidade social. Ao viabilizar ações 

de infra-estrutura, capacitação, disseminação de novas tecnologias, organização da 

produção e comercialização, o Farol de Desenvolvimento vem contribuindo para a inserção 

competitiva e sistêmica dos micros e pequenos empreendedores nos sistemas de produção 

e para a manutenção dos produtores no campo. 

São algumas estratégias e ações do Farol de Desenvolvimento do Banco do 

Nordeste: 

 o Banco organiza a sociedade local em torno de suas vocações econômicas, 

abrindo um espaço para discussões sobre a realidade local, objetivando 

diagnosticar a situação atual e desenvolver ações a partir de uma visão 

compartilhada; 

 trabalha em parceria com os representantes da comunidade; 

 cria espaço para discussão e encaminhamento de soluções para todas as 

questões relativas ao desenvolvimento do município; 

 contribui para a transformação da base econômica de cada município; 

 contribui com a geração de políticas e estratégias integradas de desenvolvimento 

a curto, médio e longo prazo; e 

 monitora ações e resultados programados, por meio do aporte de instrumentos 

de gerenciamento. 

Informações do BNB indicam um resumo (vide Tabela 1 a seguir) do resultado 

geral das reuniões, até 19.12.2002, do Farol  de Desenvolvimento no Município de 

Caucaia, da jurisdição da Agência do BNB Bezerra de Menezes – Fortaleza (CE): 
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TABELA 1 – Reuniões do Farol de Desenvolvimento do BNB em Caucaia desde sua 
criação em 10.06.1999 até 19.12.2002 

 
 

Município 
Reuniões 
Realiza- 

Das 

Número 
de 

Partici- 
pantes 

Partici-
pação do 
Prefeito 

Participa-
ção de 

Represen-
tantes 

Compro-
missos 

Gerados 

 
Concluídos 

 
% 

Caucaia 
(CE) 

21 623 1 17 49 49 100 

Fonte: BNB Agência Bezerra de Menezes – Fortaleza (CE) 
                              

A primeira reunião do Farol de Desenvolvimento Banco do Nordeste em Caucaia 

(CE) aconteceu em 10.06.1999, sob a coordenação do gerente da Agência Bezerra de 

Menezes – Fortaleza (CE) e do agente de desenvolvimento. Esta reunião contou com a 

presença de dezesseis representantes de entidades. Na instalação do Farol, de acordo com a 

Ata do evento, foi traçado um diagnóstico da situação atual dos comitês e ficou definido o 

que vem. 

Aspectos Negativos: 

 Falta de uma maior integração entre os órgãos públicos e/ou privados em 

determinadas ações; 

 desarticulação entre a programação e liberação de recursos; 

 falta de espírito cooperativista entre as ONG´s; 

 falta de autonomia das entidades (associações, ONG´s etc) – dependência dos 

órgãos públicos; 

 falta de capacitação dos dirigentes das entidades; 

 capacitação urbana e rural ainda deficitária; 

 falta de financiamentos para projetos comunitários; 

 grande número de associações comunitárias criadas por conveniências das 

lideranças ou interesse político; 

 descrédito público e privado nas reuniões que ficam no papel; 

 centralização do poder; 

 mão-de-obra desqualificada; 

 burocracia e morosidade nas decisões; 

 falta de divulgação das ações dos comitês; e 

 pouca participação da sociedade. 
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Aspectos Positivos: 

 Proximidade de um grande centro; 

 universidades, centros tecnológicos etc; 

 realização de trabalhos com a comunidade; 

 comunidades com acesso aos órgãos públicos municipais; 

 entidades comunitárias com bom relacionamento; 

 existência de uma estrutura administrativa moderna do setor público municipal; 

 existência de convênios com órgãos estaduais e federais; 

 existência de um grande número de associações comunitárias; 

 existências de associações de classe, cooperativas e clubes de serviços. 

Os objetivos do Comitê foram definidos pelo colegiado como sendo: 

 promover o desenvolvimento, suprindo as necessidades, descobrindo as 

vocações locais e fomentando o intercâmbio externo; 

 levando em consideração a maior integração com as questões ambientais, 

sociais e econômicas; 

 os problemas serão identificados pela comunidade; 

 mobilização e capacitação dos agentes em matéria de planejamento participativo 

e metodologias de atuação; 

 os problemas serão identificados pela comunidade; 

 nos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais; 

 melhorar a qualidade de vida e o bem-estar social, a partir da potencialização do 

que já existe, tendo em vista a ocupação e renda; 

 diminuir o desemprego; 

 descentralizar as ações como resgate de espaço para novas soluções; 

 implementar ações locais, que através de equipamentos básicos, possam atingir 

e dinamizar as potencialidades existentes de acordo com cada realidade social, 

econômica, educacional, etc.; 

 desencadear o desenvolvimento local integrado com o desenvolvimento de 

agentes internos locais e externos; 

 desenvolver a responsabilidade social em todos os setores que atuam na 

economia; 

 viabilizar o apoio do Governo municipal aos projetos locais financiados pelos 

governos estadual e federal que exigem a contra-partida dos municípios; 
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 mapeamento da realidade e potencialidades em termos econômicos e mão-de-

obra; 

 comunicação constante com a comunidade em geral, com os projetos que estão 

dando certo e viabilizar outros projetos possíveis de mobilização local. 

Foi firmado, também, nesta reunião de criação do Farol, um acordo de cooperação 

entre as entidades, a fim de que cada membro do comitê assumisse “compromissos” com o 

sucesso do empreendimento, e ficou assim discriminado: 

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA – assessoria técnica, transporte, 

espaço físico, apoio logístico, incentivos fiscais; 

2. BANCO DO NORDESTE – financiamentos, capacitação, articulação 

institucional, agente de desenvolvimento; 

3. EMATERCE – assistência técnica rural, capacitação rural, elaboração de 

projetos, comercialização, divulgação dos preços mínimos, apoio a organizações 

rurais, cooperativismo rural, espaço físico, difusão tecnológica; 

4. SINDICATO RURAL – mobilização do setor rural, participação no processo de 

capacitação; 

5. COOCAIA – mobilização, treinamento, comercialização, captação de recursos, 

assistência técnica, identificação de mercados futuros, participação no fórum; 

6. CDL – mobilização dos comerciantes, capacitação, informação; e 

7. LIONS CLUBE – mobilização. 

Os compromissos assumidos na primeira reunião foram: a) apresentação do Plano 

Diretor de Desenvolvimento urbano de Caucaia; b) formação grupo de trabalho par discutir 

as ações prioritárias do Município; c) Apresentação das ações desenvolvidas pela 

Prefeitura Municipal de apoio às atividades rurais do Município. 

Em reunião do Farol de Desenvolvimento de 30.08.2000, o agente de 

desenvolvimento mostrou que, com base em reunião anterior, as atividades que mais têm 

potencialidades para serem trabalhadas no município são: 

 comércio varejista; 

 indústrias de transformação; 

 bovinocultura de leite; 

 carnaúba; 

 turismo; 

 ovinocaprinocultura; 
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 pesca.; 

 cajucultura; e 

 artesanato. 

Na reunião do Farol de Desenvolvimento de 29.11.2000 o agente de 

desenvolvimento apresentou transparências sobre o tema capacitação, destacando o 

Programa de Educação à Distância, fruto de convênio entre o Banco do Nordeste e a 

Fundação Roberto Marinho, o qual priorizará as áreas de EDUCAÇÃO BÁSICA, 

TURISMO, MEIO AMBIENTE E ASSOCIATIVISMO. Conclamou os presentes a se 

posicionarem acerca do interesse em serem parceiros como patrocinadores desses cursos, 

visto que eles fazem parte de um “pacote”, cujo custo mensal total é de R$1.500,00. 

Acrescentou que cada instituição pública ou privada poderia participar do pagamento de 

parte desse valor nas áreas que desejassem incentivar. Observamos e lemos todas as atas 

do Farol de Desenvolvimento até sua última reunião, em 19.12.2002, e não houve menção 

a nenhuma entidade interessada em desenvolver, através da parceria financeira, nenhum 

dos cursos mencionados. Isto demonstra a falta de preocupação com a educação e 

qualificação, além da não-efetivação prática dos assuntos e idéias importantes discutidas e 

tratadas no fórum. 

           O Farol de Desenvolvimento do Banco do Nordeste foi uma iniciativa louvável 

como forma de aglutinar num só local todas as entidades envolvidas no desenvolvimento 

dos municípios. Entretanto, sendo iniciativa de uma instituição financeira regional, 

preocupada também com o aspecto mercadológico, de marketing e propaganda (vede 

placas nas entradas e saídas de 1.874 municípios da região envolvida). Sendo também uma 

instituição exógena às comunidades locais, fica difícil encontrar a sinergia suficiente para 

trabalhar a solidariedade e o capital social nessas localidades. Na nova administração do 

BNB (2003), o Farol de Desenvolvimento está sendo repensado, por isso que não 

aconteceu nenhuma reunião no presente ano (2003). Um município como Caucaia possui 

vários comitês. Será que não seria viável analisar cada comitê e refletir sobre a fusão ou 

junção desses colegiados, a fim de dar maior credibilidade e funcionalidade a esses fóruns? 
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4.3 O Envolvimento dos Parceiros Municipais - as associações estudadas 

 

“...em matéria de poder político, 
 a perfeição é a extinção do poder.” 

 
J. Chasin 

 

A entidade escolhida por ser atendida pelo Banco do Nordeste do Brasil e pelo 

agente de desenvolvimento foi a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 

ASSENTADOS UNIDOS DE SANTA BÁRBARA, localizada na Fazenda Capine, 

distrito de Sítios Novos, Município de Caucaia, Estado do Ceará. A Fazenda Capine era 

uma empresa agroindustrial chamada COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DO 

NORDESTE, com 3.816 hectares, que foi desapropriada pelo INCRA – INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Houve um processo de 

posse em 1995 e a criação do assentamento, através  da desapropriação, que foi concluída 

em meados de outubro de 1996.  

           O assentamento Santa Bárbara fica a 15 km de estrada carroçável do distrito de 

Sítios Novos e a cerca de 70 km da Sede do Município de Caucaia, sendo 8 km de estrada 

asfaltada estadual/municipal e o restante pela BR 222. 

           Os assentados de Santa Bárbara são provenientes de cerca de 40 moradores na 

época da própria fazenda, 30 vizinhos da fazenda e cerca de 130 cadastrados no Município 

de Paraipaba (CE). Destes, há hoje residindo no assentamento somente 77 famílias e 06 

famílias em processo de oficialização junto ao INCRA. 

           A fazenda foi desapropriada com uma infra-estrutura em bom estado de 

conservação, a saber: 

 um açude com capacidade de cerca de 13.000.000 m³ de água; 

 toda cercada; 

 cerca de 130 casas de colonos; 

 casa Sede; 

 escola; 

 local que foi transformado em creche; 

 4 tanques para criação de peixe com cerca de 1,6 hectare; 

 energia elétrica; 

 estrada – três mata-burros; 
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 igreja; e 

 galpão para oficina e manutenção de maquinaria; 

A Associação é dividida, atualmente, em atividades, tais como: APICULTURA, 

PISCICULTURA, AGRICULTURA, PECUÁRIA, CERCAS e CAPIM. Cada centro de 

atividades tem um coordenador responsável. Os coordenadores se reúnem todos os 

domingos para repassar as atividades desenvolvidas aos diretores da Associação. Cada 

associado tem a obrigação de dar um dia por semana de trabalho coletivo. O trabalho 

coletivo é controlado pelos coordenador como um banco de horas, só que é um banco de 

dias coletivos. 

           Quando o INCRA desapropria uma área para assentamento, são fornecidos recursos 

iniciais para alimentação, habitação e fomento. Aproveitando razoavelmente esses recursos 

e com os financiamentos do Banco do Nordeste/PRONAF, os associados de Santa Bárbara 

conseguiram melhorar o assentamento da seguinte forma: 

 APICULTURA – construção de um prédio para essa atividade – parte com 

recursos do investimento BNB/PRONAF e parte com recursos próprios 

economizados pelos assentados; o BNB financiou 300 colméias coletivas e 200 

colméias individuais. As colméias foram dividas em grupos de 30 e para cada 

grupo foram financiadas 02 indumentárias de apicultor e os outros materiais 

necessários ao exercício da profissão. 

 CAMINHÃO – foi comprado um caminhão com as sobras dos recursos do 

projeto INCRA – Habitação. 

 TRATORES – foram adquiridos dois tratores de pneus, um com recursos do 

INCRA/fomento e outro com recursos do BNB/PRONAF. 

 BOVINOS – existe um rebanho bovino de 870 cabeças (grandes, pequenas, 

machos e fêmeas) – sendo 120 matrizes bovinas financiadas pelo BNB, 60 

bovinos comprados com sobras do INCRA/fomento e o restante com recursos 

próprios; o BNB financiou a recuperação de 15 km de cercas. 

 PISCICULTURA – o BNB/PRONAF financiou 60 gaiolas coletivas e 66 

gaiolas individuais. Estão produzindo atualmente 86 gaiolas, com uma 

produtividade de 260 kg de tilápia por gaiola. Dos quatro tanques, estão sendo 

recuperados e feito o peixamento em dois, para em seguida concluir com o 

restante. 
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 AGRICULTURA – o BNB financiou o custeio de milho e feijão e o 

investimento de capim elefante, cana forrageira e mandioca. Foi construída uma 

CASA DE FARINHA com recursos próprios. 

Foram entrevistados 37 associados de um total de 77, representando 48% do 

universo pesquisado. 

Apresentamos uma prestação de contas mensal e movimentação bancária 

divulgadas pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS ASSENTADOS UNIDOS DE 

SANTA BÁRBARA (vede Tabelas 2 e 3 a seguir), em assembléia geral no dia 15.08.2003, 

às 16 horas. Esta assembléia é realizada mensalmente, para que os associados possam 

debater sobre questões internas, externas, apresentação das contas (receitas e despesas) do 

mês anterior e outros assuntos que digam respeito ao assentamento. Participamos da 

assembléia a convite do presidente e demais membros da Diretoria e Conselho Fiscal. 

 

TABELA 2 - Prestação de Contas da Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara 

– Caucaia – CE – Julho de 2003 

 

Histórico Entradas Saídas Saldo 

Saldo anterior 9.469,07 -  

Administração - 1.337,45  

Pecuária 128,00 17.939,40  

Piscicultura 1.521,30 932,10  

Box – peixe 603,70 442,28  

Transporte 7.912,25 5.736,03  

Agricultura - 2.929,60  

Apicultura - 300,00  

Guarita - 403,50  

Cercas - 223,00  

Saúde - 46,78  

Milho  - 8.765,00  

BANCO 39.415,00 7.713,75  

TOTAL 59.049,32 46.768,89 12.280,43 

Fonte: Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Caucaia-CE. 
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TABELA 3 – Movimentação Bancária da Associação dos Assentados Unidos de Santa 

Bárbara – Caucaia – CE – julho de 2003. 

Histórico Entradas Saídas Saldo 

Saldo anterior 36,69   

Transferências 36.700,00   

Depósito 7.713,75   

Cheques  - 39.415,00  

CPMF - 149,00  

Tarifas - 19,90 4.865,68 

TOTAIS 44.450,44 39.584,90 4.865,68 

Fonte: Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Caucaia-CE. 

 

Segundo informações da Diretoria, a Associação está sem contador oficial e o BNB 

não acompanha essa questão contábil e patrimonial, que é importantíssima para o retorno 

dos capitais do Banco, que são capitais da sociedade brasileira. 

Essas demonstrações financeiras aqui apresentadas refletem uma preocupação da 

Diretoria e do Conselho Fiscal com a situação financeira, econômica e patrimonial da 

Associação, que merecem nossos parabéns. Apesar de não estarem em conformidade com 

os Princípios Brasileiros de Contabilidade nem com a Lei 6.404/76, de 15.12.1976 – Lei 

das Sociedades Anônimas, nem com o novo Código Civil Brasileiro – Lei 10.406, de 

10.01.2002. 

As FIGURAS de 3 a 12 revelam a análise e interpretação das entrevistas efetuadas 

na Associação Comunitária dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

Caucaia. Esta associação é atendida pelo Banco do Nordeste e pelo agente de 

desenvolvimento da agência do BNB Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Foram analisados 

os dados de grau de solidariedade, participações em atividades da comunidade, 

importância do trabalho comunitário não remunerado, existência de um fundo gerador de 

recursos para a Associação, proveniente dos próprios associados, contribuição para criação 

de um fundo próprio para atividades coletivas, critérios eletivos para os cargos de direção 

da Associação, satisfação em morar e trabalhar na comunidade, mudanças propostas para 

melhorar a vida na comunidade, vantagens em morar e viver na comunidade, 

conhecimento da existência do agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste e 

aumento da qualidade de vida depois dos financiamentos do Banco do Nordeste – BNB. 
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Estas duas últimas perguntas das entrevistas foram feitas somente para esta Associação, 

tendo em vista que a outra associação não é atendida pelo Banco nem conhece o agente de 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Os associados da Associação Comunitária dos Assentados Unidos de Santa 

Bárbara – Fazenda Capine – distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará, segundo 

o grau de solidariedade. 

 

Observa-se que na Figura 3 o grau de solidariedade foi o mesmo em bom e regular. 

Isto decorre do fato de a maioria dos associados ter um pouco de senso crítico, em virtude 

da convivência nos sindicatos de trabalhadores rurais, no Movimento Sem Terra e por isso 

reconhecem que esse aspecto precisa melhorar. As decisões são tomadas no voto e todos 

procuram opinar, conhecer a realidade da Associação, apesar das limitações de ordem da 

educação letrada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Segundo a participação, uma vez por semana, em atividades comunitárias, como 

mutirão, trabalho coletivo etc. 
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  A participação em atividades coletivas, uma vez por semana, é obrigatória. Mesmo 

assim, há alguns que ficam devendo vários dias no “coletivo,”como é chamado. Os 

coordenadores de área e a Diretoria acompanham e algumas vezes impõem penalidades 

para os descumpridores dessa obrigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Segundo a importância do trabalho comunitário não remunerado. 

 

Uma boa maioria acha importante o trabalho não remunerado, mas na prática alguns 

negligenciam em detrimento do bem-estar comunitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Segundo a existência de um fundo próprio para as atividades coletivas. 

 

A Associação não possui um fundo próprio, gerado com recursos pessoais dos 

associados, sem ser de financiamentos ou de outras fontes. Esse fundo seria o resultado de 

uma consciência política e de visão de longo prazo, em termos de capital social. 
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Figura 6.1 - Segundo a contribuição para criação de um fundo próprio para atividades 

coletivas, a fim de gerar recursos para atividades dentro da associação. 

 

Apesar de não existir esse fundo próprio, uma boa maioria (68%) acha interessante 

que seja criado e, inclusive, participaria dessa ferramenta de organização comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Segundo os critérios eletivos para os cargos de direção da associação. 

 

A eleição para os cargos eletivos, Diretoria e Conselho Fiscal, é na sistemática 

individual por cargos. Isto leva  a um sistema de afunilamento democrático, onde são 

votados cargo por cargo e todos podem e têm o direito de participar e serem possíveis 

eleitos. 
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Figura 8 - Segundo a satisfação em morar e trabalhar na comunidade. 

 

A satisfação é geral em morar e viver no assentamento. O local é agradável e num 

mundo “moderno” como o que vivemos, a tranqüilidade de se morar num ambiente sem 

violência, sem poluição sonora, com ar puro, com uma casa própria, com escola para os 

filhos, transporte coletivo na porta de casa. A comunidade vive num regime de 

simplicidade e de poucos recursos financeiros, mas os outros aspectos que foram 

mencionados faz com que haja satisfação em morar naquele ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7 - Os Associados da Associação Comunitária dos Assentados Unidos de Santa 

Bárbara – Fazenda Capine – distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará, segundo as  

 

Figura 9 - Mudanças para melhorar a vida na comunidade 
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A geração de renda teve o índice mais significativo. Isto demonstra ainda a falta de 

confiança na visão de longo prazo, pois gerar renda para a maioria deles é ter um “salário” 

mensal, ou seja, é receber todo mês aquela quantia. Não existe paciência para esperar o 

final do ano e ver os balancetes23 mensais e o balanço anual, a fim de que, dependendo do 

resultado, possam repartir as sobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Segundo as vantagens em morar e viver na comunidade 

 

A tranqüilidade obteve 49% como vantagem para morar na comunidade. Realmente 

é um diferencial muito bom. Em seguida, ficaram o custo de vida e terra para trabalhar e, 

segundo alguns, pode-se viver com poucos recursos. Há peixe à vontade, oportunidades de 

plantar e colher as mais diferentes culturas, além do gado e outros animais que podem 

ajudar na subsistência familiar. 

                                                           
23 A Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara faz, mensalmente, o balancete de receitas e 
despesas, além da movimentação bancária, sendo explicados na assembléia geral do mês seguinte, item por 
item, inclusive com individualização das atividades desenvolvidas. 
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Figura 11 - Segundo o conhecimento sobre a existência do agente de desenvolvimento do 

banco do nordeste. 

 

A atuação do agente de desenvolvimento na comunidade é boa, mas um fator 

limitante é a mudança constante dos agentes. Já estamos no quarto agente de 

desenvolvimento para dar assistência a essa Associação, “quando começamos a conhecer o 

representante do Banco, aí já vem outro”, segundo depoimentos de alguns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Segundo o aumento da qualidade de vida depois dos financiamentos do banco 

do nordeste. 

 

Os financiamentos são e foram importantes para a sobrevivência do assentamento e 

conseqüentemente da Associação. Entretanto, como para alguns o que interessa é o 

financiamento individual, o coletivo - que gera resultados no médio e longo prazo - é 
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desprezado. Mesmo assim, segundo informações do BNB, as operações estão em dia e a 

preocupação de todos é não atrasar os “empréstimos” do Banco. 

A questão ambiental da Fazenda Capine, onde funciona o assentamento não vem 

sendo tratada na forma da lei. A Associação possui piscicultura em viveiros e em gaiolas e 

não elaborou o memorial descritivo para projeto de aqüicultura, de acordo com as 

instruções da legislação vigente. A SEMACE – Superintendência do Meio Ambiente do 

Estado do Ceará é o órgão encarregado de conceder as licenças (prévia, de instalação e de 

operação) no caso do açude encravado na Fazenda. A obrigatoriedade do licenciamento 

junto ao órgão de meio ambiente está expressa na Lei Federal n° 6.938, de 31.08.81, no 

Decreto Federal n° 99.274, de 06.06.90 e na Lei Estadual n° 11.411, de 28.12.87. 

Por sua vez o Banco do Nordeste como financiador das gaiolas para a piscicultura 

não exigiu categoricamente referidas licenças do órgão estadual de meio ambiente, o que 

demonstra certo afrouxamento no trato com as questões ambientais. 

O Governo Federal, em boletim editado pela Secretaria de Comunicação do 

Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República, de 23.10.2003, instituiu 

procedimento para licenciamento ambiental dos assentamentos rurais acompanhados pelo 

INCRA – Instituto Nacional de Reforma Agrária, a fim de atender ao que disciplina o 

artigo 22524 da Constituição Federal. Esta decisão governamental criou o Termo de 

Ajustamento e Conduta (TAC), assinado entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Procuradoria Geral da República, e 

prevê o licenciamento dos assentamentos da reforma agrária, a serem realizados pelo 

IBAMA e pelo INCRA, em três anos. Dados do Governo Federal indicam que dos 4528 

projetos de reforma agrária cadastrados no INCRA, 95% não têm concluídos os 

procedimentos e estudos necessários para a efetivação do licenciamento ambiental. A 

utilização de instrumentos como o TAC é importante porque possibilita a correção de 

distorções sem a necessidade de ações na Justiça. 

O licenciamento é condição necessária para a concessão de crédito rural aos 

agricultores assentados nos projetos de reforma agrária criados pelo INCRA. É a partir do 

licenciamento que serão definidas as áreas que o produtor rural poderá desmatar para 

exercer suas atividades econômicas ou de subsistência. Com o licenciamento, segundo o 

                                                           
24 Caput do Artigo 225 da Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações”. 
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Governo, os assentados poderão desenvolver atividades sustentáveis nos aspectos 

econômico, social, ambiental e cultural. O TAC marcará a transição entre o modelo antigo 

de fazer assentamento para um novo modelo, no qual a variável ambiental é incluída no 

processo desde o planejamento. O Termo de Ajustamento e Conduta prevê a realização de 

um levantamento preliminar de dados dos projetos de assentamento, a adequação das 

normas de licenciamento ambiental dos projetos de assentamento e a negociação de 

acordos, convênios e termos de cooperação entre IBAMA e INCRA ou entre eles e os 

órgãos estaduais de meio ambiente, no caso do Ceará a SEMACE, para diminuir custos 

gerais e acelerar trâmites dos licenciamentos. Segundo o TAC, o INCRA terá o prazo de 

três anos para solicitar o licenciamento ambiental dos projetos de assentamento que ainda 

não tenham passado pelo procedimento. 

A Associação que não é atendida pelo Banco do Nordeste do Brasil, 

conseqüentemente pelo agente de desenvolvimento, é a ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DE POÇO VERDE E ADJACÊNCIAS, localizada no distrito de 

Tucunduba, Caucaia (CE). Foi fundada em 25.01.1991. É composta por pequenos 

proprietários e não-proprietários residentes às margens da BR 020, que liga Fortaleza a 

Canindé, no Ceará. 

Atualmente conta com 37 associados (homens e mulheres), mas já possuiu cerca de 

50 associados. O atual Presidente está lançando uma campanha para atrair novos 

associados, pois, a consciência comunitária de união associativista ainda é muito baixa. 

O maior atrativo para que um produtor se filie à Associação é UM TRATOR DE 

PNEUS, com implementos agrícolas, adquirido com recursos do Projeto São José do 

Governo do Estado do Ceará. As vantagens na preparação da terra para plantar milho e 

feijão e no período da colheita faz com que muitos rurícolas queiram fazer parte desta 

entidade. 

A Associação possui sede própria. O terreno medindo 50m x 50m foi doado pelo Sr. 

Antônio Gonçalves Sobrinho e sua esposa Zulmira de Sousa Gonçalves, em 16 de 

dezembro de 2002. A casa sede foi adquirida com recursos próprios, em 27 de dezembro 

de 2002. 

Foi perfurado um poço artesiano com 60 metros de profundidade, através de 

incentivo do Projeto São José, do Governo do Estado do Ceará. A água encontrada no 

poço, apesar da boa vazão, é salobra. A segunda etapa do projeto será construir chafariz e 

adquirir um dessalinizador, a fim de que a água fique potável e possa ser distribuída com a 
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comunidade. A diretoria da Associação está fazendo gestões junto aos governos do 

Município e do Estado, a fim de conseguir o dessalinizador e a construção do chafariz. A 

última etapa do projeto de abastecimento de água seria a encanação para as residências da 

comunidade. 

Foram entrevistados 28 associados de um total de 37, representando 76% do 

universo pesquisado. 

           Esta Associação possui uma contadora regularmente inscrita no Conselho Regional 

de Contabilidade do Ceará, que faz a contabilidade periodicamente. Observamos o Livro 

Diário do ano 2002, devidamente autenticado pelo Cartório de Caucaia, na forma da lei. 

Entretanto, nas assembléias gerais das quais participamos, não foram apresentados os 

balancetes devidos. 

A seguir as FIGURAS 13 a 20 é dada uma visão da Associação Comunitária que 

não é atendida pelo Banco do Nordeste, nem pelo agente de desenvolvimento. Foram feitas 

as figuras com as mesmas perguntas e as mesmas nomenclaturas, a fim de se comparar as 

duas entidades. Na figura 13 foi visto o grau de solidariedade, em seguida a participação 

em atividades comunitárias, a importância do trabalho comunitário não remunerado,  a 

existência de um fundo próprio para atividades coletivas, critérios para os cargos eletivos 

de direção da Associação, a satisfação em morar e trabalhar na comunidade, mudanças 

para melhorar a vida na comunidade e vantagens em morar e viver na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Os Associados da Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – 

Caucaia, Ceará, segundo o grau de solidariedade. 

   A  Associação de produtores e moradores, pequenos proprietários e trabalhadores 
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patrimonialismo25  que foi implantada na região Nordeste. Essa cultura faz com que o 

pequeno proprietário rural e trabalhador “alugado” viva sempre na expectativa de pedinte. 

Não se sente no direito de reivindicar melhorias para si e sua família. Apesar do índice de 

71%, ficou implícita essa sensação de que aparecerá alguém para resolver todos os 

problemas, sem uma maior conscientização política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Segundo a participação, uma vez por semana, em atividades comunitárias, 

como mutirão, trabalho coletivo etc. 

 
A falta de politização gera essa ausência às atividades coletivas. O público, o 

coletivo, o comunitário não é entendido como algo que pertence a cada um, mas como uma 

coisa exterior, que não lhes pertence. 

                                                           
25 O Estado patrimonial brasileiro, através de sua burocracia, herdou o patrimonialismo pombalino (Marquês 
de Pombal) com seus componentes culturais e tradicionais. Essa burocracia ativa de favores nas funções do 
Estado brasileiro, sua conversão e especialização a fará permanecer sempre viva; especificamente no caso 
brasileiro, em face da sua facilidade de adaptação aos momentos históricos e políticos segundo seus 
interesses (adaptado de PAIM, Antonio, 1994). 
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Figura 15 – Segundo a importância do trabalho comunitário não remunerado. 

 

O trabalho não remunerado ou coletivo é o resultado da conscientização política. O 

índice de 79%, apesar de ser bem significativo, não deixou clara essa conscientização. É 

sentido a falta de envolvimento categórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Segundo existência de um fundo próprio para as atividades coletivas. 

 

O fundo próprio para gerar recursos próprios para a Associação revelaria mais 

confiança na Diretoria e Conselho Fiscal da entidade. Entretanto, esse fundo teria algumas 

limitações de ordem econômica e financeira, além da de ordem política. A comunidade é 

constituída de pessoas de baixa renda. 
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Figura 17 – Segundo critérios eletivos para os cargos de direção da associação. 

 

A chapa única é o resultado de acordos para evitar disputas acirradas. Outra 

interpretação é que pouca gente quer fazer parte e trabalhar envolvendo-se para o futuro da 

Associação, principalmente sem remuneração. Outra dificuldade é quanto ao nível de 

educação  letrada da maioria dos associados, fazendo com que alguns fiquem com 

vergonha e se achando incapacitados para desempenhar o papel de diretor ou conselheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Segundo a satisfação em morar e trabalhar na comunidade. 

 

Com todas as limitações que quem está de fora da comunidade acha que existe, a 

maioria tem satisfação de morar e residir na comunidade. Eles foram criados no lugar. Tem 

seus parentes e amigos, o ciclo de amizades, gostam de trabalhar a terra, criar animais, 
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andar a pé, ter liberdade. São valores que só sabe mensurar quem vive numa comunidade 

como a de Poço Verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 – Segundo as mudanças que fariam para melhorar a vida na comunidade 

 

O posto de saúde parece ser uma das principais necessidades dos associados (54%), 

seguida de água potável, pois a água consumida pelos moradores de Poço Verde não 

possui a qualidade exigida para ser potável. 

 

Figura 20 – Segundo as vantagens em morar e viver na comunidade 

 

A tranqüilidade (36%), seguida da casa própria para morar  (14%) e a amizade 

(14%) são os principais atributos para se residir na comunidade. 
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4.4  O Perfil do agente de desenvolvimento – seleção dos agentes – um educador 

 

 
“O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que 

nós mesmos fazemos com o que os outros fizeram de nós”. 
 

Jean-Paul Sartre 
 

O perfil do agente de desenvolvimento, segundo o BNB, será baseado num 

profissional que reúna conhecimentos teóricos e práticos, de forma associada, para atender 

as necessidades dos clientes e contribuir para o desenvolvimento local. Entretanto, também 

de acordo com NOTICIAS ESPECIAL – 04.04.1997 – pág.8 e 9, “Qualquer profissional 

do Banco do Nordeste pode ser um agente de desenvolvimento. O candidato passa por um 

processo seletivo, claramente definido, em que o nível de qualificação é uma das variáveis 

consideradas. Quanto mais alto o grau de formação maior é o diferencial”. Isto quer dizer 

que qualquer bancário do quadro de funcionários do BNB pode ser agente de 

desenvolvimento. Basta que seja aprovado na seleção. 

O processo seletivo, de acordo com o BNB, é composto pelos seguintes passos: 

• primeira fase – o primeiro passo é preencher a ficha de inscrição, divulgada via 

Diário Informativo dos Administradores, com os seguintes questionamentos: o 

que motiva o profissional a ser agente de desenvolvimento? O que sabe sobre o 

Programa? O que mais lhe atrai no Programa? É nessa etapa que o candidato 

apresenta sua carta de motivação; 

• segunda fase – constitui-se de prova escrita, elaborada pelos técnicos do 

Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE) e dos 

Recursos Humanos, dissertativa, com cinco a dez questões sobre economia 

regional e temas de abrangência mundial, como por exemplo, o que é 

globalização, competitividade, a relação entre comércio internacional e 

economia regional etc. As provas são aplicadas numa manhã, simultaneamente, 

em todas as cidades onde existem candidatos e são corrigidas num prazo de dois 

ou três dias. Com base nas notas, separa-se o pessoal que demonstrou 

conhecimento teórico básico e motivação; 

• terceira fase – nesta são feitas entrevistas pelos técnicos de recursos humanos, 

em parceria com os gestores indicados pelas superintendências regionais. Nessa 

etapa, o candidato é colocado diretamente diante de questões em que precisa se 
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aprofundar. Aqui, se observa também a postura, articulação e desinibição do 

profissional e a consistência das informações prestadas nas duas fases anteriores. 

Em seguida à pré-seleção, as indicações são submetidas aos superintendentes 

regionais e aos gestores da Direção Geral para validação final; 

• a formação teórica e prática – o agente de desenvolvimento passa por uma 

formação teórica e prática para contribuir da melhor forma com as comunidades 

no seu desenvolvimento, a partir da visão de auto-sustentabilidade. Num 

primeiro momento, durante 15 dias, o profissional amplia os conhecimentos 

generalistas, no plano de macroeconomia e grandes temas da atualidade. Nesse 

período, ele também é treinado para representar o Banco do Nordeste diante de 

uma comunidade. Em seguida, o profissional parte para a prática. Ele se 

apresenta na agência para onde foi designado no processo seletivo como agente 

de desenvolvimento, dá os primeiros passos para conhecer a comunidade e 

cumpre plano de trabalho previamente elaborado e com atividades diárias. 

Depois de 15 dias nessa primeira atividade de campo, ele retorna para seu núcleo 

de treinamento (Fortaleza, Recife ou Salvador) e inicia nova sessão de 

aprofundamento conceitual, com informações sobre avaliação de projeto, 

matemática financeira, política de financiamento, dentre outros temas. E, como 

vai dispor de todo aparato tecnológico para trabalhar, o agente também recebe 

aulas de informática instrumental. Em seguida, o agente volta para a comunidade 

e aprofunda o que fez no primeiro contato, iniciando as atividades inerentes à 

função de agente de desenvolvimento. Na fase seguinte, o treinando se desloca 

novamente à sala de aula para contato completo com a metodologia da gestão 

participativa (GESPAR), projeto com o qual o BNB-PNUD trabalha há quatro 

anos, com excelentes resultados e com o seu processo de trabalho; 

• quarta fase – o profissional, plenamente engajado na comunidade, passa a 

trabalhar em laboratórios reais. A formação demora em torno de seis meses, 

segundo informações do BNB. Entretanto, esse processo nunca termina, pois a 

cada atividade o profissional precisa buscar informações. 

O Banco do Nordeste do Brasil conta, hoje (outubro / 2003), com  cerca de 510 

agentes de desenvolvimento para suprir as necessidades de todo o Nordeste, norte de 

Minas Gerais e Espírito Santo. Se considerarmos 1874 municípios da jurisdição, seriam 

quase quatro municípios para cada agente. É quase impossível fazer um trabalho sério de 
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promoção do desenvolvimento sustentável (economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente sustentável) com tão poucos profissionais. Os atuais agentes de 

desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil são pessoas preparadas 

profissionalmente, com vocação para o trabalho que realizam, com experiência bancária e 

extra-banco, além da empatia com os problemas dos agentes produtivos urbanos e rurais. 

Foi perguntado ao agente de desenvolvimento de Caucaia sobre a contabilidade nas 

microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas e associações comunitárias e a 

resposta foi: “O agente não interfere diretamente na gestão e controles, mas toma 

conhecimento da realidade, orienta e viabiliza capacitações específicas para o grupo. 

Tenho conhecimento na área através de duas disciplinas cursadas na faculdade, além de 

cursos promovidos pelo BNB”.  

Pela nossa experiência com associações comunitárias e cooperativas, uma das 

maiores causas de insucesso dessas entidades é quanto à questão de má gestão e falta de 

uma contabilidade eficiente e eficaz. É necessário que a atuação do agente nas áreas da 

gestão e contabilidade seja criteriosa e efetiva, além da preocupação em articular a 

sucessão dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, outra área problemática e que 

geralmente culmina com o fechamento da entidade. Noutra pergunta sobre o fechamento 

dessas instituições, o agente respondeu como causa: “Falta de consciência coletiva e 

espírito empreendedor, o que faz com que seus membros não se sintam responsáveis 

diretamente pelo seu rumo e conseqüentemente, não busquem conhecimento e ajam sem 

profissionalismo e, não raro, sem compromisso com o grupo, muito menos com a 

comunidade e o meio ambiente”. Esta constatação é pertinente, mas além de tudo isso, a 

falta de conscientização política e educação letrada, traz esse resultado negativo para o 

sucesso da entidade e da comunidade. 

Perguntou-se aos parceiros: os senhores sabem o que quer dizer agente de 

desenvolvimento do Banco do Nordeste? Algumas respostas: Pessoa do BNB que levanta 

potencialidades produtivas do município, para viabilização de propostas creditícias. Um 

profissional do BNB nos municípios onde não existe agência. Fica demonstrado que a 

figura do agente de desenvolvimento sempre vai ser relacionada com Banco e com crédito. 

Essa articulação de desenvolvimento econômico, cadeias produtivas e outras funções para 

o agente que o BNB divulga dificilmente dará outro direcionamento que não o 

financiamento ou o empréstimo. 
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Foi perguntado: em que o agente de desenvolvimento tem contribuído para a 

melhoria do desenvolvimento do município? Respostas: Alguns responderam que na época 

do PROGER – Programa de Geração de Emprego e Renda os órgãos eram mais 

entrosados. Com o CREDIAMIGO o BNB individualizou e centralizou as ações 

creditícias, deixando de lado a maioria dos parceiros. Outros responderam que falta uma 

ação mais efetiva do agente de desenvolvimento no Município, para uma melhor 

articulação Banco/Comunidade.  

A pouca quantidade de agentes de desenvolvimento na jurisdição deixa os parceiros 

e as comunidades num ambiente de incertezas quanto às ações do BNB, porque o trabalho 

é iniciado e interrompido em vários momentos, fazendo com que haja descrédito por parte 

dos atores locais do desenvolvimento.  

Houve o retorno de 15 questionários dos 50 enviados aos agentes de 

desenvolvimento do BNB no Estado do Ceará, correspondente a 30% do universo 

estudado. 

           Nas Figuras 21 a 29 foi feita uma análise e interpretação para que fosse conhecido o 

perfil atual do agente de desenvolvimento do BNB, procurando observar dados como: 

sexo, faixa etária, estado civil, nível de instrução, cursos técnicos em agropecuária e 

contabilidade, tempo de trabalho no BNB, tempo em que está na função de agente de 

desenvolvimento, desempenho de funções burocráticas na agência e dificuldades no 

trabalho diário do agente de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Perfil do Agente de Desenvolvimento do BNB no Estado do Ceará, segundo o 

sexo. 
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A predominância do sexo masculino na função decorre de ser esta uma atividade 

externa, na qual o agente tem que visitar clientes em fazendas, sítios, lugarejos, mas o 

aumento da quantidade de mulheres nesse trabalho traduz o espaço conquistado pelo sexo 

feminino em todas as profissões. Inclusive o agente do Município de Caucaia é mulher e 

vem desempenhando a função com muita competência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Segundo a faixa etária. 

 

A maioria dos agentes estudados (70%) está numa faixa etária, na qual a razão, a 

experiência e a proatividade são qualidades adquiridas ao longo do tempo. Essa 

experiência está servindo para melhorar significativamente o desempenho dos agentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – O estado civil. 
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A maioria dos agentes pesquisados é composta por pessoas casadas e isso é uma 

característica que as comunidades levam em conta, porque em cada Município a 

comunidade observa a vida de cada profissional. O casamento nessas comunidades 

representa, simbolicamente, um amadurecimento moral, experiência de vida, 

responsabilidade com as pessoas, enfim, é uma gama de atributos morais e simbólicos, que 

dá uma certa seriedade ao agente. Isso é importante na medida que, nas localidades onde o 

BNB não tem agência , o agente de desenvolvimento é a própria imagem do Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Segundo o nível de instrução. 

 

A instrução letrada influi no desempenho desses profissionais do Banco do 

Nordeste, pois esta gama de cursos superiores de que esses agentes são detentores, faz com 

que o Banco esteja trabalhando com a interdisciplinaridade26, mesmo sem se aprofundar 

muito nesta nova metodologia do conhecimento cientifico. 

 

                                                           
26 Segundo Leff (2001:70) “a interdisciplinaridade é proclamada hoje em dia não só como método e prática 
para a produção de conhecimento e para sua integração operativa na explicação e resolução dos cada vez 
mais complexos problemas do desenvolvimento, mas surge com a pretensão de promover intercâmbio teórico 
entre as ciências e de fundar novos objetos científicos”. 
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Figura 25 – Segundo possuir curso técnico em agropecuária ou contabilidade. 

 

É uma deficiência na formação do agente de desenvolvimento, porque a maioria 

trabalha com agentes produtivos rurais e a contabilidade das associações e Cooperativas 

carece de orientação e muita vigilância por parte do Banco. Além desses cursos, o ideal 

seria que o BNB disponibilizasse para os agentes cursos de educação ambiental, a fim de 

prepará-los melhor para o trabalho na linha do desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Segundo o tempo de trabalho no BNB 
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A experiência de Banco ajuda a ter uma visão sistêmica da problemática 

desenvolvimentista nordestina. O BNB tem história e sua história se confunde com o  

Nordeste. Apesar de ser uma instituição financeira, foi criada com especificidades que 

proporcionam aos seus servidores oportunidades para conhecer muito bem a região onde 

atuam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Segundo o tempo na função agente de desenvolvimento. 
 

Dos agentes estudados, existem pessoas trabalhando desde a criação do Programa. 

São imbuídos de conhecimento de toda a metodologia de trabalho. Vêm participando das 

mudanças por que vem passando essa função e que, provavelmente, passará com a nova 

Diretoria do BNB, empossada em 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Segundo o desempenho de funções burocráticas na agência. 
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As funções burocráticas nas agências, principalmente fora de Fortaleza, não deixa 

de ser um empecilho no desempenho das atividades desenvolvidas pelo agente. Todavia, 

uns tem mais facilidades para contornar essas situações. É necessária uma vigilância maior, 

por parte da Direção Geral do Banco, a fim de evitar que o agente se torne um bancário 

comum, no sentido da execução de tarefas rotineiras típicas de instituição financeira, e não 

cumpra seu papel de articulador de ações desenvolvimentistas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Segundo as dificuldades no trabalho diário. 

 

Apesar de o BNB ser reconhecido como instituição que treina e qualifica seus 

empregados, a educação continuada é uma das maiores necessidades dos profissionais 

estudados. Em seguida, vem a sobrecarga de trabalho, que poderá comprometer o 

desempenho de alguns. 
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4.5 Considerações Finais e Recomendações 

 

 
Todo mundo ama um dia todo mundo chora, 
Um dia a gente chora, no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história, 
E cada ser em si, carrega o dom de ser capaz, e ser feliz 

 
Almir Sater e Renato Teixeira 

 

Através das informações aqui analisadas, permite-se conhecer o perfil atual dos 

agentes de desenvolvimento do BNB, além do papel que esse profissional desenvolve nas 

comunidades onde atua. De posse dos questionários enviados aos agentes atuantes no 

Estado do Ceará, e em contato pessoal e permanente com os dois agentes da jurisdição do 

Município de Caucaia, a conclusão é de que esse profissional do Banco do Nordeste pode 

ser considerado um educador. Apesar da formação universitária dos vários agentes atuantes 

no Ceará, desde Pedagogia, Ciências Sociais, Ciências Contábeis, Biblioteconomia, Letras, 

Filosofia, Economia, Agronomia e até Informática.                              

Dos agentes de desenvolvimento estudados a maioria sugere os pontos abaixo, para 

a melhoria de sua prática profissional e pessoal na função: 

 mais educação continuada (cursos, treinamentos etc); 

 melhor salário; 

 diminuição da carga de trabalho; 

 abolição dos serviços internos burocráticos; 

 realização somente de trabalho de sua competência profissional; 

 mais recursos humanos de apoio à sua atividade; 

 equipe mais integrada na agência; 

 encontros anuais dos agentes de desenvolvimento; 

 reconhecimento pelo trabalho que realiza; 

 menos transferências de agências; e 

 escolha do município para atuar; 

Foram escolhidas três hipóteses de afirmação que serão testadas, uma a uma, com 

base no trabalho de pesquisa que foi realizado, começando por: 

• O trabalho do agente de desenvolvimento do BNB não agrega desenvolvimento 

econômico e social e conservação do meio ambiente em sua área de atuação.  
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           A afirmação se confirmou pertinente, quando se entende desenvolvimento 

sustentável como aquele que deve ser economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente sustentável. Foi observada a atuação do agente de desenvolvimento com 

predominância somente no econômico, até porque o tempo é pouco, os recursos são 

escassos e a área de atuação é enorme, as dificuldades são maiores ainda. Então, o agente 

de desenvolvimento, para trabalhar o desenvolvimento sustentável, necessita de 

qualificação na área de educação ambiental, além de que o Banco do Nordeste precisa de 

pelo menos 2000 agentes atuando e residindo em todos os municípios da sua área de 

atuação (Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo). Alguns agentes até procuram 

trabalhar a questão da Agenda 21 local, mas as limitações internas e externas não deixam 

que essas ações saiam do papel e se convertam em prática. 

A segunda hipótese argumenta: 

• O perfil atual do agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste não é 

adequado para resolver a problemática do desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente e desenvolvimento local.  

Esta hipótese não se confirmou parcialmente, porque o perfil do agente de 

desenvolvimento do BNB é adequado para resolver a problemática do desenvolvimento 

sustentável, meio ambiente e desenvolvimento local. O BNB precisaria somente ouvir e 

realizar alguns ajustes no treinamento dos agentes na área ambiental, além de dar 

condições de trabalho para que esses profissionais possam desempenhar suas funções com 

todo esse entusiasmo que lhes é peculiar. 

A terceira e última hipótese afirma: 

• Não há envolvimento dos parceiros municipais (associações, sindicatos, 

entidades de classes, cooperativas, governos, comitês etc) no trabalho deste 

profissional, por falta de conscientização política e por ser o agente de 

desenvolvimento um ator exógeno ao desenvolvimento local. 

Esta hipótese se confirmou verdadeira, porque politicamente esses atores sociais, 

haja vista a baixa conscientização de que as coisas devem nascer no local e por iniciativa 

deles próprios, ficam à mercê de diretrizes dos Governos (federal, estadual e municipal) ou 

dos órgãos públicos. Isto faz com que a participação seja encarada como obrigatória ou 

somente para “marcar presença”. Os parceiros até que regularmente estão presentes às 

reuniões, mas falta aquele sentido de ser parte, fazer parte; aquela esperança de que o 

discutido e acordado naquele encontro vá surtir efeito e ser realizado. O poder público 
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municipal ainda pratica o jogo político do poder com visão do passado, muitas vezes com 

discurso do futuro, mas com as práticas políticas do passado. Quando um ator exógeno ao 

município, como é o caso do agente de desenvolvimento do BNB, começa a fazer reuniões, 

oficinas, palestras e seminários desperta ciúmes em alguns “lideres” locais e o trabalho 

contrário é iniciado sub-repticiamente e, neste caso, a habilidade do agente é de suma 

importância. Desta forma, é patente a necessidade  de que os agentes residam nos 

municípios onde atuam, para se inteirarem e vivenciarem os problemas e futuras soluções 

das questões locais. 

 Nos objetivos específicos propostos foi feita uma comparação entre as duas 

associações estudadas, a fim de se averiguar o grau de desenvolvimento que a ação do 

BNB proporcionou às entidades assistidas. 

 Comparar associações comunitárias atendidas pelo agente de desenvolvimento 

com outras que não possuem esse atendimento, estabelecendo a diferença em 

termos de capital social, a fim de mensurar se está ou não sendo agregado 

desenvolvimento. 

Foi observado que a ação do BNB e a atuação do agente de desenvolvimento são 

instrumentos inegáveis de apoio aos produtores rurais e urbanos, mas ainda é uma parcela 

muito pequena para suprir toda a demanda insatisfeita desses produtores. Essa população 

tem poucos recursos financeiros, pouca esperança, baixa auto-estima, desconhecedores de 

seus direitos e deveres, com baixíssima educação letrada, sem muita noção de conservação 

do ambiente natural. A Associação atendida pelo BNB tem a “sorte” de ser um 

assentamento do INCRA que deu certo, ou está dando certo, por vários motivos. Os 

associados são mais engajados politicamente, pelo menos a maioria. Participam de 

sindicatos, alguns são militantes do Movimento Sem Terra, reivindicam seus direitos, 

gostam de decisões colegiadas e participativas, além de residirem numa agrovila e serem 

vizinhos bem próximos uns dos outros, facilitando o aperfeiçoamento do capital social na 

propriedade, e além de se sentirem donos de uma enorme propriedade (3.816 hectares). 

Isso eleva o moral da maioria e conserva a auto-estima ou “orgulho próprio”.  Não foi a 

ação do BNB ou do agente de desenvolvimento que produziu esses resultados satisfatórios, 

mas é todo um contexto favorável, principalmente a atuação das pessoas que residem e são 

parte desta Associação. Os atores sociais são o grande diferencial. Ainda existe muita coisa 

a ser feita em termos de capital social, mas as sementes foram plantadas.  
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           Já a outra Associação, que não é assistida pelo BNB nem pelo agente de 

desenvolvimento, não possui a mesma infra-estrutura econômica e social, pois é composta 

na sua maioria de pessoas sem terra. Alguns associados residem em Caucaia ou em 

Fortaleza e só possuem a propriedade na comunidade, o que dificulta a interação social. Os 

“sem-terra” mostram um certo conformismo e não são politicamente preparados para 

reivindicar direitos sociais. Ficam esperando por “autoridades” que venham lhes 

proporcionar melhor qualidade de vida. O presidente dessa Associação, juntamente com 

outros colaboradores, até que se esforçam para melhorar o nível de vida da comunidade, 

mas as dificuldades são enormes. Sugerimos um planejamento estratégico e uma campanha 

para motivar os não-associados a se associarem e com isso melhorar a participação dentro 

da entidade. 
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SUGESTÕES 

 

 

• Sugere-se criar a figura do AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL em 

parceria com os governos municipais e estaduais, a fim de que cada Município 

da área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil S/A tenha um agente de 

desenvolvimento, se possível, nas capitais dos estados seja mais de um, tendo 

em vista a quantidade de bairros. Como sabemos das limitações em termos de 

contratação de pessoal de uma instituição como o BNB, sugere-se que esse 

profissional seja funcionário concursado do poder público municipal, em 

convênio com o BNB. Os atuais 510 agentes de desenvolvimento do BNB 

continuariam como orientadores e articuladores de ações compartilhadas. 

• Sugere-se o seguinte perfil para o AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 

LOCAL: a) Haver completado qualquer curso superior; b) possuir as habilidades 

de articular parcerias entre as instituições e governos e a comunidade trabalhada, 

trabalhar a mudança comportamental do agente produtivo, trabalhar com grupos 

(participar de cursos do estilo de oficinas do PNUD – Metodologia GESPAR), 

ter conhecimento de agropecuária, contabilidade, educação ambiental, 

financiamentos bancários; c) ter conhecimento sobre desenvolvimento 

sustentável e local, d) conhecer bem o município onde vai atuar; e) ter 

conhecimento sobre turismo, associativismo e cooperativismo; f) ter 

conhecimentos sobre cadeias produtivas; g) ter visão e conhecimento de 

interdisciplinaridade. A seleção seria feita pelo Banco do Nordeste do Brasil 

S/A, haja vista o conhecimento e a seriedade do ambiente de recursos humanos 

desta Instituição. Alguns itens do perfil sugerido poderiam ser desenvolvidos na 

parte prática da seleção dos agentes, que, a exemplo do que acontece atualmente, 

seria uma seleção teórica e outra prática, em ambientes reais de trabalho. 

• Indica-se a fusão do FAROL DE DESENVOLVIMENTO BANCO DO 

NORDESTE com outros comitês municipais, a fim de que a ação do BNB não 

seja isolada nem imposta, porquanto este Banco de fomento é regional e sua 

ação no desenvolvimento local não deva ser encarada como de intromissão nas 

questões específicas de cada município. 
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• Sugere-se maior ACOMPANHAMENTO DOS FINANCIAMENTOS do Banco 

junto a associações e cooperativas, com capacitação dos gestores e Conselho 

Fiscal, bem como no campo da contabilidade e sucessão de dirigentes, exigindo, 

mensalmente, balancetes e demais peças contábeis assinadas por profissional de 

contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

Esta preocupação, além de ser eficaz para os recebimentos dos créditos do 

Banco, que aplica dinheiro da sociedade brasileira, tem o efeito educativo e de 

uma concepção cidadã. Mostra aos dirigentes e demais associados destas 

entidades que os recursos geridos por eles não podem ser apossados nem 

desviados. Instar para que todas as compras sejam feitas com notas fiscais, a fim 

de criar a cultura do pagamento de impostos e desmotivar os comerciantes de 

sonegarem, pelo menos, nas vendas a essas instituições. Colocar como exigência 

de financiamentos a questão ambiental, desde a prática na educação ambiental, 

passando por processos de agricultura orgânica, os licenciamentos legais e 

obrigatórios dos órgãos estaduais como a SEMACE, conservação de rios e 

açudes, evitar queimadas, preservar a fauna da região. Estas sugestões devem ser 

objeto de cláusula contratual, para que fiquem oficializadas tais iniciativas. Esse 

acompanhamento passa por uma ação educativa do BNB, através da promoção 

de cursos de extensão para as comunidades assistidas sobre capital social, capital 

humano, empreendedorismo, liderança, política (para evitar o clientelismo 

político tão natural no Nordeste), cooperativismo e associativismo. 
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APÊNDICE  - A 

 

 

Perguntas aos agentes de desenvolvimento 

 

1. Por que você optou por essa função de agente de desenvolvimento?  

 

2. O que é agente de desenvolvimento para você? 

 

3. O que faz um agente de desenvolvimento no Banco do Nordeste? 

 

4. A quem o agente de desenvolvimento está subordinado funcionalmente? 

 

5. Qual a fundamentação teórica em que se baseia o agente de desenvolvimento? Ou 

quais as bases científicas para a criação desse profissional? 

 

6. Qual a formação acadêmica necessária para ser agente de desenvolvimento? 

 

7. Qual o critério para a escolha do agente de desenvolvimento no BNB? 

 

8. Qual o conhecimento (teórico e prático) que o agente de desenvolvimento precisa 

possuir sobre agropecuária, já que na maioria das vezes ele vai trabalhar com as 

comunidades, que só exploram a atividade agropecuária? 

 

9. Qual o embasamento teórico que você tem sobre cooperativismo? 

 

10. Qual a vivência que você possui em cooperativas de produtores e de serviços e 

associações comunitárias? 

 

 

11. Comente seus conhecimentos sobre contabilidade nas microempresas, empresas de 

pequeno porte, cooperativas e associações comunitárias, já que, provavelmente, serão 

seus agentes produtivos. 



 131

12. Por que a maioria das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas e 

associações comunitárias “quebram” ou fecham as portas com freqüência (em vida 

curta)? 

 

13. Qual o seu relacionamento com a classe política da sua área de atuação (prefeitos, 

vereadores, deputados etc)? 

 

14. Seu trabalho está mais ligado à classe política ou à sociedade civil de sua região? 

 

15. Você teve oportunidade de optar pelos municípios aos quais presta assistência? 

 

16. Qual a semelhança do seu trabalho com o dos fiscais do Banco (antigos TA's - técnicos 

agrícolas ou FO's - fiscais orientadores)? 

 

17. Qual a sua posição filosófica e política? 

 

18. Qual a média de grau de instrução do seu público-alvo? 

 

19. Quais as maiores dificuldades que você está enfrentando para desenvolver suas 

funções? 

 

20. Como é o seu relacionamento com o gerente geral da agência do BNB onde você atua? 

 

21. Você acredita no tipo de "desenvolvimento "que o BNB está fazendo e divulgando ? 

 

22. Você acha que os dados oficiais divulgados pelo Banco sobre suas atividades (do 

BNB) são fidedignos? 

 

23. Você atende mais "agentes produtivos "urbanos ou rurais ? E por quê? 

 

24. Você acredita e incentiva a formação de cooperativas? 
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25. O que você acha dessa democracia pregada pela atual Administração do BNB, que 

mantém GAG - Grupo de Assessoramento a Gestão e GAB - Grupo de Assessoramento 

Básico, como instâncias ditas "democráticas" e não recebe nem valoriza as entidades 

representativas dos funcionários ? 

 

26. Como é o relacionamento entre o agente de desenvolvimento e seus parceiros nos 

municípios? 

 

27. Você está satisfeito com seu trabalho? Se pudesse mudar, mudaria o quê ou em quê? 
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APÊNDICE  - B 

 

 

Perguntas para serem feitas aos agentes produtivos, comitês e parceiros 

 

1. Os senhores sabem o que quer dizer agente de desenvolvimento do Banco do 

Nordeste? 

 

2. Os senhores conhecem o agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste deste 

município? 

 

3. Em que o agente de desenvolvimento tem contribuído para a melhoria do 

desenvolvimento deste município? 

 

4. Do que vocês mais precisam aqui? Crédito, infra-estrutura, capacitação, assistência 

técnica, terra ou orientação empresarial? 

 

5. O trabalho que o agente de desenvolvimento está fazendo é parecido com o que o 

Extensionista da EMATER já faz ? 

 

6. Vocês acham necessária a figura do agente de desenvolvimento nesta região? Caso 

positivo, precisaria melhorar em alguma coisa ou já é adequado para as necessidades 

do desenvolvimento desta microrregião? 

 

7. Em que vocês como parceiros do BNB podem contribuir para aprimorar as atividades 

desenvolvidas pelo agente de desenvolvimento? 

 

8. Vocês conhecem o trabalho do Farol do Desenvolvimento? 

 

9. Em que esse Farol de Desenvolvimento contribuiu para a melhoria das condições de 

vida desta comunidade? 

 

10. Em que vocês podem contribuir para o sucesso do Farol de Desenvolvimento? 
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APÊNDICE  - C 
 
 
 
Entrevistas aplicadas às instituições pesquisadas 
 
Entrevista com os associados da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS ASSENTADOS 
UNIDOS DE SANTA BÁRBARA – FAZENDA CAPINE – Distrito de Sítios Novos – 
Caucaia (CE). 
 
I - IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu nome? 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Qual sua formação profissional? 

 
____________________________________________________________ 

 
3. Em que ano foi assentado e ingressou no projeto? 

 
____________________________________________________________ 

 
4. Qual seu trabalho antes do assentamento? 

 
____________________________________________________________ 
 
5. Existem um lote individual e uma área coletiva ou é tudo coletivo? Se há lote qual a 

área do seu? 
 

______________________________________________________________ 
 
6. É casado? Quantos filhos? 

 
______________________________________________________________ 
 
7. Possui animais (vacas, animais de trabalho, pequenos animais etc)? Cria em áreas 

coletivas? Como é a divisão? 
 

_____________________________________________________________ 
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II – ASPECTOS POLÍTICOS ASSOCIATIVISTAS - COMUNITÁRIOS 
 
8. Exerce ou já exerceu algum cargo na Direção ou Conselho Fiscal da Associação? 

 
____________________________________________________________ 

 
9. Acha importante a ocupação de cargos na Direção ou no Conselho Fiscal da 

Associação? Por que? 
 

_____________________________________________________________ 
 

10. Acha importante o jogo político para cargos eletivos na Associação? Por quê? 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
11. Como são as eleições para os cargos na Direção da Associação? Existem vários 

candidatos ou sempre é chapa única? 
 

______________________________________________________________ 
 

12. Como é o grau de solidariedade entre os associados? 
 

______________________________________________________________ 
 

13. Existem atividades e ocupações comunitárias, mutirão, trabalho coletivo etc? 
 

_____________________________________________________________ 
 

14. Você acha importante o trabalho comunitário sem ser remunerado ou você  só 
trabalha se for para ganhar salário? 

 
______________________________________________________________ 

 
 
III – ASPECTOS ESTRUTURAIS – INFRA-ESTRUTURA 

 
15. O assentamento tem escola? Se não, por quê? 

 
______________________________________________________________ 

 
     ______________________________________________________________ 
 

16. O assentamento tem posto de saúde? Farmácia? Enfermeira/o ou parteira para 
pequenas urgências? 

 
______________________________________________________________ 
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17. Quais os centros de produção do assentamento? (agricultura, apicultura, 
piscicultura, pecuária etc) São produção individual ou coletiva? 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
18. Como ocorre o abastecimento de água e energia elétrica; Como estão as  estradas, 

meios de comunicação, sementes etc? Os solos são adequados? Existe manejo? 
 

______________________________________________________________ 
 

     ______________________________________________________________ 
 

19. A Associação dispõe de técnicos como: técnico agrícola, técnico em pecuária, 
apicultura, suinocultura etc? Por quê? 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 
20. O assentamento têm cooperativa? Por quê? Você é a favor do cooperativismo? Já 

participou de alguma cooperativa? 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
21. Existe algum fundo próprio para atividades coletivas? Você contribuiria para um 

fundo desses, a fim gerar recursos próprios para atividades dentro da Associação? 
 

_____________________________________________________________ 
 
22. Existe algum treinamento sobre as atividades que você exerce no assentamento, ou 

você faz pelo que aprendeu em outro local? E quando aparece uma nova atividade? 
 

_____________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________ 
 
 

IV – RELAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES 

 
23. Como são as relações com o INCRA, o Banco do Nordeste, EMATERCE, MST, 

partido político,  Prefeitura,  Câmara de Vereadores,  Justiça etc? 
 

_____________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________    
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24. Você conhece o agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste? 
 

_____________________________________________________________ 
 
25. Os financiamentos do Banco do Nordeste melhoraram sua vida e de sua família? 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
26. Já houve visita de alguma autoridade no assentamento (prefeito, deputado, 

vereador, membros Judiciário etc)? 
 

_____________________________________________________________ 
 
27. Há visitas de profissionais da área de saúde ou de educação, extensão rural – 

INCRA ou EMATERCE? 
 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
28. Você acha importante essa relação do cidadão comum com as autoridades do 

Município? 
______________________________________________________________ 
 

 
V – GRAU DE SATISFAÇÃO 

 
29. Você está satisfeito em morar e trabalhar no assentamento? 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
30. Sua família também gosta de morar aqui no assentamento? 

 
_____________________________________________________________ 
 
31. Se você pudesse mudar alguma coisa, mudaria o quê para o assentamento ficar 

melhor? 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
32. Quais as vantagens de morar e viver aqui? 

 
______________________________________________________________ 
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APÊNDICE - D 
 
 
 
Entrevistas aplicadas às instituições pesquisadas 
 
Entrevista com os associados da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POÇO VERDE 
E ADJACÊNCIAS –  BR 020 – Caucaia (CE). 
 
I - IDENTIFICAÇÃO 

 
 
    01.Qual seu nome? 

 
____________________________________________________________ 
 

    02.Qual sua formação profissional? 
 

____________________________________________________________ 
 

03.Em que ano ingressou na Associação? 
 

____________________________________________________________ 
 

04.Qual seu trabalho antes de ser associado em Poço Verde? 
 

____________________________________________________________ 
 
05.Existem um lote individual e uma área coletiva ou é tudo coletivo? Se têm lote, qual 
a área do seu? 

 
______________________________________________________________ 
 
06.É casado? Quantos filhos? 

 
______________________________________________________________ 
 
07.Possui animais (vacas, animais de trabalho, pequenos animais etc)? Cria em áreas 
coletivas? Como é a divisão? 

 
_____________________________________________________________ 
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II – ASPECTOS POLÍTICOS ASSOCIATIVISTAS - COMUNITÁRIOS 
 
08.Exerce ou já exerceu algum cargo na Direção ou Conselho Fiscal da Associação? 

 
____________________________________________________________ 

 
09.Acha importante a ocupação de cargos na Direção ou no Conselho Fiscal da 
Associação? Por quê? 

 
_____________________________________________________________ 

 
10.Acha importante o jogo político para cargos eletivos na Associação? Por quê? 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
11.Como são as eleições para os cargos na Direção da Associação? Existem vários 
candidatos ou sempre é chapa única? 

 
______________________________________________________________ 

 
12.Como é o grau de solidariedade entre os associados? 

 
______________________________________________________________ 

 
13.Existem atividades e ocupações comunitárias, mutirão, trabalho coletivo etc? 

 
_____________________________________________________________ 

 
14.Você acha importante o trabalho comunitário sem ser remunerado ou você  só 
trabalha se for para ganhar salário? 

 
______________________________________________________________ 
 

 
III – ASPECTOS ESTRUTURAIS – INFRA-ESTRUTURA 

 
15.A Associação tem escola? Se não, por quê? 

 
______________________________________________________________ 

 
     ______________________________________________________________ 
 

16.A Associação tem posto de saúde? Farmácia? Enfermeira/o ou parteira para 
pequenas urgências? 

 
______________________________________________________________ 
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17.Quais os centros de produção da Associação? (agricultura, apicultura, piscicultura, 
pecuária etc) São produção individual ou coletiva? 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
18.Como ocorre o abastecimento de água, energia elétrica? Como estão as estradas, 
meios de comunicação, sementes etc? Os solos são adequados? Existe manejo? 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

     ______________________________________________________________ 
 

19.A Associação dispõe de técnicos como: técnico agrícola, técnico em pecuária, 
apicultura, suinocultura, etc? Por quê? 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 
20.A Associação têm cooperativa? Por quê? Você é a favor do cooperativismo? Já 
participou de alguma cooperativa? 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
21.Existe algum fundo próprio para atividades coletivas? Você contribuiria para um 
fundo desses, a fim gerar recursos próprios para atividades dentro da Associação? 

 
_____________________________________________________________ 
 
22.Existe algum treinamento sobre as atividades que você exerce na Associação ou em 
sua propriedade, ou você faz pelo que aprendeu em outro local? E quando aparece uma 
nova atividade? 

 
_____________________________________________________________ 

 
     _____________________________________________________________ 
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IV – RELAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES 

 
23.Como são as relações com o INCRA, o Banco do Nordeste, EMATERCE, MST, 
partido político, Prefeitura, Câmara de Vereadores,  Justiça etc? 

 
_____________________________________________________________ 

 
     _____________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________ 
 

24.Você conhece o agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste? 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
25.Já houve visita de alguma autoridade no assentamento (prefeito, deputado, vereador, 
membros Judiciário etc)? 

 
_____________________________________________________________ 
 
26.Há visitas de profissionais da área de saúde ou de educação, extensão rural – 
INCRA ou EMATERCE? 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
27.Você acha importante essa relação do cidadão comum com as autoridades do 
Município? 
______________________________________________________________ 

 
 
V – GRAU DE SATISFAÇÃO 

 
28.Você está satisfeito em morar e trabalhar nesta comunidade? 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
29.Sua família também gosta de morar aqui na comunidade? 

 
_____________________________________________________________ 
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30.Se você pudesse mudar alguma coisa, mudaria o quê para a Comunidade ficar 
melhor? 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
31.Quais as vantagens de morar e viver aqui? 

 
______________________________________________________________ 
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APÊNDICE  - E 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 
PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E 

MEIO AMBIENTE – PRODEMA 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 
 

Caro agente de desenvolvimento do BNB: o presente questionário destina-se a uma 

coleta de dados para dissertação do Curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, cujo objetivo é definir o papel do profissional com a função de agente de 

desenvolvimento do BNB, para propostas de melhoria no exercício desta atividade. O que 

será respondido por você não será identificado, por isso não há necessidade de declarar o 

seu nome. O sigilo das informações aqui contidas será assegurado. Desde já agradecemos a 

sua valiosa colaboração. 

 
QUESTIONÁRIO 

 
1. Sexo:  (    )        Masculino         (    ) Feminino 
2. Idade: (          ) anos 
3. Qual seu estado civil? 

(     )  Solteiro     (     )  Divorciado     (     ) Viúvo 
(     )  Casado      (     )   Outros (vive maritalmente) 

4. Qual o seu nível de instrução? 
(     )  Ensino Fundamental     (     )  Ensino Médio     (     )  Superior ____________ 
___________________ (     )   Pós-Graduação  ____________________________ 

5. Você tem algum curso técnico como técnico em agropecuária, em contabilidade 
etc. – Qual__________________________________________________________ 

6. Há quanto tempo você trabalha no Banco do Nordeste? ____________________ 
7. Há quanto tempo está na função de agente de desenvolvimento? ____________ 
8. Você desempenha tarefas burocráticas internas do Banco? 

Quais? ___________________________________________________________ 
             ____________________________________________________________ 
             Atrapalha o trabalho externo nas comunidades?  
      9. Quais dos cursos abaixo você           possui? 

(     )  Conhecimentos de agropecuária 
(     )  Conhecimentos sobre piscicultura 
(     )  Conhecimentos sobre turismo 
(     )  Conhecimentos sobre apicultura 
(     )  Conhecimentos sobre avicultura 
(     )  Conhecimentos sobre ovinocaprinocultura 
(     )  Conhecimentos sobre contabilidade 
(     )  Conhecimentos sobre administração de pequenas empresas 
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(     )  Conhecimentos sobre cooperativismo 
(     )  Conhecimentos sobre associativismo 
(     )  Oficinas práticas sobre o projeto BNB/PNUD Metodologia GESPAR 
(     )  Conhecimentos sobre agrotóxicos 
(     )  Conhecimentos legislação ambiental 
(     )  Conhecimentos sobre desenvolvimento local 
(     )  Conhecimentos sobre desenvolvimento regional 
(     )  Conhecimentos sobre desenvolvimento nacional 
(     )  Conhecimentos sobre políticas públicas municipais 
(     )  Conhecimentos sobre política de teor agrário 
(     )  Conhecimentos sobre sindicalismo 
(     )  Conhecimentos sobre legislação trabalhista e previdenciária 
(     )  Conhecimentos sobre educação profissionalizante 

9. O BNB já ofereceu quantos treinamentos dos relacionados no item 9? ______ 
Quais?________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10. Após a participação nos treinamentos oferecidos pelo BNB, você aplica alguma 

coisa na atividade prática? 
(     )  Sim     (     )     Não     (     )  às vezes      (     )  Nunca 
11. Quais as principais atividades que você desempenha no dia-a-dia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
12. As atividades que você realiza estão de acordo com o seu nível de qualificação? 
(     )     Sim     (     )     Não     Por 
quê?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
13. Você precisa de melhor qualificação para realizar suas atividades profissionais? 
(     )     Sim     (     )     Não     Por quê?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
14. Que dificuldades você enfrenta na realização diária das suas atividades 

profissionais? 
(     )     sobrecarga de trabalho 
(     )     Falta de cursos ou treinamentos em educação continuada 
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(     )     Má remuneração 
(     )     Desvio de função 
(     )     Falta de apoio logístico 
(     )     Falta de transporte 
(     )     Falta de diárias para ir a campo 
(     )     Falta de apoio da equipe na agência 
(     )     Falta de apoio da Gerencia da Agência 
(     )     Falta de apoio da Coordenação do Programa Agente de Desenvolvimento 
(     )     Falta de recursos materiais 
(     )     Não se sente feliz com o que faz 
(     )     Falta de reconhecimento, motivação 
(     )     Falta de empatia com os parceiros do programa 
(     )     Não ver resultados do seu trabalho 
(     )     Não tenho dificuldades na realização das atividades profissionais 
(     )     
Outros________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_ 
15. Você acha que o agente de desenvolvimento do BNB deve ser neutro politicamente 

dentro do município onde atua? 
(     )     Sim     (     )     Não     
Por 
quê?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
16. O que pode ser feito para melhorar sua prática profissional e conseqüentemente sua 

satisfação pessoal e profissional? 
(     )     Mais educação continuada (cursos, treinamentos, etc) 
(     )     Melhor salário 
(     )     Diminuição da carga de trabalho 
(     )     Abolição dos serviços internos burocráticos 
(     )     Realizar somente trabalho de sua competência profissional 
(     )     Mais recursos humanos de apoio à sua atividade 
(     )     Melhores condições de trabalho 
(     )     Equipe mais integrada na agência 
(     )     Encontros anuais dos agentes de desenvolvimento 
(     )     Reconhecimento pelo trabalho que realiza 
(     )     Menos transferência de agências 
(     )     Escolha do município para atuar 
(     )     Nada pode ser feito para melhorar minha prática profissional 
(     )     Outros 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
17. O que pode ser feito para melhorar sua prática profissional e conseqüentemente sua 

satisfação pessoal e profissional? 
(     )     Mais educação continuada (cursos, treinamentos, etc) 
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(     )     Melhor salário 
(     )     Diminuição da carga de trabalho 
(     )     Abolição dos serviços internos burocráticos 
(     )     Realizar somente trabalho de sua competência profissional 
(     )     Mais recursos humanos de apoio à sua atividade 
(     )     Melhores condições de trabalho 
(     )     Equipe mais integrada na agência 
(     )     Encontros anuais dos Agentes de Desenvolvimento 
(     )     Reconhecimento pelo trabalho que realiza 
(     )     Menos transferência de agências 
(     )     Escolha do município para atuar 
(     )     Nada pode ser feito para melhorar minha prática profissional 
(     )     Outros 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE  - F 

 

 
João Ferreira de Lavor 

 

Figura 30 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará. 

 

Casa sede da fazenda capine – vista a partir da parede do açude – construída pelo 

antigo proprietário da fazenda 
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                                                                   João Ferreira de Lavor 

 

Figura 31 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Açude Luis Girão – construído pelo antigo proprietário da fazenda capine – 

capacidade 13.000.000 m³ 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 32 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará. 

 

Açude Luis Girão 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 33 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Gaiolas para criação de peixes – piscicultura – financiadas pelo Banco do Nordeste 

– Ag. Bezerra de Menezes - Fortaleza 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 34 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Tanques para criação de peixes  - piscicultura – construídos pelo antigo proprietário 

da fazenda 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 35 - Associação dos Assentados Unidos De Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Balneário no açude Luis Girão – construído pelos associados com recursos próprios 
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João Ferreira de Lavor 

 

 

Figura 36 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Garagem e oficina com dois tratores e um caminhão pertencentes à associação. Um 

trator financiado pelo BNB 
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João Ferreira de Lavor 

Figura 37 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Casa do mel - apicultura 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 38 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Estoque de mel - apicultura 
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João Ferreira de lavor 

 

Figura 39 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Estoque de mel – apicultura – financiado pelo BNB 
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João Ferreira de Lavor 

 

 

Figura 40 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Estábulo coletivo para bovinos 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 41 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Caixa d’água construída com recursos do Projeto São José – vista de algumas das 

residências dos associados - agrovila 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 42 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Chafariz comunitário 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 43 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Creche comunitária 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 44 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Casa de farinha – construída com recursos próprios 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 45 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Escritório da associação – prédio construído pelo antigo proprietário da fazenda 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 46 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Igreja católica – construída pelo antigo proprietário da fazenda capine 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 47 - Associação dos Assentados Unidos de Santa Bárbara – Fazenda Capine – 

distrito de Sítios Novos – Caucaia, Ceará 

 

Escola da associação – construída pelo antigo proprietário da Fazenda Capine 
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APÊNDICE  - G 

 

João Ferreira de Lavor 

 

Figura 48 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Ponte sobre a estrada que dá acesso à comunidade de Poço Verde 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 49 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Passagem molhada na estrada que dá acesso à comunidade Poço Verde 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 50 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Casas de moradores da comunidade Poço Verde e Adjacências 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 51 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Casa de morador da comunidade Poço Verde e Adjacências 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 52 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Casas de moradores da comunidade Poço Verde e Adjacências 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 53 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Casa de morador da comunidade Poço Verde e Adjacências 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 54 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Casa Sede da associação na comunidade Poço Verde e Adjacências e o posto 

telefônico comunitário 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 55 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Escola da comunidade Poço Verde e Adjacências. 
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 56 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Trator de pneus e implementos pertencentes à Associação de Poço Verde e 

Adjacências  
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João Ferreira de Lavor 

 

Figura 57 - Associação dos Moradores de Poço Verde e Adjacências – Caucaia, Ceará  

 

Trator de pneus e implementos – ao fundo a residência de propriedade do presidente 

da Associação 
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