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RESUMO 

 

As mobilizações de indivíduos em torno de objetivos comuns, e que resultam na 

participação social são aglutinadores de espaços que provocam e impulsionam às 

discussões de políticas públicas, somado ao controle social sobre os investimentos 

públicos, além do fortalecimento e o envolvimento de cidadãos no processo de 

desenvolvimento local. O objeto de estudo da pesquisa foi o Fórum de Entidades de 

Campo Alegre de Lourdes/BA no Semiárido brasileiro. Tendo como objetivo 

compreender a participação social como dinâmica para o desenvolvimento local; além 

de confrontar a hipótese de que a maior qualificação na participação social possibilita 

avanços no desenvolvimento local integrado no município. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, com foco de análise no fórum e as relações com as organizações inseridas 

nesse espaço de discussão. Para tanto, a metodologia foram compostas pelas 

técnicas de aplicação de entrevistas semiestruturadas, questionários, observação 

participante e consultas as fontes primarias e secundárias. Os principais autores 

utilizados na pesquisa foram Amartya Sen, Robert Putnam, Ricardo Abramovay e 

Augusto Franco. Os principais resultados alcançados foram em relação ao surgimento 

do fórum e sua composição, análise do perfil dos integrantes, capacitações realizadas, 

projetos socializados, discussão sobre saneamento básico, intercâmbios, campanhas 

do lixo e sementes, rodadas nas comunidades, romarias, assembleias, elaboração da 

lei do meio ambiente, denúncias sobre a mineração, ameaças aos fundo de pasto e 

audiências públicas com o poder público. Obteve-se resultados também, nas 

contribuições do fórum para melhorias nas comunidades, as motivações em participar 

das reuniões e avaliação pelos participantes da atuação do Fórum de Entidades. 

Além, de ter sido elaborado uma cartilha com a experiência desenvolvida no Fórum 

de Entidades.  

 

Palavras-chave: Participação social. Desenvolvimento local. Controle Social. Capital 

Social. Desenvolvimento.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The mobilizations of individuals around common goals, which result in social 

participation, are agglutinators of spaces that provoke and stimulate public policy 

discussions, together with social control over public investments, besides the 

strengthening and the involvement of citizens in the process of development. The 

object of study of the research was the Forum of Entities of Campo Alegre of Lourdes 

/ BA in the Brazilian semi-arid. Aiming to understand social participation as a dynamic 

for local development; in addition to confronting the hypothesis that the higher 

qualification in social participation allows for progress in the local development 

integrated in the municipality. It is a qualitative research, with a focus of analysis in the 

forum and the relations with the organizations inserted in this space of discussion. For 

this, the methodology was composed by the techniques of applying semi-structured 

interviews, questionnaires, participant observation and consultations to primary and 

secondary sources. The main authors used in the research were Amartya Sen, Robert 

Putnam, Ricardo Abramovay and Augusto Franco. The main results achieved were in 

relation to the emergence of the forum and its composition, analysis of the profile of 

the members, capacity building, socialized projects, discussion on basic sanitation, 

exchanges, garbage and seed campaigns, rounds in communities, pilgrimages, 

assemblies, environmental laws, complaints about mining, threats to the pasture fund, 

and public hearings with the public authorities. Results were also obtained in the 

contributions of the forum for community improvements, the motivations in participating 

in the meetings and evaluation by the participants of the activities of the Forum of 

Entities. In addition, a primer was developed with the experience developed in the 

Forum of Entities. 

 

 

Keywords: Social participation. Local Development. Social Control. Capital stock. 

Development. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A utilização da região do vale do São Francisco, está profundamente marcada 

pelo processo de colonização de sesmarias, assim como todo o Semiárido brasileiro. 

Que foi o sistema adotado pelos portugueses como garantia de ocupação dos 

territórios, que foram descobertos no período das navegações. Utilizando para isso, a 

pecuária extensiva de bovinos, favorecidas pela oferta de água em abundância do rio 

São Francisco. Ou seja, o rio contribuiu para os processos produtivos, políticos, 

sociais e culturais. 

 Portanto, a identidade do território do Sertão do São Francisco Baiano, onde 

está inserido o município de Campo Alegre de Lourdes- BA, na região norte do estado 

da Bahia no Semiárido brasileiro está relacionada a esse processo histórico 

supracitado. E o município vem recebendo investimentos em políticas públicas com o 

intuito de promover melhorias nas condições de vida e na diminuição da pobreza1. 

Diante disso, os moradores junto com suas organizações sociais, em especial os da 

zona rural, criaram em 2009 o Fórum de Entidades, como um espaço de concertação, 

controle social, denúncias e capacitações, em nível municipal. O Fórum conta hoje 

com 50 organizações participantes, incluindo associações de agricultores familiares, 

comunidades rurais e entidades de apoio técnico, social e político.  

Portanto, desde a sua criação, o Fórum de Entidades vem priorizando a 

participação social, e durante as execuções de suas ações, vários questionamentos 

surgiram, tornando-se o fio condutor da presente pesquisa: O que determina a 

participação no fórum? Como se dá a participação social no fórum em relação a 

gênero e geração? Quais às contribuições para o desenvolvimento local? Há 

existência de uma formação técnica, social e política para os envolvidos? Quais as 

divergências e convergências entre as ações dos gestores públicos e o Fórum de 

Entidades? De que maneira a assessoria técnica contribui para essa dinâmica social? 

O presente trabalho tem o objetivo de responder às questões acima colocadas, 

                                                           
1 O município de Campo Alegre de Lourdes possui o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal) de 0,557, ficando na faixa do IDHM Baixo (entre 0,500 e 0,599); o percentual da população 
com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo é de 58,4 %; e o esgotamento 
sanitário adequado atinge apenas de 5,6% da população (IBGE,2010).  
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analisando, para isso, as ações e papel do Fórum de Entidades de Campo Alegre de 

Lourdes para a promoção do desenvolvimento local municipal. 

Como parte da metodologia, cinco caminhos foram adotados: (1) uso de fontes 

primarias, com  análise das sistematizações contidas no acervo das atas das reuniões 

realizadas, listas de presenças e demais documentos relacionados ao fórum; (2) 

observação participante através da participação nas reuniões do fórum, e análise de 

todo o processo; (3) uso de pesquisas bibliográficas com o aprofundamento na 

literatura produzida sobre os temas; desenvolvimento local e participação social; (4) 

entrevistas semiestruturadas com sujeitos chaves do fórum para obtenção de 

opiniões, históricos e relatos sobre o espaço desenvolvido; (5) aplicação de 

questionários de maneira amostral com a maioria dos (as) participantes do fórum.  

Diante das inúmeras definições sobre os temas aqui tratados, adotamos para 

a fundamentação e interpretação desse trabalho o conceito de Capital Social e 

Participação Cívica de Robert Putnam e na proposta de Desenvolvimento como 

Liberdade de Amartya Sen.   

 

1.1 SOBRE O OBJETO DA PESQUISA 

 

O foco de análise foi a participação social no Fórum de Entidades, nos 

aspectos; motivações, questões ligadas ao gênero e geração, resultados alcançados, 

formação política, social e ambiental, e se o mesmo é promovedor do 

desenvolvimento local. Além, de inferir sobre as trocas de experiências, e a discussão 

sobre o desenvolvimento, rompendo a visão inicial de que o maior aglutinador popular 

é o econômico. 

Além da sistematização de toda a análise das dinâmicas desenvolvida pelo 

Fórum de Entidades de Campo Alegre de Lourdes/BA, nessa dissertação, foi 

elaborada uma cartilha relatando toda a experiência de participação e ação coletiva. 

Que segue no apêndice D do presente trabalho, sendo que a cartilha, será utilizada 

para a divulgação e promoção de discussões sobre o desenvolvimento e a 

participação social, e que a experiência iniciada no município seja seguida por outros 

municípios da região; impulsionando dessa maneira o desenvolvimento local e 

territorial de maneira sustentável e consistente.    

Vale a ressalva, que o termo sustentabilidade aqui proposto é a definição de 

Boff (2014): 
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Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições 
energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os 
seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida 
humana, visando a sua continuidade e ainda atender às necessidades 
das gerações presentes e futuras, de tal forma que os bens e serviços 
naturais sejam mantidos e enriquecidos em sua capacidade de 
regeneração, reprodução, e coevolução (BOFF, 2014, p. 165). 
 

Portanto a compreensão de sustentabilidade perpassa pela preservação 

ambiental, com garantias de valores energéticos e que mantenha a vida em sua 

plenitude, e as ações do Fórum de Entidades visa a continuidade da atual e futuras 

gerações.  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Compreender a participação social como dinâmica para o desenvolvimento 

local através do Fórum de Entidades do município de Campo Alegre de Lourdes/BA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos    

 Investigar o perfil dos participantes do fórum, em relação a quantidades de 

mulheres, jovens e idosos e seus processos de empoderamento; 

 Analisar as contribuições do fórum para o desenvolvimento local; 

 Analisar a importância da formação técnica, social e política dos envolvidos no 

fórum;  

 Avaliar as convergências e divergências entre as ações da sociedade civil e da 

visão do poder público sobre o ambiente do fórum; 

 Identificar as possíveis contribuições das organizações de assessoria técnica 

na dinâmica social; 

 Elaborar uma cartilha sobre o Fórum de Entidades de Campo Alegre de 

Lourdes/BA como exemplo de participação e ação coletiva.  

 

1.2.3 Hipótese 
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A maior qualificação na participação social possibilita avanços no 

desenvolvimento local integrado no município.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa da pesquisa, tem-se dado como base alguns pressupostos 

ligados à capacidade de influência e potencial de impacto da participação social na 

gestão pública em temáticas e áreas diversas, como a convivência com o semiárido, 

saúde, educação, assistência social, ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) 

dentre outras. Determinados tipos de fóruns e canais de interlocuções têm o potencial 

de promover maior inclusão e racionalização de recursos públicos, face adoção de 

métodos de consulta aos próprios indivíduos, grupos e entidades impactados por 

decisões eventualmente tomadas (VAZ E PIRES, 2011).  

Diante disso, tendo o Fórum de Entidades como estudo de caso, pretende-se 

analisar o público do fórum, principalmente em relação a participação social, capital 

social, democracia, desenvolvimento como liberdade e o desenvolvimento local.            

A presente pesquisa trilhou o caminho da intervenção de maneira a respeitar e 

aliar os saberes técnicos com os saberes empíricos, seguindo: 

 

[...] parece-nos, entretanto, que a ação extensionista envolve, 
qualquer que seja o setor em que se realize, a necessidade que 
sentem aqueles que a fazem, de ir até a “outra parte do mundo”, 
considerada inferior à sua maneira, “normalizá-la”. Para fazê-la mais 
ou menos semelhante à seu mundo (FREIRE, 1983, p. 56). 

 

Assim, tendo como base os ensinamentos de Freire, a análise será feita de 

maneira ampla e aliando os saberes, com o objetivo de inferir sobre a eficiência da 

participação social, em relação a participação de jovens, mulheres e idosos. Além de 

elucidar as motivações dos participantes, como também as contribuições para o 

desenvolvimento local. Analisar, também, os processos de formação e o papel da 

assessoria em todo o processo desenvolvido.  

Dessa maneira, esperamos contribuir no processo de participação social e 

desenvolvimento local; impulsionar o debate sobre políticas públicas e divulgar a 

experiência para outros municípios do território, para que tenhamos um 

desenvolvimento consistente e de amplo diálogo com a sociedade civil e poder 

público.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A história do Brasil está marcada por grandes mobilizações sociais em busca 

de direitos e no poder de influenciar as decisões políticas, utilizando para isso a 

participação da sociedade civil. Porém, na história recente a participação social no 

Brasil, teve um longo período de estagnação entres os anos de 1964 a 1985 (ditadura 

militar)2, que impossibilitou através da repressão, qualquer discussão que envolvesse 

a sociedade civil.  

Nesse nebuloso período da nossa história, somente nos fins da década de 

1970, houve um “avanço” na participação, mediante à autorização e monitoramento 

dos militares, foram criados os “Conselhos Gestores”, que não passavam de espaços 

de discussões sem poder de decisão efetiva. 

O que pode ser comprovado com a narrativa de, Pinto (1986);  

 

[...] a participação começa a ser reapropriada a partir de 1974 e 75. 
Inicia-se paulatinamente. Participação, planejamento participativo, 
ganham espaço e se generalizam em torno dos Ministérios da 
Educação, Saúde, Interior e da Agricultura (p. 33).  
 

Esse cenário somente sofreu alterações a partir do fim da ditadura e da 

promulgação da constituição de 1988, que garantiu por lei a participação da sociedade 

nas decisões, criando conselhos, fóruns e outros espaços de descentralização do 

poder, sendo resultado de lutas dos movimentos sociais, Organizações Não 

Governamentais e da sociedade civil em geral (CUNHA, 2014). E mais tarde durante 

a ascensão de governos mais populares e democráticos, foram estabelecidos as 

conferências em diversas temáticas e os quais promoveram, ainda, mais a 

participação social e impulsionou o desenvolvimento no país (CICONELLO, 2008). 

Nesse processo de redemocratização no Brasil, era evidente as limitações do 

regime democrático representativo, e existia a carência na literatura sobre a chamada 

“democracia participativa” ou da “democracia deliberativa” que pudessem contribuir 

para a construção de um novo Estado no Brasil. Os elementos básicos de uma 

                                                           
2 Período em que o Brasil foi governado por presidentes militares, e em qualquer tipo de 
manifestação popular que fosse contraria ao regime militar, era considerada subversiva e 
passível de represália pelas forças armadas (OLIVEIRA, 2006).  
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democracia participativa, e os mecanismos de controle eram desconhecidos 

(CICONELLO, 2008). 

Os espaços criados possibilitaram em níveis municipais, estaduais e federais, 

abordagens e debates nas mais variadas temáticas, aumentando consideravelmente 

a possibilidade de participação social e de promoção de desenvolvimento inclusivo, 

como afirma Gohn (2011):  

 

Quando se reivindica participação popular está se reivindicando a 
participação do povo nas decisões do poder político. Participação não 
para discutir o planejamento com técnicos, mas para beneficiar-se do 
planejamento programado em razão de sua força no contexto do poder 
(p.57).  

 
 

Porém, existem grandes obstáculos a serem superados para a efetivação plena 

do controle social nesses espaços, porque em muitos casos existem a manipulação, 

interesses individuais em detrimento ao coletivo, além do não envolvimento de grande 

parte da população.  

 

[...] a constituição de canais participatórios, entretanto, não é garantia 
suficiente para que os participantes preferenciais – na maioria dos 
casos, representantes de movimentos sociais, populares, sindicais e 
de grupos de interesses de usuários – se envolvam, em alguma 
medida, nas decisões políticas que ocorrem em determinada área da 
administração pública. Eles podem escolher não se envolver, ou seu 
envolvimento pode redundar em manipulação, consulta ou somente 
no acesso à informações (CORTÊS, 2005, p.146).  
 

 

Segundo, Faria (2006); “[...] as decisões políticas para serem legítimas 

necessitam estar ancoradas em um debate público que ocorre mediante a interação 

de pelo menos dois participantes, constituindo, assim, uma relação intersubjetiva (p. 

381)”. Portanto, esses espaços alternativos como os fóruns, permitem a interação 

entre participantes, favorecendo a participação social de cidadãos e seus 

representantes, em defesa de seus interesses e exercendo a cidadania.  

Como exemplo dessa nova abordagem, no que refere-se a participação social 

e desenvolvimento local vem sendo consolidado desde 2009, no município de Campo 

Alegre de Lourdes, na região norte do estado da Bahia; o Fórum de Entidades que 
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surgiu após denúncias contra a mineração e com o declínio dos CEVAM’s3. O espaço 

é tido pelos envolvidos como importante local de discussão e desenvolvimento de 

várias estratégias de denúncias, concertação e capacitações sociais, políticas e 

técnicas. 

Para a base conceitual de análise do presente trabalho, no que refere aos 

temas participação social e desenvolvimento local, e tendo como estudo de caso o 

Fórum de Entidades, adotaremos o conceito de Capital Social e Participação Cívica 

de Robert Putnam, na proposta de Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen. 

Julgamos necessário realizar esse recorte devido as inúmeras definições sobre os 

temas aqui tratados. 

  

2.1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL    

 

Para o debate sobre a participação social, com interface, com a importância da 

sociedade democrática para o sucesso do desenvolvimento, em suas múltiplas 

esferas, abordaremos (PUTNAM4, 2006), que discute temas como democracia, capital 

social, sociedade e participação cívica e desenvolvimento, temas esses relevantes 

para o presente trabalho.  

Como base de toda a discussão sobre a participação social, o tema capital 

social, tem ganhando grandes relevâncias. Diante disso, primeiramente iremos 

aborda-lo, entendendo que o tema será a base para maiores reflexões sobre a 

participação social desenvolvida no Fórum de Entidades de Campo Alegre de 

Lourdes.  

Na tentativa de qualificar o debate sobre capital social, iremos abordar 

conceitualmente outros autores que definem a temática, haja vista que se trata de alvo 

de inúmeras reflexões e o conceito unigênito, não poderia ser sustentado para 

maiores análises. Portanto, além do conceito de Putnam (2006), iremos abordar os 

                                                           
3 CEVAM’s (Cursos de Evangelização Missionária), mais detalhes ver no item: “Surgimento 
do Fórum”.  
4 Robert Putnam, nasceu nos Estados Unidos em Rochester, Nova Iorque, em 1941 é formado 

em ciências políticas, e configura como um dos principais autores da atualidade, que debate 

a relevância de sociedades democráticas para o sucesso do desenvolvimento.   
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conceitos de Bourdieu (1998) e Coleman (1999), que são os principais teóricos sobre 

o tema, e tentaremos traçar as principais diferenças entre eles.  

O conceito de Putnam sobre o capital social perpassa pela seguinte afirmação: 

 
O capital social diz respeito às características da organização social, 
como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a 
eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas (PUTNAM, 
2006, p. 177). 
 

Já para Bourdieu o capital social é definido por:  

 

 [...] o conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à 
posse de uma rede durável de relações mais ou menos 
institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento 
mútuos, ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como o 
conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades 
comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros 
e por eles mesmos), mas também que são unidos por ligações 
permanentes e úteis. (BOURDIEU, 1998, p. 67). 
 

E para Coleman o capital social pode ser entendido como:  

[...] uma variedade de diferentes entidades, com dois elementos em 
comum: todas elas consistem de algum aspecto das estruturas 
sociais, e elas facilitam certas ações de certos atores – sejam eles 
pessoas ou atores em agregado – dentro da estrutura. Como outras 
formas de capital, o capital social é produtivo, tornando possível a 
consecução de certos fins que na sua ausência não seriam possíveis. 
Como o capital físico e o capital humano, o capital social não é 
totalmente tangível mas pode ser específico para certas atividades ( ) 
(COLEMAN, 1999, p.20).  

 

Diante de definições aparentemente conflitosas, e ao mesmo tempo 

convergentes em muitos aspectos, percebemos que Putnam (2006) desenvolve seu 

conceito baseado nas relações interpessoais, ou seja, com aspectos mais 

comunitários enfatizando bem o capital social como um valor das instituições ou 

organizações e não individual, necessitando de uma sociedade para sua 

manifestação. Já na visão de Coleman (1999), o capital social possui valores mais 

econômicos e até certo ponto utilitarista, e sua maior contribuição, segundo o autor, 

está na valorização do capital humano e físico, porém não descarta a contribuição da 

sociedade. E por fim, Bourdieu (1998) apesar da ideia de sociedade, o capital social 

é valorizado como individual e podendo ser utilizado para a agregação de indivíduos 

e potencializando o capital cultural, entendido como educação, e o econômico.  

Portanto, e diante das definições de capital social elucidadas, e tendo como 

estudo de caso o Fórum de Entidades, optamos pela definição de Putnam (2006), por 
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entender que as relações estabelecidas no Fórum são estritamente coletivas e que o 

seu conceito de capital social, será o mais apropriado para as nossas análises.   

Estabelecido a definição aqui considerada de capital social, iremos aprofundar 

nas reflexões de Putnam (2006) sobre o tema.  

Para a estruturação de uma sociedade democrática, o capital social deve ser 

valorizado, pois em muitos casos possibilita a realização de objetivos que sem ele não 

seria atingido; baseando-se para isso na cooperação e na confiabilidade dos 

envolvidos. Putnam, exemplifica a utilização desse capital:  

 

Numa comunidade rural, onde um agricultor ajuda o outro enfardar o 
seu feno e onde os implementos agrícolas são reciprocamente 
emprestados, o capital social permite a cada agricultor realizar o seu 
trabalho com menos capital físico sob a forma de utensílios e 
equipamento (PUTNAM, 2006, p. 177).    
 
 

Outro exemplo utilizado por Putnam (2006), são as associações de crédito 

rotativo, que existem em diversos países, onde são utilizadas as relações sociais para 

tentar minimizar possíveis calotes ou fraudes. Ou seja, nesses sistemas sempre 

existem grupos que realizam depósitos para serem utilizados de maneira alternada 

por todos os envolvidos, utilizando para isso relações de confiabilidade, e com 

estipulações de regras e possíveis punições. “Assim como o capital convencional, no 

caso dos mutuários convencionais, o capital social serve como uma espécie de 

garantia; porém estando disponível aos que não têm acesso à mercados de créditos 

regulares” (PUTNAM, 2006, p. 178).  

Como já foi dito, a base do capital social é a confiança, que pode ser 

denominado de “recursos morais, isto é, recursos cuja oferta aumenta com o uso, em 

vez de diminuir, e que se esgotam se não forem utilizados. Quanto mais duas pessoas 

confiam uma na outra, maior a sua confiança mútua” (HIRSCHMAN apud PUTNAM, 

2006, p 178).  

Apesar das diferentes definições sobre capital social, existe certo consenso 

entre os pesquisadores sociais, que o mesmo não é uma tarefa fácil de ser criada; 

pois perpassa por questões culturais e evolução da participação cívica e o despertar 

dos sujeitos em que a ação coletiva poderá ter melhores resultados que as individuais. 

Porém são unânimes, que para o fortalecimento das comunidades cívicas e 

consequentemente para a democracia, será necessário a sua criação. Como afirma 
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Putnam “Criar capital social não será fácil, mas é fundamental para fazer a democracia 

funcionar” (PUTNAM, 2006, p. 194).  

Vale ressaltar que o capital social, não pode ser aprisionado por ninguém, como 

privado; é uma atribuição de esfera social, ou seja, coletiva; onde todos podem se 

beneficiar, tornando um bem público.  

A confiança social, que é um dos pilares do capital social pode surgir de duas 

fontes; as regras de reciprocidade e os sistemas de participação cívica. Dentre elas, 

Putnam (2006) afirma que a mais importante é a reciprocidade, que subdivide em dois 

tipos a “balanceada” (ou “especifica”) e a “generalizada” (ou “difusa”). Sendo que a 

primeira, permite a troca simultânea de itens iguais em valores; por exemplo, troca de 

dias de trabalho em propriedades agrícolas, onde um agricultor ajuda na colheita do 

vizinho e o mesmo retribui posteriormente com a mesma ação. A segunda, a 

generalizada, refere-se as seguidas relações de trocas, podendo ter falta de 

correspondência imediata, mas prevalece a expectativa que poderá ser retribuído no 

futuro, com ações não necessariamente com o mesmo valor (PUTNAM, 2006, p.181). 

Então, podemos afirmar que aumentando o capital social de uma comunidade, maior 

será a cooperação entre os envolvidos; qualificando a participação cívica e 

fortalecendo a democracia.  

Segundo Putnam, “A regra da reciprocidade generalizada é um componente 

altamente produtivo do capital social. As comunidades em que essa regra é obedecida 

têm melhores condições de coibir o oportunismo e solucionar os problemas da ação 

coletiva” (PUTNAM, 2006, p.182). 

Contribui, ainda, que as comunidades cívicas sejam compostas por 

associações, tendem a ter sujeitos mais politicamente ativos; aumentando o 

cumprimento das regras democráticas, ou seja, aumenta-se o estoque de confiança e 

reciprocidade, ou em outras palavras o capital social.  

Podemos concluir que, o capital social como elo de fortalecimento da 

participação cívica, e por consequente da comunidade cívica e da democracia, com 

seus valores pautados na cooperação e confiança, auxilia no processo de 

desenvolvimento social, político e econômico de determinada região.  

Na sequência da análise, Putnam (2006) estabelece questionamentos sobre os 

papéis das instituições na prática política e governamental, e de que maneira o 

contexto social, cultural e econômico pode interferir no desempenho das instituições. 

Provoca ainda, a reflexão sobre a qualidade da democracia alicerçada na qualidade 
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de seus cidadãos (PUTNAM, 2006). Tais questionamentos irá perpassar por todo o 

estudo proposto, tendo como foco de análise o espaço informal, do Fórum de 

Entidades de Campo Alegre de Lourdes. Mas, as ações envolvidas interferem nas 

políticas e ações governamentais em nível municipal.   

As interferências que o Fórum de Entidades de Campo Alegre de Lourdes 

desenvolve na gestão pública municipal será abordado no item 4: Resultados e 

Discussões, mas a compreensão perpassa, por:  

 

[...] o bom governo é mais do que um fórum para grupos concorrentes 
ou uma caixa de ressonância para reclamações; na verdade, ele 
manda fazer as coisas. Um bom governo democrático não só 
considera as demandas de seus cidadãos (ou seja, é sensível), mas 
também age com eficácia em relação a tais demandas (ou seja, é 
eficaz) (PUTNAM, 2002, p. 77). 
 

Para uma comunidade democrática, um dos alicerces é a garantia do poder 

popular, que somente é conseguido através de um bom governo, no qual, pode ser 

medido na relação entre: demandas sociais - interação política – governo – opção de 

política – implementação (PUTNAM, 2006). Ou seja, a sociedade em geral apresenta 

demandas aos seus governantes, que precisa de calorosos debates e arranjos 

políticos para sua efetivação em políticas públicas; para depois ir ou não para a 

implementação. Diante disso: “Para ter um bom desempenho, uma instituição 

democrática tem que ser ao mesmo tempo sensível e eficaz: sensível às demandas 

de seu eleitorado e eficaz na utilização de recursos limitados para atender essas 

demandas” (PUTNAM, 2006, p. 25). O que em muitos casos, as demandas têm que 

ser antecipadas, antes mesmo da sua articulação, o que diminui a sua eficácia junto 

aos governos.   

Para avaliar o desempenho governamental segue-se os seguintes parâmetros: 

(I) abrangência, as ações de um governo democrático tem que ser em diversas áreas; 

segurança pública, educação, agricultura, infraestrutura, desenvolvimento etc.; (II) 

coerência interna, avaliar o alcance no máximo de áreas, sendo possível mensurar 

através de indicadores, podendo ser considerado bom se alcançar o maior número de 

áreas e de regiões; (III) confiança, as ações do governo têm que ser duradouras e 

sem instabilidades, ou seja, projetos, programas etc. implantados tenham início, meio 

e fim, e nos prazos estabelecidos;  (IV) corresponder os objetivos de todos os cidadãos 

e suas representações, tratando-se de governos intitulados de democráticos os 



26 
 
 

anseios da maioria devem ser atendidos à contento, levando em consideração as 

diversas regiões e suas peculiaridades a serem governadas (PUTNAM, 2006, p. 78). 

Com esses critérios de avaliação5 propostos por Putnam (2002), teremos bases 

teóricas para avaliar qualquer governo que se julgue democrático. Com isso, percebe-

se a forte ligação entre as ações do governo realizadas de maneira democrática para 

o fortalecimento da democracia.  

Na sequência da análise debateremos o papel dos cidadãos no fortalecimento 

da democracia, abordando temas como; a comunidade e participação cívica.   

Para Putnam (2006), um governo democrático com estabilidade, somente é 

alcançado após avanços em diversas áreas, como; a educação, saúde e garantindo 

transformações sociais e econômicas, ou seja, existe a “correlação entre a verdadeira 

democracia e a modernização socioeconômica” (PUTNAM, 2006, p. 97 e 98). E para 

trilhar o processo democrático e estável é de vital importância a participação de 

cidadãos em todas as esferas públicas, superando o individualismo e promovendo 

ações que garantam benefícios coletivos, seja ele social ou econômico.  

Todavia, a estruturação dos cidadãos em torno de ações coletivas que 

busquem a transformação social, vai ao encontro a abordagem da virtude cívica; “a 

comunidade cívica se caracteriza por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito 

público, por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na 

confiança e na colaboração” (PUTNAM, 2006, p. 30 e 31). 

O sucesso da democracia e consequentemente da comunidade cívica, baseia-

se no princípio da formação de cidadãos conscientes de suas demandas e que 

prevaleça o interesse público coletivo, sendo de extrema importância para a eficácia 

democrática. O que pode ser definida por; “numa comunidade cívica, a cidadania se 

caracteriza primeiramente pela participação nos negócios públicos. O interesse pelas 

questões públicas e a devoção às causas públicas são os principais sinais de virtude 

cívica” (PUTNAM, 2006, p.101). Putnam afirma ainda que:  

 

Decerto nem toda atividade política merece ser qualificada como 
virtuosa ou contribui para o bem geral. O significado básico da virtude 
cívica parece residir em um reconhecimento e uma busca 

                                                           
5 Vale ressaltar, que além dos critérios debatidos Putnam, elucida mais 12, que são: (1) estabilidade do 
gabinete, (2) presteza orçamentaria, (3) serviços estatísticos e de informação, (4) legislação reformada, 
(5) inovação legislativa, (6) creches, (7) clinicas familiares, (8) instrumentos de política industrial, (9) 
capacidade de realizar gastos na agricultura, (10) habitação e desenvolvimento urbano, (11) gastos 
com a unidade sanitária local, (12) sensibilidade da burocracia (PUTNAM, 2002).  
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perseverante do bem público à custa de todo interesse puramente 
individual e particular (PUTNAM, 2006, p.101). 

 

Muito se confunde a ação cívica coletiva com o altruísmo dos cidadãos em sua 

comunidade, não necessariamente é preciso ser; mas é preciso buscar o “interesse 

próprio corretamente entendido. Isto é, o interesse próprio definido no contexto das 

necessidades públicas gerais; o interesse próprio que é "esclarecido" e não "míope", 

o interesse próprio que é sensível aos interesses dos outros” (PUTNAM, 2006, p. 102).   

Então, as relações em uma comunidade cívica tem que ser horizontais e de 

cooperação, além da implicação de direitos e deveres iguais para todos os envolvidos. 

Em casos de conflitos as opiniões devem ser recebidas de maneira respeitosa, buscar 

de maneira coletiva e tolerantes a superação das diferenças. Outra coisa importante, 

é a confiança uns nos outros que devem prevalecer, mesmo em momentos de 

divergências (PUTNAM, 2006). 

A base da comunidade cívica, fundamenta-se na participação de seus cidadãos 

de maneira que acompanhe de perto as ações de seus governantes, fortalecendo 

assim o processo democrático. Putnam (2002) afirma que, “as regiões onde há muitas 

associações cívicas, muitos leitores de jornais, muitos eleitores politizados e menos 

clientelismo parecem contar com governos mais eficientes” (PUTNAM, 2002, p. 113)  

Entende-se que, a participação cívica contribui para o desenvolvimento da 

cooperação e responsabilidade nas organizações coletivas, “[...] se manifesta através 

de ações que estejam acima dos interesses individuais – os quais estarão sempre 

presente – e que, ao final, garantam benefícios coletivos” (CUNHA, 2014, p. 46).   

Podemos concluir que, a relação comunidade e participação cívica nem sempre 

será livre de conflitos; porém a prevalência de interesses coletivos em detrimento aos 

individuais é a base do sucesso em qualquer organização cívica. Que é bem 

sintetizada na definição: 

 

A democracia forte baseia-se na ideia de uma comunidade autônoma, 
de cidadãos que estão unidos menos por interesses homogêneos do 
que pela educação cívica, e que são capazes de buscar objetivos 
comuns e de agir com reciprocidade graças ao seu espírito cívico e às 
suas instituições participativas, e não ao seu altruísmo ou à sua boa 
índole. A democracia forte é compatível, ou melhor, depende da 
política do conflito, da sociologia do pluralismo e da separação entre 
as esferas de ação pública e privada (BARBER apud PUTNAM, 2002, 
p.130). 
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 Portanto, a essência da democracia é a liberdade da participação social, com 

seus conflitos e busca pela construção coletiva, buscando sempre objetivos comuns 

e que promova avanços significativos nos processos de desenvolvimento de 

comunidade e/ou município etc.  

Na sequência da análise do arcabouço teórico iremos abordar os conceitos de 

desenvolvimento, tendo como base as conquistas de direitos e fazendo a ligação com 

a importância do processo democrático, e da participação social para avançarmos nas 

conquistas das ausências de privações e garantindo o desenvolvimento sustentável 

em nível local e nacional.    

 

2.2 DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

O conceito da palavra “desenvolvimento” durante as últimas décadas, teve o 

sinônimo de crescimento econômico, e que as nossas sociedades “atrasadas” 

deveriam incorporar ensinamentos da modernização (CAPORAL, 2015). Porém, o 

consenso está longe de ser alcançado, refletindo em formulações mais amplas, com 

aspectos sociais, culturais, ambientais e econômicas. Dessa maneira, não 

prevalecendo a análise a partir dos índices econômicos, como o Produto Interno Bruto 

(PIB)6, sustentando sobretudo, com o ideário de que o desenvolvimento cultural e 

social vem a reboque do econômico.   

Porém ainda, o debate sobre a questão da concentração de renda nos países, 

onde uma pequena minoria detém grande parte dos frutos do desenvolvimento 

econômico em detrimento da grande parcela da população, que fica a margem desse 

“desenvolvimento” não é debatida.  

No contra fluxo dessa linha de pensamento, outros pensadores redireciona o 

desenvolvimento econômico, colocando-o como resultado dos desenvolvimentos 

culturais e sociais. Como pode ser sintetizado na seguinte afirmação de Sen (2010):  

 

A utilidade da riqueza está nas coisas que ela nos permite fazer - as 
liberdades substantivas que ela nos ajuda a obter. Uma concepção 
adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de 
riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras 
variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do 

                                                           
6 PIB (Produto Interno Bruto) refere-se a soma de todos os bens produzidos em determinado 
país e/ou região. 
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crescimento econômico, precisamos enxergar muito além dele (SEN, 
2010, p. 28). 
 

Portanto, nesse item iremos aprofundar nas ideias de Amartya Sen7 (2010), 

que visualiza o desenvolvimento como extensão das liberdades humanas, garantindo 

assim a democracia, passando pelos tipos de liberdades e os papeis dos agente dos 

sujeitos. Complementando assim, a discussão sobre as comunidades e participação 

cívicas, aliado aos avanços dos conceitos de capital social, como estratégias para 

alcançar o desenvolvimento.   

Diante disso, abordaremos conceitos mais amplos sobre o desenvolvimento e 

não resumindo ao desenvolvimento econômico, por isso, foi escolhido os conceitos 

de Desenvolvimento como Liberdade8, de Amartya Sen (2010), onde ele afirma que o 

desenvolvimento só é possível com a promoção das liberdades substantivas, que 

resumidamente pode ser entendida como a ausência das privações. O que é garantido 

somente alcançando as liberdades instrumentais, que estão alicerçadas na liberdade 

de participação política, e na possibilidade de receber um boa educação e ter uma 

boa assistência médica. Sendo que, as liberdades instrumentais são consideradas 

como, meios, e as liberdades substantivas como, fins. Ou seja, o desenvolvimento 

tem que ser direcionados para todos, e o desenvolvimento econômico tem que 

objetivar o aumento das liberdades humanas.   

As liberdades humanas seja ela individual e/ou coletiva pode ser entendida de 

várias maneiras; uma delas é a liberdade como permissibilidade (não ser proibido e/ou 

negado). Refletindo na capacidade ou liberdade de fazer algo, desde que tenham as 

possibilidades ou condições reais de ser executada, ou seja, existe a ausência de 

privações em outras palavras a garantia das liberdades substantivas de Sen (2010). 

Como pode ser ilustrado com a seguinte citação: 

 

No que se refere a outras privações de liberdade, a um número 
enorme de pessoas em diversos países do mundo são 
sistematicamente negados a liberdade política e os direitos civis 

                                                           
7Economista que recebeu em 1998 o prêmio Nobel de economia por seu trabalho sobre a 
economia do bem-estar social. nascido em Santiniketan, atual Bangladesh, em 1933. Após a 
partição de 1947, emigrou com a família para a Índia. Atualmente é professor da Universidade 
Harvard. Sendo de sua autoria, o conceito de IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, 
utilizada e adotada pela ONU para classificar o desenvolvimento de determinados países 
e/ou territórios. 
8 A obra citada, é a sistematização de conferências ministradas no Banco Mundial, e reunidas 
em doze capítulos. 
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básicos. Afirma-se com certa frequência que a negação desses 
direitos ajuda a estimular o crescimento econômico e é “benéfica” para 
o desenvolvimento econômico rápido. Alguns chegaram a defender 
sistemas políticos mais autoritários — com negação de direitos civis e 
políticos básicos — alegando a vantagem desses sistemas na 
promoção do desenvolvimento econômico (SEN 2010, p.30). 
 

Para Sen (2010), o desenvolvimento é a garantia dos indivíduos terem seus 

elementos constitutivos básicos, ou seja, é necessário a expansão das capacidades 

das pessoas para levarem o tipo de vida que elas valorizam, e as políticas públicas 

devem contribuir para esse aumento, que é influenciada pela qualidade da 

participação social em suas formulações (SEN, 2010). Portanto, a ampliação da 

liberdade é fim primordial e o principal meio do desenvolvimento. As liberdades 

substantivas são acima de tudo, a capacidade de evitar privações diversas.  

Portanto, toda sua base conceitual para o desenvolvimento perpassa pela 

centralidade da garantia de liberdade individual, baseada em duas razões: avaliação 

e eficácia. Sendo a primeira necessário para avaliar os avanços no processo de 

liberdades das pessoas; e o segundo, o processo de desenvolvimento depende 

diretamente da livre condição de agente das pessoas, ou seja, a participação social 

dos envolvidos interfere no acesso ou garantia das liberdades substantivas dos 

sujeitos (SEN, 2010). O que pode ser sintetizado na seguinte afirmação:  

 
[...] O êxito de uma sociedade deve ser avaliado, nesta visão, 
primordialmente segundo as liberdades substantivas que os membros 
dessa sociedade desfrutam. Essa posição avaliatória difere do 
enfoque informacional de abordagens normativas mais tradicionais, 
que se concentram em outras variáveis, como utilidade, liberdade 
processual ou renda real (SEN, 2010, p. 32).  
 

A liberdade substantiva defendida por Sen (2010), é razão primaria para a 

garantia de uma eficácia individual e sobretudo social de determinado governo, ou 

seja, com a liberdade o potencial dos indivíduos de cuidar de si próprio é aumentado, 

e podendo até influenciar o mundo que o cerca, promovendo assim o 

desenvolvimento.  

Em sua análise sobre as razões avaliatória e eficácia de Sen (2010), Cunha 

(2014, p.37) ressalta que:  

 
[...] a relação entre o desenvolvimento econômico, social e cultural e a 
ampliação das liberdades humanas é dialética, visto que ampliar as 
liberdades humanas resulta, geralmente, no desenvolvimento 
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econômico, social e cultural, ao passo que o inverso também é 
identificado.   
 

Portanto, a negação das liberdades econômicas, pode privar as liberdades 

sociais e politicas. Já a razão da eficácia, o desenvolvimento tem que ser analisado 

sobre a ótica do agente das pessoas, ou seja, mudanças provocadas no processo de 

envolvimento, participação social dos envolvidos em busca de objetivo e inclusão no 

processo de desenvolvimento.  

Sen (2010) define Agente como:   

[...] alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem 
ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, 
independentemente de as avaliarmos ou não também segundo algum 
critério externo. Este estudo ocupa-se particularmente do papel da 
condição de agente do indivíduo como membro do público e como 
participante de ações econômicas, sociais e políticas (interagindo no 
mercado e até mesmo envolvendo-se, direta ou indiretamente, em 
atividades individuais ou conjuntas na esfera política ou em outras 
esferas) (SEN, 2010, p. 45).  

 

Retomando ao conceito do que seria liberdade, temos que aprofundar nos 

quesitos de liberdades instrumentais, como já foi dito refere-se aos (meios), e que 

auxilia o alcance das liberdades substantivas, considerada como (fins).  Para tanto, 

Sen (2010, p.12) estabelece cinco liberdades instrumentais, com certo grau de 

interação entre si.  “Cada um desses tipos de direitos e oportunidades ajuda a 

promover a capacidade geral de uma pessoa. Elas podem ainda atuar 

complementando-se mutualmente”, as quais estão descritas abaixo:  

(1) As liberdades políticas; podem ser chamada também de direitos civis, 

fundamenta na liberdade dos cidadãos de encolherem seus governantes, levando em 

consideração seus princípios, além de ter possibilidade de criticar e fiscalizar os 

eleitos. Incluindo ainda, a liberdade de expressão política, escolha de partidos 

políticos e não ser censurado, ou seja, está fortemente ligado a democracia.  

(2) As facilidades econômicas; refere-se ao uso que os indivíduos tem para 

conseguirem ter acesso a compra, troca e consumo em geral. Valendo a ressalva, que 

essa liberdade está vinculada as condições de mercado ou até mesmo a ofertas do 

estado. Com o desenvolvimento econômico, e consequentemente o aumento da 

riqueza de um país, essa liberdade instrumental pode ser acrescida, dependendo para 

isso da igualdade na distribuição de renda.  
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(3) As oportunidades sociais; são as ofertas de serviços básicos para uma 

população, como educação, segurança pública etc., que são essenciais para qualquer 

cidadão viver bem. Garantindo assim a qualidade de vida, e maior participação nas 

esferas de decisões de cunho, político, social etc. Que pode ser sintetizada na 

seguinte comparação: 

No contexto dos países em desenvolvimento, a necessidade de 
iniciativas da política pública na criação de oportunidades sociais tem 
importância crucial. Como já discutido, no passado dos atuais países 
ricos encontramos uma história notável de ação pública por educação, 
serviços de saúde, reformas agrárias etc. O amplo compartilhamento 
dessas oportunidades sociais possibilitou que o grosso da população 
participasse diretamente do processo de expansão econômica (SEN, 
2010, p. 89).   
 

(4) As garantias de transparência; refere-se a lisura e sinceridade na execução 

de ações e relações estabelecidas, pois quando se rompe esses tipos de valores, as 

consequências podem ser severamente negativas. O que pode ser exemplificado com 

a relação entre poder público e sociedade civil, quando de firmamentos de acordos 

que devem ser claros e seguidos de maneira transparente. “Essas garantias têm um 

claro papel instrumental como inibidores de corrupção, da irresponsabilidade 

financeira e de transações ilícitas” (SEN, 2010, p. 38). 

(5) A segurança protetora; é a segurança social de determinada população, 

para que os indivíduos não sejam reféns de privações. Necessitando em muitos 

casos, a garantia, pelo estado de transferências de rendas para os mais necessitados. 

Ou até, mesmo seja realizado momentaneamente distribuições de alimentos e 

empregos públicos temporários, evitando assim a fome coletiva. Resumindo as 

liberdades instrumentais:  

Essas liberdades instrumentais aumentam diretamente as 
capacidades das pessoas, mas também suplementam-se 
mutualmente e podem, além disso, reforçar umas às outras. É 
importante apreender essas interligações ao deliberar sobre políticas 
de desenvolvimento (SEN, 2010, p. 42). 
 

Portanto, os pressupostos de Amartya Sen, possibilita concluirmos que 

determinada sociedade, somente consegue ter seu processo de desenvolvimento 

consolidado, se forem garantidos as liberdades de seus cidadãos em amplos 

aspectos, e que possibilite a ausência de privações, ou seja, construa junto com a 

população liberdades substantivas. Não tendo como foco somente o desenvolvimento 
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econômico, mas sim, tendo-o como meio para a promoção do desenvolvimento em 

sua plenitude.   

Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser vistas como ativamente 
envolvidas – dada a oportunidade – na conformação de seu próprio 
destino, e não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de 
engenhosos programas de desenvolvimento. O Estado e a sociedade 
têm papéis amplos no fortalecimento e na proteção das capacidades 
humanas (SEN, 2010, p. 67).   

  

A democracia para Sen (2010) e Putnam (2006), são elementos essências para 

o desenvolvimento, através das conquistas de liberdade e no aumento do capital 

social de uma sociedade. Ambos, e em especial Sen (2010) afirma que o processo 

democrático possibilita o exercício das liberdades políticas, classificada como 

liberdade instrumental, e diminuindo a possibilidade de privações, e ampliando as 

liberdades humanas.    

Vale a ressalva, que a existência de democracia pode não ser garantia de 

acesso a liberdades humanas, mas é necessário, e principalmente manter em alerta 

para que as práticas democráticas sejam sempre efetivadas e funcione de maneira 

plena. Nesse sentido, Cunha (2014) destaca que: 

É possível afirmar, portanto, que a democracia é importante para o 
desenvolvimento das liberdades humanas da mesma forma que as 
pessoas são importantes para o funcionamento do processo 
democrático, seja através do voto, do protesto etc. (p. 43).   

      

Dessa maneira entende-se, que a relação entre as formas de participação 

cívica ou participação social de um indivíduo, para fortalecer os elos de confiança, 

cumplicidade e cooperação visando benefícios ou liberdades substantivas coletivas, 

é a base do desenvolvimento. E esse processo de fortalecimento de comunidades 

cívicas, com aspectos locais, sejam regionais, municipais ou em nível comunitário é 

denominado de desenvolvimento local. Que será o objeto de análise na sequência do 

presente trabalho.  

 

2.3  DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

O debate sobre o tema desenvolvimento local, no mundo acadêmico 

proporciona grandes contestações, o que dificulta a elaboração de consenso, tanto 

para o Brasil como para o debate internacional. Então, com essa falta de clareza na 

definição, resulta-se que é um termo em processo de disputa e que reflete na prática. 
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Para o presente trabalho, adotaremos a proposta de desenvolvimento local 

integrado sustentável e que garanta as liberdades e possibilite acúmulos no capital 

social, e que sejam processos inclusivos de diversas esferas como o social, político, 

ambiental e econômico.  Dessa forma, o presente trabalho não terá ideias norteadoras 

como nos temas antecessores, e sim com contribuições de diversos autores para o 

embasamento sobre a temática. 

Merecendo destaques para Abramovay (2001) e Franco (1998), com a 

justificativa que o Fórum de Entidades, aqui analisado é provedor de discussões de 

projetos e ações a nível local no município de Campo Alegre de Lourdes/BA, e em 

sua obra Abramovay e Franco afirmam a importância de ter projetos de 

desenvolvimento local integrado e sustentável, e que leve em conta o respeito a sua 

cultura e especificidades locais.   

Deste modo, a teoria do desenvolvimento deve partir da contextualização dos 

aspectos locais, que por sua vez leva-se em consideração um território, ou seja, o 

global ou geral, que tem sua importância associada ao local e vice-versa (MILANI, 

2005).  

Vale a ressalva, que o termo local, não refere-se ao tamanho mas sim as 

relações que coexistem em determinada região, cidade e/ou território considerando 

sempre as heterogeneidades (SANTOS; RODRIGUES-GARAVITO, 2006). Tratando-

se de Fóruns e Conselhos as análises remete aos atores sociais e as 

institucionalidades para a promoção do local.     

Segundo Abramovay (2001), faz-se necessário o entendimento sobre o 

desenvolvimento local, que vai além do emprego de recursos financeiros em 

determinado município, e que as vontades dos “agentes” sejam respeitadas, e que 

proporcione um desenvolvimento singular. Que assim define:  

 

Desenvolvimento local não pode ser confundido com uso de recursos 
no município. O adjetivo “local” sugere a insuficiência dos processos 
nacionais de crescimento econômico como condição necessária e 
suficiente ao processo de desenvolvimento: no plano local serão 
criadas as capacidades que permitirão que se ampliem as escolhas 
dos indivíduos (ABRAMOVAY, 2001, p. 137). 

 

Em vista disso, a ruptura local ligado exclusivamente com o crescimento 

econômico, e a vertente de incluir os aspectos de conservação do meio ambiente e 

melhorias reais na qualidade de vida das populações, ganha cada vez mais força, com 
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grande apelo social, cultural e político. O que pressupõe uma transformação 

consciente da realidade tanto para a atual geração como para as futuras gerações 

(MILANI, 2005).   

Assim podemos afirmar ainda, que o desenvolvimento local, não se faz 

somente com um elo da sociedade, mas sim com a articulação de atores, seja ele da 

sociedade civil, poder público, instituições privadas e as organizações não 

governamentais, contribuindo assim de maneiras distintas para o processo 

(BUARQUE, 1999). Portanto, não pode e nem deve seguir padrões pré estabelecidos, 

pois é altamente dependente dos contextos locais com suas peculiaridades e atores 

sociais, e o seu papel no exercício da cidadania.  

Apesar do foco análise apresentado, seja o local podemos seguir a afirmação 

que “[...] a vitória sobre a pobreza existente não poderá vir apenas da mobilização das 

forças do município, mas, sobretudo, em sua capacidade de ligar-se a atores sociais 

que não pertencem à vida cotidiana local” (ABRAMOVAY, 2001, p. 131). Portanto, o 

desenvolvimento local somente é possível com a ampliação da discussão para outros 

níveis, e existe a necessidade de articulação de diversos atores sociais.  

No mesmo entendimento da necessidade de envolver diversos atores sociais 

para a promoção do desenvolvimento local, e acrescentando ainda a visão de 

integrado e sustentável, Franco (1998), chega a seguinte definição:  

 

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

Portanto, na visão de Franco (1998) o desenvolvimento local tem que ser 

integrado com as ações do Estado e com a sociedade, visando avanços em diversas 

áreas, não só na geração de renda, mas sim pensando em múltiplas visões e 

configurações, e sustentável ao longo do tempo (FRANCO, 1998).  

Para isso, existe a necessidade de envolvimento do local para a promoção do 

desenvolvimento, pois as ações e problemas apresentados nas comunidades, 

poderão ser melhor administrado e superado pelos próprios moradores. Como afirma:  
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O atendimento das necessidades da sociedade, o aproveitamento das 
potencialidades locais e das habilidades existentes é extremamente 
facilitado pela maior proximidade das comunidades. Adicionalmente, 
garante-se maior continuidade das ações em função do controle social 
exercido pela sociedade (FRANCO, 1998, p. 9).  

 

As proposições apresentadas nesse trabalho sobre o desenvolvimento local, 

convergem para a definição de Sen (2010), e suas garantias das liberdades 

instrumentais para alcançar a ausência de privações como liberdades substantivas, 

envolvendo não somente o desenvolvimento econômico mas, o cultural, social, 

político e o ambiental. Conforme pode ser ilustrado pela afirmação de Franco: “O 

desenvolvimento local integrado e sustentável abrange o desenvolvimento 

econômico, social, cultural, político e institucional, a organização físicoterritorial e a 

gestão ambiental” (FRANCO, 1998, p. 13).  

Na tentativa de sintetizar os conceitos e debates propostos até o momento no 

trabalho, e com as contribuições de autores como Putnam (2006), Sen (2010), 

Abramovay (2001), Franco (1998) dentre outros, propusemos uma análise sobre o 

desenvolvimento, que pode ser elucidada pela afirmação.  

 

 [...] as normas de confiança mutua e a riqueza do tecido associativo 
enquanto fatores fundamentais do desenvolvimento local (rural e 
urbano). Os fatores de ordem social, institucional e cultural são, assim, 
reconhecidos por terem impacto no incremento qualitativo da 
comunicação entre os indivíduos e atores sociais, na produção de 
melhores formas de interação social e na relação dos dilemas e ação 
coletiva. (MILANI, 2003, p.1). 
 

Ou seja, o processo de desenvolvimento local integrado e sustentável de 

qualquer comunidade ou município perpassa pela geração de capital social e na 

garantia das liberdades e na ausência de privações. Tendo dessa forma um 

desenvolvimento que consigam avanços nos aspectos, sociais, políticos, ambientais, 

econômicos etc.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A base metodológica de toda a coleta de dados in loco, foi realizada por meio 

de ferramentas que permitiu estabelecer interações diretas com os sujeitos da 

pesquisa, possibilitando a compreensão imediata das informações, além de 

proporcionar a elucidações e correções, devido ao caráter mais livre dos instrumentos.   

Portanto, a pesquisa toma como base, os preceitos da pesquisa qualitativa, que 

segundo Rey (1998, p.42) “à investigação qualitativa substitui a resposta pela 

construção, a verificação pela elaboração e a neutralidade pela participação”. Pereira 

(2009) aponta que a pesquisa qualitativa, tem como característica principal: 

 

[...] a pesquisa dessa natureza permite maior abertura para a 
reformulação do problema da pesquisa, das questões norteadoras, 
dos próprios métodos e técnicas de coleta e análise de dados durante 
o processo, assumindo conotações diferentes da pesquisa quantitativa 
(PEREIRA, 2009, p. 34). 
 

Diante disso, a pesquisa qualitativa não tem como foco a representação 

numérica, apesar de usa-la em certos casos para análise de alguns resultados, mas 

o foco principal é o aprofundamento da compreensão a partir de um grupo social ou 

organização.  

Assim, os pesquisadores baseados em métodos qualitativos recusam 
o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o 
pesquisador não pode fazer julgamentos, nem permitir que seus 
preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 
1999, p. 98). 

É assim, que as investigações terão uma ação dinâmica horizontal de 

interação, na qual, não supõe o encerramento na coleta das informações, mas sim 

relaciona-las com o problema explicitado, implicando na intervenção do investigador 

na tentativa de superá-lo, interferindo de maneira salutar em todo o curso da produção 

teórica.  

 

3.1 FONTE PRIMÁRIA  

 

A pesquisa documental foi realizada a partir dos seguintes documentos 

relacionados ao fórum: (1) acervo das sistematizações das reuniões, (2) listas de 
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presenças, (3) listagem dos convites emitidos e (4) consulta às atas e ofícios com as 

ações desenvolvidas pelo fórum. Para conseguir ter acesso a esses documentos 

foram necessários amplos diálogos com a secretária da paróquia Nossa Senhora de 

Lourdes, pois o Fórum de Entidades não possui sede própria e toda a parte 

documental é arquivada e guardada na sede da Paróquia.  

Para análise das sistematizações das reuniões, foram lidas a maioria dos 

documentos, sendo que algumas não estavam no acervo da paróquia, necessitando 

realizar a consulta a outras entidades integrantes do Fórum de Entidades. Somado, 

que as sistematizações dos anos de 2012 e 2015 não foram localizadas, devido a 

problemas técnicos no armazenamento digital. Necessitando dessa forma de 

arquivamentos mais qualificados dos documentos gerados do Fórum de Entidades, 

com o objetivo de preservar melhor a parte histórica.  

As consultas às listas de presença e a listagem de convites emitidos foi no 

intuito de compor o verdadeiro quadro de participantes/integrantes do fórum, pois não 

há regimento interno e nem estatuto. As listas de presença e a listagem dos convites 

emitidos, contribuíram para comprovar a assiduidade dos participantes nas reuniões 

nos últimos três anos.  

Por fim, a consulta às atas e ofícios com as ações desenvolvidas pelo fórum, 

teve o objetivo de analisar o alcance do desenvolvimento local no município e 

quantificar as ações desenvolvidas, auxiliando na inferência sobre a participação 

social como aglutinador do processo de desenvolvimento. 

 

3.2 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Há muito tempo as Ciências Sociais, sofrem com o preconceito de que não 

conseguem gerar resultados e muito menos ter métodos qualificados para os seus 

processos de pesquisa. Lutando assim, contra a prevalência das Ciências Exatas com 

seus padrões e modelos padronizados de resultados. Como pode ser elucidado por 

Cunha (2014):  

 [...] Tal fato pode ser exemplificado a partir do histórico preconceito 
sofrido, por estas, na academia, local onde as Ciências Exatas foram, 
e em certa medida ainda são, hegemônicas, criando e consolidando 
paradigmas científicos que desfavorecem ou que não dão conta das 
Ciências Sociais. (CUNHA, 2014, p. 59). 
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Diante disso, as Ciências Sociais e Humanas, em seus processos de 

investigações com indivíduos e sociedades, evitando as generalizações e 

fortalecendo as características peculiares de determinados grupos sociais, começou 

um grande debate de métodos, alocando assim a pesquisa qualitativa e por 

consequência a observação participante que vem ganhando força no espaço 

acadêmico.  

Que segundo Lima et. al. (1999), “[...] é a técnica de pesquisa menos 

estruturada dentre as de captação de informações nas ciências sociais, pois não 

depende de um instrumento de coleta estruturado” (LIMA, 1999, p. 15). 

Na mesma linha de pensamento, Martins (1996), “[...] especifica essa técnica 

como útil para compreender grupos e processos, que de outra forma não seria 

possível, pois a condução do processo cria condições privilegiadas de compreensão” 

(MARTINS, 1996, p. 23).  

A grande vantagem da observação participante é que o investigador está 

inserido no contexto a ser estudado; “chamam a atenção para o papel ativo do 

observador enquanto modificador do contexto e, ao mesmo tempo, como receptáculo 

de influências do mesmo contexto observado” (SCHWART apud HAGUETE, 2005, p. 

47). 

Com a inserção do pesquisador no contexto a intervenção pode ser favorecida 

e de várias maneiras, dentre elas, (1) quando o observador assume um papel passivo, 

com o mínimo de interação possível, (2) ativo, com atuação de forma intensiva a ponto 

de fazer parte da situação social (HAGUETE, 2005). 

Portanto, a utilização e as estratégias de fortalecimento desse importante 

método científico para as Ciências Sociais, pode favorecer a elaboração de seu 

próprio fazer científico, sem abandonar o rigor metodológico, fidelidade aos dados, 

etc. (CUNHA, 2014).  

Dito isso, e com a consciência do desafio e dificuldade de sua implementação 

e a necessidade de extremos cuidados com ela. Buscamos participar de todas as 

reuniões do fórum nos últimos três anos, favorecendo a análise de todo o processo, 

para que possa ser comprovada as relações que se estabelecem entre os membros 

do fórum e as instituições.  

 

3.3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  
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A pesquisa bibliográfica como fonte secundária de todo o processo é a base 

dessa investigação, para isso foi realizado um aprofundamento no arcabouço teórico 

sobre as temáticas de desenvolvimento local e participação social. Além de 

aprofundamentos sobre as iniciativas dos fóruns de debates como espaços de 

controle social de políticas públicas.   

Seguindo a definição sobre a pesquisa bibliográfica:  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como; livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 
trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto 
(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

3.4 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

As entrevistas, mesmo com seus aspectos formais, foram estabelecidos 

diálogos com grande interação entre pesquisador e pesquisados(as). Para isso, os 

roteiros previamente estabelecidos pode ser alterado conforme a necessidade durante 

a entrevista/diálogo.   

Essas alterações são permitidas nesse tipo de investigação: 

 

[...] a entrevista semiestruturada tem como característica 
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses 
que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam 
frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 
informantes (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 
 

Convergindo na mesma linha de pensamento:  

 
[...] a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre 
o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 
momentâneas à entrevista (MANZINI, 1991, p. 154). 
 

Em vista disso, as entrevistas semiestruturadas, sugere que; “[...] favorece não 

só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão 

de sua totalidade, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador 

no processo de coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Exposta, a base conceitual sobre o processo de entrevistas semiestruturadas, 

foram estabelecidos os critérios de escolha/seleção e recrutamento dos participantes 
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para as entrevistas: (i) Disponibilidade de tempo para a entrevista; (ii) Assiduidade nas 

reuniões do Fórum de Entidades; (iii) Demonstração através da observação 

participante, o conhecimento e apropriação dos objetivos e ações do Fórum de 

Entidades e (iv) Em caso de igualdade na aplicação dos critérios, e obter mais de duas 

entidades por grupo, será realizado um sorteio para a definição.   

Além, dos critérios mencionados a pesquisa seguirá dois roteiros 

preestabelecidos; que seguem anexados no apêndice B. Sendo que o roteiro 1 foram 

realizadas na quantidade de uma entrevista por organização, totalizando nesse grupo, 

quatro organizações que são: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Serviço de 

Assessoria às Organizações Populares Rurais (SASOP), Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR). Já o roteiro 2 foram realizadas 6 

(seis) entrevistas distribuídas em três grupos distintos; grupo (1) participantes com 

mais tempo de participação (período de 2009 a 2012); grupo (2) participantes com 

tempo de participação intermediário (período de 2013 a 2015) e grupo (3) participantes 

com menor tempo de participação (período de 2016 a 2017). Abrangendo os 

representantes das comunidades, Angico dos Dias, Baixão dos Bois, Pedra do Sino e 

Sitio Novo Pedrão; além das entrevistas com os representantes da Sede do município 

e agente pastoral.   

 

3.5 QUESTIONÁRIOS 

Dentre as técnicas de coleta de dados, o questionário tem a sua relevância, 

pois permite consultar um número maior de participantes:  

 

[...] como técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas; 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL, 1999, p. 
128).  

 

[...] apresenta as seguintes vantagens do questionário sobre as 
demais técnicas de coleta de dados: (a) possibilita atingir grande 
número de pessoas, mesmo que estejam dispersas em uma área 
geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo 
correio; (b) implica menores gastos com pessoal, posto que o 
questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; (c) garante 
o anonimato das respostas; (d) permite que as pessoas o respondam 
no momento em que julgarem mais conveniente; (e) não expõe os 
pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 
entrevistado (GIL, 1999, p.129).  
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Para o presente trabalho, os questionários foram aplicados de maneira 

amostral aos participantes, atingindo a maioria absoluta de 52%, perfazendo dessa 

maneira a quantidade de 26 questionários9. O roteiro segue anexo ao apêndice C.  

Os critérios de escolha/seleção e recrutamento dos participantes, seguiu a 

escolha aleatória simples, com a possibilidade de qualquer membro ser escolhido 

para a realização da investigação. Sendo, que após a tabulação dos dados permitiu 

a inferência dos seguintes itens: participação quanto ao Gênero; faixa etária dos 

participantes; escolaridade dos mesmos; participação nas reuniões; contribuição em 

melhorias nas comunidades; contribuição na organização social das comunidades; 

motivações em participar das reuniões e avaliação da atuação do Fórum de Entidade.  

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES 

 

O município de Campo Alegre de Lourdes (figura 1) fica situado no território 

sertão do São Francisco, norte do estado da Bahia na região semiárida brasileira, a 

828 km da capital, Salvador; com uma população estimada para 2018 de 28.090 

habitantes, ocupando uma área de 2.781,170 km², com a densidade de 10,10 

hab./km² (IBGE, 2010). Os municípios limítrofes são: Remanso e Pilão Arcado no 

estado da Bahia e Guariba, Caracol, Jurema e Várzea Branca no estado do Piauí. 

O município era integrante do território de Remanso, os seus primeiros 

desbravadores foram a família Borges, com suas criações de gado bovino. Nos fins 

do século XVIII, fugido das lutas armadas em Pilão Arcado, chegaram a família Dias, 

dando início ao povoado Peixe. Em 1938 foi mudado o nome para Campo Alegre, e 

para Catita em 1944, e posteriormente em 1962 para Campo Alegre de Lourdes 

(IBGE, 2010).  

 

Figura 1: Localização do município de Campo Alegre de Lourdes no mapa do Estado da 

Bahia 

                                                           
9 Atualmente o Fórum de Entidades é composto por 50 organizações.  
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As condições climáticas do município de Campo Alegre de Lourdes caracteriza-

se pela ocorrência de anos sucessivos de seca, no qual, tem resultado na fragilização 

dos sistemas agrícolas familiares tradicionais, baseados em culturas temporárias de 

pouca resistência à escassez de chuvas, como; o milho, o feijão e a mandioca. 

Somado as práticas inadequadas de preparação do solo como as queimadas, 

agravando as limitadas condições de fertilidade natural do solo da região. A 

associação da degradação ambiental com o empobrecimento dos (as) agricultores 

(as) familiares, resultou em um círculo vicioso de insustentabilidade, e que vêm 

produzindo situações de pobreza absoluta e a degradação generalizada das 

economias. Resultando em ciclos migratórios nos períodos mais críticos de déficit 

hídrico; principalmente para Brasília e São Paulo.  

Esses ciclos migratórios, somado ao grande período de estiagem10 que vem 

passando o semiárido brasileiro nos últimos anos tem impactado, diretamente, a 

economia do município, que baseia-se na apicultura e na produção pecuária de 

pequenos animais, como; caprinos e ovinos. Desenvolvidos de maneira hegemônica 

por agricultores familiares11, principalmente nos anos com índices pluviométricos 

satisfatórios.  

Segundo (IBGE, 2016), os trabalhadores formais do município possuem 

salários médios mensais de 1,7 salários mínimos, além de uma taxa de pessoal 

ocupado de apenas 5,2%. Já o percentual da população com rendimento nominal 

mensal per capita de até ½ salário mínimo é de 58,4%. Somado ao PIB per capita de 

R$ 6.128,45 e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,55712.  

Em relação à educação do município obtive os seguintes números em 2016:  

 

                                                           
10 O período de 2012 a 2017, foi registrado a pior seca da história do Brasil, em especial o 
sertão do Nordeste, segundo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). - Veja mais em 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2018/03/03/seca-de-
2012-a-2017-no-semiarido-foi-a-mais-longa-da-historia.htm?cmpid=copiaecola. Acessado 
em 09/09/2018. 
 
11 Conforme a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até quatro módulos fiscais, 
mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e 
gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. 
(http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar; acessado em 
09/04/2018. 
 
12 Faixa do IDHM Baixo (entre 0,500 e 0,599). 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2018/03/03/seca-de-2012-a-2017-no-semiarido-foi-a-mais-longa-da-historia.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2018/03/03/seca-de-2012-a-2017-no-semiarido-foi-a-mais-longa-da-historia.htm?cmpid=copiaecola
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar
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[...] os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota 
média de 4.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi 
de 3.4. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 
98.3 em 2010 (IBGE, 2016). 

Apesar do índice baixo de IDHM, percebe uma taxa de crescimento de 52,60% 

entre os anos de 2000 a 2010, passando de 0,365 para 0,557, reduzindo assim o 

índice em 69,76%. No período, a dimensão com maior crescimento, absoluto foi a 

educação com 0,282 de crescimento, seguido por longevidade e renda (Atlas do 

Desenvolvimento Humano, 2010).  

A população de Campo Alegre de Lourdes, prevalece na zona rural, atingindo 

a porcentagem de 71,01% da população total resultando em números absolutos de 

19.964 hab. em 2010. Porém, somente 6.252 hab conseguiram emitir o Documento 

de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP13), 

em 2016, sendo 4.505 DAP’s Ativas e 1.747 Inativas (OLIVEIRA, 2016). As 

populações masculinas e femininas em porcentagem permanece praticamente 

inalteradas entre os anos de 1991 a 2010. Conforme tabela 1. 

 

Tabela 1: População Total, por Gênero, Rural/Urbana 

População População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População total 26.622 100,00 28.256 100,00 28.090 100,00 

População 

residente 

masculina 

13.295 49,94 14.154 50,09 14.142 50,35 

População 

residente feminina 

13.237 50,06 14.102 49,91 13.948 49.65 

População urbana 4.177 15,69 6.539 23,14 8.126 28,93 

População rural 22.445 84,31 21.717 76,86 19.964 71,07 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

  

Os dados referente a mortalidade infantil e expectativa de vida conseguiram 

avanços significativos, entre os anos de 1991 à 2010. Destaque maior para a 

diminuição da mortalidade infantil de 82,2 para 22,5 óbitos por mil nascidos vivos. A 

desigualdade no município atinge números altos, a renda per capita é baixíssima e a 

                                                           
13  A DAP é um documento de relevância para a agricultura familiar, pois permite o acesso a 
diversas políticas públicas.  
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taxa da população extremamente pobres vem diminuindo consideravelmente entre os 

períodos de 1991 à 2010.  Conforme tabela 2. 

 

Tabela 2: Longevidade, Mortalidade, Fecundidade, Renda, Pobreza e 

Desigualdade 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer * 57,4 63,9 71,7 

Mortalidade infantil** 82,2 46,3 22,5 

Mortalidade até 5 anos de 

idade** 

104,9 59,1 24,3 

Taxa de fecundidade total 4,6 3,3 3,2 

Renda per capita *** 174,75 185,85 199,01 
% de extremamente pobres 76,70 39,03 40,51 
% de pobres 90,53 58,55 58,96 
Índice de Gini**** 0,84 0,61 0,61 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
*expectativa de vida 
** óbitos por mil nascidos vivos 

*** em R$ 

**** É utilizado para medir o grau de concentração de renda, apontando as diferenças entre 
os mais ricos e mais pobres. Varia de 0 a 1, sendo 0 a menos desigual e 1 a mais desigual. 

 

O município de Campo Alegre de Lourdes desde o seu surgimento como Catita, 

foi marcado pela dominação de oligarquias e o coronelismo, e somente na década de 

1970, através dos trabalhos realizados pela diocese de Juazeiro e paróquia de Nossa 

Senhora de Lourdes, conseguiu mobilizar a população para reagir contra o poder local 

instituído, aos poucos esses foram se firmando como importantes espaços de 

mobilizações (GONÇALVES, 1995).  

Esse descaso do poder público e abusos dos fazendeiros, aliados a condições 

precárias de sobrevivência, fizeram com que a população despertasse para a 

necessidade da mobilização social. Sendo esses os elementos históricos primordiais 

para o surgimento do Fórum de Entidades, que surge somente em 2009, mas, ele é 

fruto de um histórico de mobilizações e organizações sociais.   

Salientamos ainda, que o presente estudo foi submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisas (CEP) da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), sob o protocolo CAAE: 83377718.2.0000.5196 CEP/UNIVASF. 

Respeitou os princípios éticos presentes na Resolução nº 510 de 07de abril de 2016, 

do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa 

envolvendo seres humanos (Brasil, 2016). E todos os princípios éticos para a 
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condução da pesquisa foram seguidos, tais como o anonimato, e a 

apresentação/assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse item foram sistematizadas as principais ações desenvolvidas pelo 

Fórum de Entidades de Campo Alegre de Lourdes, com o objetivo de apresentar e 

discutir os resultados alcançados desde 2009, e servirá como base para a análise do 

fórum como promovedor de desenvolvimento local do município. E sempre tendo 

como norteador a base conceitual apresentada como referências do presente 

trabalho. 

  Primeiramente será apresentado o surgimento e discutido a atual composição 

do Fórum de Entidades. Em seguida será analisado o perfil dos componentes do 

fórum, nos seguintes itens; (i) participação quanto ao gênero, (ii) faixas etárias dos 

participantes, (iii) escolaridade dos participantes e (iv) participação nas reuniões 

 Na sequência será apresentado e analisado as principais estratégias e ações 

desenvolvidas para o fortalecimento da participação social e do desenvolvimento 

local, principalmente em relação; (i) capacitações realizadas, (ii) projetos 

socializados, (iii) campanhas promovidas, (iv) fortalecimento da participação social e 

(v) reinvindicações.  

 Posteriormente, será apresentado e debatido as contribuições do fórum para 

melhorias nas comunidades, as motivações em participar das reuniões e avaliação 

pelos participantes da atuação do Fórum de Entidades.  

 Finalizando o item, o foco de apresentação e análise será a elaboração de uma 

cartilha relatando toda a experiência de participação e ação coletiva desenvolvida no 

Fórum de Entidades.   

 

4.1 SURGIMENTO DO FÓRUM DE ENTIDADES 

 

O histórico do Fórum de Entidades, perpassa pelas organizações sociais 

promovidas pela igreja católica, que seguiu tendências nacionais, e começaram a 

organizar as comunidades para o enfrentamento de grilagens e demais injustiças, 
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dando origem as Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s)14. E uma das primeiras 

ações das CEB’s no município de Campo Alegre de Lourdes/BA foram as campanhas 

de férias que alfabetizava crianças, jovens e adultos durante o mês de janeiro, e 

obtendo grande sucesso, pelo simples fato, que no final da década de 1960 e início 

da década de 1970 não havia nenhuma oferta de ensino público para a zona rural do 

município (MALVEZZI, 1985). 

As CEB’s seguiam referenciais como a teologia da libertação e a educação 

popular de Paulo Freire, para promover processos educativo e emancipador, com a 

missão da transformação social e vinculada a igreja católica (CICONELLO, 2008). 

“Estima-se que no início dos anos 1980 existiam no Brasil cerca de 80 mil 

comunidades, reunindo aproximadamente dois milhões de pessoas (VIOLA & 

MAINWARING, 1987, p. 38)”. 

Portanto, o fortalecimento de vários núcleos das CEBs no município de Campo 

Alegre de Lourdes deram-se com as ações de resistência contra os grileiros, e com 

as campanhas de férias que ampliaram seus focos de trabalhos para além da 

alfabetização e evangelização, passando a debater temas relacionados a política e 

questões sociais, promovendo assim a participação e organização social.  

Diante disso, e após inúmeras denúncias, mobilizações e efervescências nas 

discussões, a equipe paroquial começou a realizar assembleias na sede do município 

e nas comunidades, com o objetivo de buscarem estratégias em conjunto, para a 

superação dos problemas apontados nas reuniões. E essas assembleias e reuniões 

foram denominadas de Cursos de Evangelizações Missionárias (CEVAM’s), 

abordando principalmente as grilagens e desmatamento em diversas comunidades, 

além da organização social. (GONÇALVES, 1995). 

Os CEVAM’s serviram para o despertar dos camponeses em busca de seus 

direitos, e como exemplo desse despertar podemos citar, o ocorrido em 20 de 

dezembro de 1982, que foi o “saque” aos depósitos de alimentos da Prefeitura 

municipal de Campo Alegre de Lourdes.  

Na época o município estava passando por uma gravíssima e prolongada seca, 

com grandes registros de mortes por desnutrição, sede e fome. Diante desse 

despojamento violento das mínimas condições de alimentação e água para beber, a 

                                                           
14 São pequenos grupos organizados em torno da Paróquia, por iniciativas de populares, 
padre e bispos. Surgiu no brasil na década de 1960, e configurou como um importante espaço 
de evangelização e organização social.  
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população em geral e suas lideranças organizaram uma grande reunião com o prefeito 

para a solução imediata dessa imensa catástrofe humana. Durante o, exaltado, debate 

com o prefeito, foi dito que tinha chegado no município um carregamento de alimentos 

para as escolas, e como o diálogo com o prefeito não obteve avanços, o exército de 

famintos foram para o deposito da prefeitura retirar o que era por direito do povo 

(GONÇALVES, 1995). 

O ganho político após o saque, pode ser medido pela rapidez com que o poder 

público resolveu a situação, caminhões de mantimentos chegaram em 24 horas, 

frentes de serviços foram abertas em todo o município, e também em municípios 

vizinhos (MALVEZZI, 1985). Sendo que esse episódio da história do município é 

lembrado como o marco da organização social, e o grande despertar da população 

em busca de seus direitos. 

Os CEVAM’s continuaram suas ações até meados da década de 2000, sempre 

com o objetivo de mobilizar as CEB’s em busca de seus direitos, porém com a 

chegada da esquerda ao poder a nível nacional e estadual, as ações de 

reinvindicações foram esfriando, como diz um dos entrevistados: 

 
[...] na década de 80 e foi até os anos 90, neles era conversado nas 
comunidades sobre, tudo, além do evangelho, os problemas, e sobre 
a seca, sobre política e tinha até reinvindicações, isso antes do Lula. 
Isso acontecia em toda a diocese, não só aqui na paróquia. Só que 
depois, o Lula entrou, a esquerda teve o poder e acomodamos. [...], 
assim, chegamos, e ai (…) e transferimos para o governo as nossas 
questões. Ai deu um grande vazio, nem... e as lideranças achou, 
pensou em outro espaço, o fórum (ENTREVISTADO UMBUZEIRO)15. 

 

Diante desse desaquecimento das discussões, somente, em 2009 foi 

convocado uma assembleia com os trabalhadores(as) rurais, que visualizavam que 

os trabalhos de base precisavam ser retomados, pois as empresas mineradoras 

estavam mapeando todo o município, além de grilagens e desmatamentos. 

Durante essa assembleia tendo toda essa base histórica, avanços 

consideráveis na politização e nos investimentos no capital social, surge o Fórum de 

Entidades de Campo Alegre de Lourdes.  

  

                                                           
15 Para garantir o anonimato dos (as) entrevistados (as), atribuímos nomes vulgares de 
espécies arbóreas típicas da região semiárida.  
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A gente ajudou a construir o Fórum que surgiu a partir das 
necessidades das comunidades durante uma assembleia de 
trabalhadores em CAL, onde estavam trabalhadores de toda região, 
além de entidades de apoio. A partir daí criou-se o Fórum de 
Entidades; com isso, as comunidades começaram, junto com as 
entidades, a firmar compromissos e unificar as lutas. Entre os 
principais problemas citados, foram apontados: o medo das 
mineradoras, as crises nas escolas, a seca (ENTREVISTADO: 
UMBURANA).  

Com isso, os participantes vêm construindo um espaço de denúncias, com 

grandes repercussões na administração pública municipal, aumentando a 

participação social e promovendo discussões sobre o desenvolvimento do município 

de Campo Alegre de Lourdes.  Além de contribuir na concertação de políticas públicas, 

tanto do poder público como das organizações da sociedade civil com atuação na 

região.  

Atualmente o espaço é considerado de extrema importância para a vida social 

e política do município, pois as principais questões referentes ao município perpassa 

por debates dentro do Fórum, mesmo não tendo em sua composição o poder público, 

os debates possuem certa influências nas decisões do governo municipal. Conforme 

afirmações dos entrevistados.  

[...]eu vejo o fórum, e temos que participar para o fortalecimento da 
caminhada, e lá é o nosso energético do movimento. As vezes estou 
desanimado, e vou nas reuniões e me sinto bem mais revigorado 
(ENTREVISTADO MANDACARU). 

 

[...] É vejo que o fórum tem essa missão de dar continuidade a todo 
esse legado, que não é pequeno de muita luta, e nada hoje em Campo 
Alegre passa sem a influência do fórum, e a influência é grande.  (....) 
é bem sutil. Mas, toda a discussão sobre o desenvolvimento vem 
sendo puxado pelo fórum, porquê o fórum faz a denúncia, avaliações 
e cobra, por exemplo, um fato marcante e bem elucidativo é a questão 
do aterro sanitário, que foi uma das coisas que o fórum fez uma 
audiência com o prefeito, e providências foram tomadas sobre o aterro 
sanitário, que era uma vergonha e as sugestões do fórum mesmo, por 
uma pessoa de Jacobina, não me lembro o nome, e foi feito um arranjo 
para solucionar o problema da queima do lixo. E o fórum conseguiu 
trazer o prefeito para dentro da reunião, e não com comissão para 
tratar do assunto. Tudo que é políticas públicas passa por lá, e tudo 
tem repercussão (ENTREVISTADO UMBURANA). 

 

Através dos depoimentos supracitados é possível perceber as influências do 

Fórum de Entidades na conjuntura política do município de Campo Alegre de Lourdes, 

principalmente com os alcances e provocações para as inserções e concertações 

sobre os investimentos em políticas públicas. Que somente foi conseguido com os 
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sucessivos investimentos em capital social e participação social, proporcionando 

qualificação no desenvolvimento local integrado.  As principais ações, mobilizações, 

reinvindicações e análise do perfil dos participantes desse importante espaço, serão 

apresentadas no decorrer do trabalho.    

 

4.2 COMPOSIÇÃO DO FÓRUM  

 

O Fórum de Entidades analisado, não possui estatuto, regimento interno, ou 

qualquer outro sistema de cadastro ou de inscrição das organizações participantes. 

Sendo assim, para ter uma definição de quais são as organizações que fazem parte 

do fórum, foi necessário analisar as listas de presença e as atas de reuniões 

realizadas nos últimos anos, além do acesso à listagem de convites que são emitidos 

pela paróquia, entidade responsável em realizar os convites e receber as reuniões em 

suas dependências.  

Somente, após essa minuciosa pesquisa que foi possível chegar à tabela 

abaixo, que enumera as 50 organizações que fazem parte do Fórum de Entidades, 

baseado nas quantidades de reuniões que participaram nos últimos anos.  

Sendo, que em muitas reuniões as quantidades de organizações presentes 

superam o número de 50, pois algumas organizações são motivadas e/ou convidadas 

em participar somente de reuniões especificas. A inserção de novas organizações 

acontecem, somente, após aprovação em plenária, mas o atual grupo de 

organizações avaliam que o número de 50 organizações é o ideal, evitando assim, o 

aumento de gastos com alimentação e o descontrole em relação à condução de todo 

o processo. Segue a tabela 3, com os nomes das atuais organizações que compõem 

o Fórum de Entidades de Campo Alegre de Lourdes.  

 

Tabela 3: Organizações que compõem o Fórum de Entidades de Campo Alegre 

de Lourdes - BA. 

 Participantes/ Comunidades Possuem Associação 

1 Angico dos Dias SIM 

2 Assentamento Uberaba NÃO 

3 Baixão do Antônio José SIM 

4 Baixão do Braúna Não 

5 Baixão do Calixto SIM 

6 Baixão do Sabino SIM 
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7 Baixão dos Bois SIM 

8 Baixão Grande SIM 

9 Baixão Novo SIM 

10 Baixão Seco Não 

11 Baixãozinho SIM 

12 Barra SIM 

13 Barreiro do Espinheiro SIM 

14 Barreiro do Mimo SIM 

15 Boa Sorte SIM 

16 Cacimba Velha SIM 

17 Carrapichel SIM 

18 Comissão Pastoral da Terra Não se aplica* 

19 Estreito SIM 

20 Genipapinho SIM 

21 Grotas Não 

22 Jequitaia  SIM 

23 Lagoa do Arroz SIM 

24 Lagoa da Onça SIM 

25 Lagoa do Gado SIM 

26 Lagoa do Joãozinho SIM 

27 Lagoa do Manoel Duarte  SIM 

28 Lagoa do Pedro SIM 

29 Lagoa do Sal SIM 

30 Lagoa dos Bois SIM 

31 Lagoa Formosa SIM 

32 Marreca NÃO 

33 Nova Vista SIM 

34 Paróquia Nossa Senhora de Lourdes Não se aplica* 

35 Pedra Branca SIM 

36 Pedra Cumprida SIM 

37 Pedra do Sino NÃO 

38 Peixe SIM 

39 Pitomba SIM 

40 Ramalho SIM 

41 Santa Úrsula  SIM 

42 São Gonçalo SIM 

43 Serviços de Assessoria a Organizações SASOP Não se aplica* 

44 Sitio Novo Porres NÃO 

45 Sitio Cardoso SIM 

46 Sitio Novo Pedrão NÃO 

47 Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR Não se aplica* 

48 Tamboril SIM 

49 Tanquinho NÃO 

50 Tapagem SIM 

 TOTAL 50 integrantes.   
      *são as organizações de apoio técnico, social e político.  
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Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

Atualmente o Fórum de Entidades tem em sua composição 4 (quatro) 

organizações de apoio técnico, social e político, que são: Paróquia Nossa Senhora 

de Lourdes, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Serviço de Assessoria a 

Organizações Populares Rurais (SASOP) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(STR).  

Possui ainda, 37 (trinta e sete) comunidades que estão formalizadas em 

associações e 9 (nove) comunidades que não possui formalização, perfazendo assim 

80% com associações e 20% sem associações. A relevância dessa informação, 

segundo Gohn (2011), as comunidades que possuem associação tendem a serem 

mais organizadas e com melhor inserção nas discussões de fóruns e outros espaços 

de participação social. O que também é afirmado por Putnam (2006), em sua análise 

de comunidade cívica, onde existem eleitores politizados, influencia positivamente 

para terem governos mais eficientes.    

A inserção do poder público nas reuniões do Fórum de Entidades foi pauta de 

várias reuniões, com definição pelas organizações participantes, que a sua inserção 

não seria positiva, ficando reservadas aos momentos de convocações para reuniões 

ou audiências, pois existe o temor de perseguições políticas e inibições nos discursos. 

Conforme demonstra dois entrevistados. “Deve participar somente quando são 

convocados, nem, muita gente perderia a liberdade de colocar algumas coisas” 

(ENTREVISTADO UMBUZEIRO). “Não devemos inserir a prefeitura nas reuniões 

periódicas, isso vai acanhar muita gente” (ENTREVISTADO MANDACARU).  

A opção pela não inserção do poder público na composição do Fórum pode 

ser analisado a partir das considerações de Sen (2010), sobre a liberdade de 

“Garantia de Transparência”, onde é afirmado que é necessário a transparência e 

sinceridade nas múltiplas relações. E na relação poder público e sociedade civil, os 

acordos devem ser claros e seguidos de maneira transparente, caso contrário pode 

ser criado conflitos com prejuízos de ambas partes.  

 

4.3 ANÁLISE DO PERFIL DOS PARTICIPANTES   

 

Para a análise do perfil dos participantes a metodologia utilizada foram as 

aplicações de questionários na porcentagem de 52% do público participante (26 
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questionários), cuja seleção e recrutamento foram aleatória e simples. E o objetivo foi 

investigar o perfil dos participantes do fórum, principalmente em relação a quantidades 

de mulheres, jovens e idosos e seus processos de empoderamento.  

As questões constantes nos questionários16, permitiram dentre outras, as 

seguintes análises; participação quanto ao gênero, faixas etárias dos participantes, 

escolaridade dos participantes e participação nas reuniões. Essas inferências 

auxiliaram para a reflexão sobre a participação cívica em seu processo de 

democracia, podendo aumentar o “estoque” de capital social.  

 

4.3.1 Participação quanto ao gênero 

 

A pesquisa demonstra, que no público participante do Fórum de Entidades tem 

a predominância de homens, na porcentagem de (61,54%), como pode ser observado 

na (Figura 2) e o público feminino é de apenas 38,46% dos participantes.  

A questão de gênero, não foi citado por nenhum dos entrevistados como sendo 

um entrave, podendo ser um indicativo do patriarcado e machismo, existente na 

região, onde historicamente o homem são os que dominam os cargos de diretoria das 

associações, cooperativas e demais organizações.   

 

Figura 2: Participação no Fórum quanto ao Gênero. 

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

                                                           
16 Para maiores detalhes sobre as questões dos questionários, vide item APÊNDICE  
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Homens

Mulheres



54 
 
 

Com esse diagnóstico percebe-se a necessidade de estratégias para o 

envolvimento de um número maior de mulheres; para que seja trilhado o caminho da 

paridade. Além da participação maior é necessário que as mulheres tenham o seu 

processo de empoderamento e poder de decisões fortalecidos.    

Somado que as mulheres possuem dificuldades em saírem de suas casas e 

deixarem seus afazeres domésticos, e muitas relatam que gostariam de participar 

mais das reuniões, porém não possuem condições de deixar os filhos aos cuidados 

de outras pessoas da comunidade e/ou familiares.  

Para analisar a participação das mulheres é necessário o aprofundamento do 

papel das mulheres no espaço de construção do Fórum de Entidades, pois através 

da observação participante é notório que as mulheres apesar de serem em menor 

números executam funções estratégicas nas dinâmicas do fórum. A exemplo, da 

condução e dos momentos iniciais das reuniões, que são nas maiorias das vezes 

conduzidos por mulheres, além de toda a mobilização e emissão de convites.   

 

4.3.2 Faixas etárias dos participantes do Fórum 

 

O público participante está incluído em sua maioria na faixa etária de 30 a 59 

anos (adulto), com 54% dos entrevistados, seguido por 35% de Idosos e apenas 11% 

de jovens, conforme Figura 3.  

 

Figura 3:  Faixas Etárias dos Participantes do Fórum de Entidades no município 

de Campo Alegre de Lourdes - BA 

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 
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A maioria dos idosos que estão inseridos no Fórum de Entidades participaram 

de formações que possibilitaram grandes acúmulos no capital social, principalmente 

as conduzidas pela diocese de Juazeiro, que nas décadas de 1960 e 1970, investiu 

em capacitações com renomados pensadores brasileiros. Portanto, é salutar que o 

fórum possibilite o mais breve possível as trocas de experiências e que busque o 

reconhecimento dessa importante parcela dos envolvidos na construção desse 

importante espaço de ação coletiva.  

Observa-se que nas reuniões existem por parte de todos os envolvidos grande 

respeito pelas opiniões dos idosos, e de maneira democrática as opiniões de idosos, 

jovens e mulheres são refletidas e analisadas. Somado que os idosos pelo seus 

longos anos de experiências, são lideranças nas comunidades que estão inseridos 

exercendo papeis de mobilizadores e animadores, e muitas ações que são 

executadas pelo Fórum de Entidades, somente são potencializadas com a 

participação de importantes agentes comunitários.  

Em relação ao público de jovens, o Fórum de Entidades em parceria com a 

CPT, realizou nos últimos anos uma série de formações com os jovens, nas áreas 

técnica, social e política. Sendo investidos como diria Putnam (2010) e Sen (2010) no 

capital social com o incremento nas relações de confiabilidade e reciprocidade, além 

do aumento na participação cívica e na democracia.  Além de investir na busca pelas 

liberdades instrumentais, em especial as liberdades políticas, e com autonomia de 

decisão da escolha de seus representantes, e na pressão para as oportunidades 

sociais.  

Essa preocupação com os jovens, foi diagnosticada pelos questionários e 

também pelas entrevistas, principalmente quando é perguntado o que poderíamos 

melhorar no fórum. Como pode ser visualizado pela seguinte depoimento: 

 

[...] Temos a Escola de Formação da Juventude Rural, que vem 

beneficiando muito as comunidades com conhecimento, capacitação 
e valorização de seus territórios. O que se ouvia muito é que os jovens 
não queriam nada e que não se respeitava sua cultura; mas a Escola 
de Formação vem ajudando na valorização dessa cultura e da 
comunidade (ENTREVISTADO PITOMBA).  

 

 A escola de formação permitiu que os jovens valorizassem a região onde estão 

inseridos, e permitiu através de formações buscarem qualificação e começarem a 

desenvolver atividades agrícolas e proporcionar a geração de renda. E muitos 
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conseguiram a inserção em escolas famílias agrícolas da região e com a possibilidade 

de continuarem os seus estudos e desempenhar papeis de lideranças comunitárias.  

 

4.3.3 Escolaridade dos participantes  

 

No que refere-se a escolaridade, existem no ambiente do Fórum duas 

vertentes de transmissão de conhecimentos que são as formações; formais e as 

informais. Sendo que nas formais os índices seguem o da grande maioria da 

população rural brasileira, destaque positivo para a porcentagem de 0,0% em relação 

ao analfabetismo.  

Já nas formações informais, o Fórum de Entidades, merece destaque para o 

grande acumulo no capital social desenvolvido, favorecendo a análise de Putnam 

(2006) que afirma que regiões com maior participação cívica, e com moradores 

politizados tendem a ter governos mais democráticos e eficientes. Contribuições 

apontadas pelos entrevistados, que participaram de processos de formação na 

diocese de Juazeiro nas décadas de 1960 até a década de 1980, e são lideranças 

atuantes no Fórum de Entidades. Como sugere o seguinte depoimento:   

 

 [...] no início das lutas existiam três eixos que eram fundamentais 
para a caminhada, que eram, a luta política, a fé e a luta sindical, que 
expandiu para toda a diocese de Juazeiro. Seguindo a teologia da 
libertação, e com grandes teóricos realizando capacitações nessa 
região. Haviam por parte da diocese, incentivos de trazer assessorias 
voltadas para o fortalecimento, a exemplo de Paulo Freire, Leonardo 
Boff, Frei Beto esse povo vinha para toda a diocese para discutir o 
marxismo, o socialismo aquela fortaleza que teve no início 
(ENTREVISTADO MANDACARU).  
 

   Os processos de formações relatos acima, permitiu que muitas lideranças que 

atuam no fórum, organizassem as comunidades para a importância da participação 

social e contribui para o processo de desenvolvimento local integrado e com garantias 

das liberdades instrumentais e substantivas de Sen (2010).  

Já na educação formal, os participantes do Fórum, possuem baixa 

escolaridade como pode ser comprovado com a Figura 4. Os dados demonstram que 

30,76% tem o ensino fundamental incompleto, 23,08% conseguiu pelo menos concluir 

o ensino fundamental, no ensino médio 7,69% não conseguiu completar e 23,08% 

conseguiram concluir o ensino médio. No ensino superior 3,85% começou algum 
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curso superior, mas não conseguiu concluir, e 11,54% conseguir concluir um curso 

superior, e a taxa de analfabetismo no fórum é 0,0%.  

 

Figura 4: Escolaridade dos participantes do Fórum de Entidades no município 

de Campo Alegre de Lourdes – BA 

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

  Os dados apresentados na tabela acima permite analisar que os processos 

de formação formal, no município de Campo Alegre de Lourdes precisam de ser 

potencializados através de políticas públicas, pois tendo como base o público 

participante do fórum, a grande maioria não conseguiu concluir os estudos.  

 A falta de investimentos e cuidados com a educação formal, pode ser 

interpretada com a ausência da liberdade instrumental de Sen (2010), a 

oportunidades sociais, pois o acesso à educação básica não está sendo respeitada e 

provocando privações a população em geral.  

 

4.3.4 Participação dos integrantes nas reuniões do Fórum de Entidades 

 

O público participante do Fórum de Entidades tem sido assíduo às reuniões, 

conforme o descrito na Figura 5, e essas informações pode ser comprovadas através 

das listas de presença. Com a participação em todas as reuniões no ano de 2017 

soma-se 57,69% do público, 19,23%, que participaram de quatro reuniões, 15,38%, 
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que participaram de duas 3,85% que participaram de uma ou três reuniões 

respectivamente. 

 

Figura 5: Participação nas reuniões do Fórum de Entidades   

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

A informação acima, permite a análise, a partir de Sen (2010) e Putnam (2006), 

sobre os processos de busca das liberdades das pessoas, através da razão da 

eficácia, que depende da livre condição de agente das pessoas, ou seja, a liberdade 

de participar em determinado grupo ou reunião é preponderante para o aumento da 

participação social, e sua construção da democracia e da participação cívica. 

 

4.4 O FÓRUM DE ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE 

LOURDES/BA E SUAS DINÂMICAS  

 

A análise das dinâmicas desenvolvidas no Fórum de Entidades, permitiu as 

reflexões sobre as contribuições do fórum para o desenvolvimento local, analisar a 

importância da formação técnica, social e política dos envolvidos no fórum; avaliar as 

convergências e divergências entre as ações da sociedade civil e da visão do poder 

público sobre o ambiente do fórum e identificar as possíveis contribuições das 

organizações de assessoria técnica na dinâmica social. 

As atas estão listadas na Tabela 4, com as seguintes informações: datas que 

foram realizadas as reuniões, as pautas, considerações e a relação com as liberdades 

instrumentais de Sen (2010). 
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Duas 
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Quatro 
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Tabela 4: Relação de ATA’s de reuniões do Fórum entre os anos de 2009 a 2017 

Ano/ Data Pauta Observações Relação as 
Liberdades 

Instrumentais de Sen 
(2010) *.  

02/06/2009 - Desmatamento. 
- Mineração. 

- Rodadas nas comunidades 
para levantamentos de 
demandas e denúncias. 

- Participação da AATR – 
BA (Associação de 

Advogados de 
Trabalhadores Rurais no 

Estado da Bahia). 
- Os participantes 

apontam a necessidade 
de discussão sobre a 
questão agrária no 

município. 

 

- Oportunidades 
Sociais.  

 
- Garantia de 

Transparência.  
 

 

16/03/2010 - Monitorar o Planejamento e 
rever as estratégias para 
melhorar a organização. 
- Encontro Nacional do 
Semiárido (ECONASA).  

- Os participantes 
afirmam a necessidade 

de ter materiais de 
comunicação para os 
trabalhos juntos as 

comunidades.  

 
- Garantia de 

Transparência.  

21/09/2010 - Levantamento das 
iniciativas de 

comercialização nos 
municípios. 

- Criação de uma 
Cooperativa de Agricultores. 
Emprego/Renda/Produção. 
 

- Os participantes 
apontaram a necessidade 
de criar uma cooperativa 
de agricultores e somar 
forças com a existente 

COAPICAL, para acesso 
a canais de 

comercialização como 
PAA e PNAE.  

 
 
 

- Facilidades 
Econômicas.  

 
 

04/12/2010 - Regularização Fundiária. 
- Mineração. 
- Educação. 

- Emprego e Renda 
 

- Os presentes fizeram 
considerações sobre a 
análise de conjuntura, 

abordando: Continuidade 
do Governo do PT a nível 

Federal; 
- Continuidade da 

Articulação; Instalações 
de poços Artesiano; 

Instalação do Programa 
Luz para Todos; 
Cisternas; Água 

Encanada em algumas 
regiões. 

 
 
 

- Liberdades Políticas. 
 
 

- Oportunidades 
Sociais. 

 
 

25/03/2011 - Mineração. 
- Rodadas nas comunidades. 

- Desmatamentos. 

- Os participantes 
sinalizaram como 

importante ter uma 
audiência pública com a 

prefeitura. 
- Existe a previsão da 

criação de uma 
Secretaria do Meio 
Ambiente: desde a 

 
 

- Garantia de 
Transparência.  

 
 

- Segurança Protetora.  
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aliança com o Prefeito 
bem como a Secretaria 
de Recursos Hídricos. 

- Discussão de acesso a 
crédito. 

17/06/2011 - Preparação da 1ª Romaria 
em Defesa da Vida. 
- Regularização da 

Terra/Fundiária. 

- Os participantes 
demonstraram 

preocupação sobre as 
questões relacionadas 
ao meio ambiente e na 
garantia dos direitos. 

 
- Liberdades Políticas. 

 
- Garantia de 

Transparência.  

23/09/2011 - Avaliação da Romaria. 
- Avaliação da Comissão 

Municipal. 
- Desdobramentos das 

atividades da Comissão.  
- Audiência pública 

- Plano Municipal de 
Proteção ao Meio Ambiente. 

- Todos apontaram para a 
necessidade de 
desenvolver uma política 
ambiental municipal.  
- Existe muita 
preocupação com a 
mineração da empresa 
Galvani no município.  

 

 
- Liberdades Políticas.  

 
- Garantia de 

Transparência. 
 

 

16/01/2013 - Atualização da realidade. 
- Campanha de Combate ao 

Lixo. 
- Juventude. 

- Projeto de Lei do meio 
ambiente. 

- Romaria do Morro do 
Tuiuiú. 

- Projeto de Lei dos Fundos 
de Pasto. 

- Os participantes 
debatem a importância 

de pressionar a 
prefeitura para a 

efetivação do projeto de 
lei do meio ambiente no 

município. 
- Necessidade de 

ampliação dos debates 
sobre a lei de fundo de 

pasto. 

 

 
 

- Liberdades Políticas.  
 

- Garantia de 
Transparência. 

 
- Oportunidades 

Sociais. 

17/04/2013 - Falta de cuidado com o lixo 
nas áreas rurais e urbanas. 
- Impossibilidade de acesso 

a poços artesianos 
(cercamento). 

- Migração de jovens. 

- Está acontecendo a 
saída das comunidades 
de jovens para grandes 

centros. 
- Todos apontam para a 
necessidade de ter mais 

cuidados com o lixo. 

 

- Garantia de 
Transparência. 

 
- Oportunidades 

Sociais. 

29/10/2013 - Aprofundamento sobre 
acesso e posse da terra. 

- Como foi o Abaixo-
assinado? E qual os 
próximos passos? 

- Mineração.  
 
 

- Diante das denúncias 
sobre o uso indevido de 

poços, transporte 
escolar, desmatamento e 
mineração, o Fórum de 
Entidades organizou um 
abaixo assinado. E com 

isso a paróquia e 
moradores vem sofrendo 
ameaças dos gestores 

públicos. 

- Portanto, o Fórum 
analisa a necessidade de 

acionar o ministério 
público para as devidas 

apurações. 

 

 
- Liberdades Políticas.  

 
 

- Garantia de 
Transparência. 
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19/02/2014 - Avaliação das demandas 
tiradas na última reunião. 

- Abaixo-assinado. 
- Encaminhamentos. 

- Informes. 
 

- A audiência com o 
Ministério Público, foi 
marcada para o dia 

12/03/2014.  
- E todo o abaixo 

assinado será 
protocolado na prefeitura 

e no ministério público 
de Remanso.  

 

- Liberdades Políticas.  
 

 
- Garantia de 

Transparência. 
 

 

14/05/2014 - Romaria. 
- Terra e território. 

- Visitas nas comunidades e 
Assembleia dos 
Trabalhadores. 

- Informes (Programa 
P1MC(ASS) e Brasil sem 

miséria (IRPAA)). 
 

- A IV Romaria em 
Defesa da Vida, será 

realizada no dia 
01/06/2014. 

- Dois projetos serão 
executados no município 

e que passaram por 
apreciação do Fórum de 
Entidades, sendo 1.591 
cisternas para acumulo 
de água para consumo 

humano e outro de 
ATER para 800 famílias. 

 

- Garantia de 
Transparência. 

 
 

- Oportunidades 
Sociais. 

 
 

20/11/2014 - Situação das comunidades. 
- Fundo de pasto. 

- Romaria: 
- Escola de Formação da 

Juventude. 
- Campanha da Semente.  

- Os participantes 
demonstram a 
necessidade de que as 
comunidades sejam 
alertadas e comecem 
seus processos de 
garantia aos fundo de 
pasto.  

 

- Garantia de 
Transparência. 

 

- Oportunidades 
Sociais. 

 
 

19/07/2016 - Avaliação da Romaria. 
- Visita às comunidades. 

- Informativo. 
- Sistematização da 

Experiência do Fórum. 
- Fundo de Pasto. 

-  Lixo. 

- Os participantes 
sinalizam que as 

temáticas de fundo de 
pasto, mineração e 

visitas as comunidades 
tem que ser ações 

permanentes do Fórum 
de Entidades. 

 
- Garantia de 

Transparência. 
 

19/10/2016 - Conjuntura Política. 
- Lei ambiental. 

- Cisterna de Produção 
(Levantamento das 

comunidades e entidades). 
- Informativo. 

- Apresentação do MST. 

- A maioria dos 
participantes analisam 
que seria importante ter 
sempre a questão 
ambiental nas reuniões 
do Fórum de Entidades.  

- Liberdades Políticas.  

 
- Garantia de 

Transparência. 
 

- Oportunidades 
Sociais. 

14/12/2016 - Análise do momento 
político atual do Brasil. 

- Avaliação das ações de 
2016. 

- Planejamento para 2017. 

- Foi avaliado que o 
Fórum de Entidades vem 
demonstrando a 
importância da 
participação social no 
município.  

- Liberdades Políticas.  
 

- Garantia de 
Transparência. 

 

16/03/2017 - Avaliação da audiência 
Pública.  

- Educação Municipal.  

- As cobranças que 
fizemos a prefeitura 
foram muito boas, e 

- Liberdades Políticas. 
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- Questão Hídrica.  
- Segurança Pública. 

- Empresas de Cerâmicas.  

- Informes sobre as 
discussões da Romaria.  

- Rodadas nas 
comunidades.  

muitas fatos relatados na 
audiência foram 
selecionados, 
principalmente em 
relação a educação e 
poços artesianos.  

- Garantia de 
Transparência. 

 

- Oportunidades 
Sociais. 

24/05/2017 - Conjuntura política.  
- Encaminhamentos sobre a 
Mineração nas comunidades. 

- Linha de transmissão de 
energia eólica. 

- Avaliação da Romaria. 
- Agendar a formação sobre 

o saneamento básico. 
- Reunião para debater a 
criação da Escola Família 

Agrícola. 
- Calendário das visitas nas 

comunidades. 

- Os participantes criaram 
uma comissão para 
debater a criação de uma 
Escola Família Agrícola 
(EFA) no município.  

- A prefeitura foi 
pressionada para dar 
maiores informações 
sobre a instalação das 
torres de transmissão de 
energia eólica.  

 
 

- Liberdades Políticas. 
 

- Garantia de 
Transparência. 

 
- Oportunidades 

Sociais. 

30/11/2017 - Discussão sobre Escola 
Família Agrícola; 

- Avaliação do ano de 2017. 

- A reunião foi um 
momento de troca de 
experiências em relação 
a instalação de uma 
Escola Família Agrícola 
(EFA). 

 

- Garantia de 
Transparência. 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

* Relação com as cinco liberdades instrumentais, como meios, para alcançar as 

liberdades substantivas, como fins. Ver Sen (2010).  

Observa-se pelo quadro, que o Fórum de Entidades mantém a frequência de 

3 reuniões por ano, e os temas mais recorrentes em suas reuniões são: a mineração, 

discussões envolvendo os fundos de pasto, regularização fundiária e desmatamento.   

Percebe ainda o envolvimento dos participantes, em diversas temáticas 

referentes a melhorias a nível comunitário, e exigindo do poder público soluções. 

Seguindo dessa maneira, o que indica Putnam (2006), que a base da comunidade 

cívica, fundamenta-se na participação de seus cidadãos de maneira que acompanhe 

de perto as ações de seus governantes, fortalecendo assim o processo democrático.  

Discorre, também, com a definição de Gohn (2011), no qual, afirma que a 

participação social de um grupo dar-se pela reivindicação junto ao poder público, para 

serem ouvidos seus anseios e beneficiar-se de suas ações.   

A análise a partir das liberdades instrumentais de Sen (2010), permite concluir 

que as cinco liberdades foram em diferentes graus enfrentadas, como caminho ou 
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meio para possibilitar avanços na conquista das liberdades substantivas ou ausências 

de privações.   

 

4.4.1 Capacitações realizadas pelo Fórum de Entidades de Campo Alegre de 

Lourdes- BA 

 

O Fórum de Entidades em parceria com as organizações de apoio técnico, 

social e político vem realizando capacitações técnicas para as comunidades rurais 

em diversos temas. Como pode ser exemplificado pela Tabela 5, que mostra as 

capacitações realizadas no ano de 2010.  

 
Tabela 5: Capacitações técnicas realizadas pelo Fórum de Entidades no ano de 

2010  

O que ? Onde?  Com quem? Quando? Quem? 

Apicultura. São Gonçalo. Moradores e 

com a ajuda 

do Fórum. 

Meados de 

janeiro.  

SASOP.  

Beneficiamento 

de frutas e 

organização 

social. 

Baixões.  Com os 

trabalhadores 

e 

trabalhadoras 

rurais da 

região. 

16 e 17 de 

fevereiro. 

CPT e 

SASOP. 

Beneficiamento 

de frutas. 

Barreiro do 

Espinheiro. 

Com os 

moradores da 

região. 

  

Cisterna de 

produção de 52 

mil litros e de 

16 mil litros.  

Criação de 

galinhas. 

Cerca elétrica.  

Lagoa do 

Pedro. 

Com os 

moradores da 

região. 

Janeiro.  SASOP. 
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Criação de 

galinha. 

Baixão do 

Antônio José. 

Com os 

moradores da 

comunidade. 

Fevereiro.  SASOP. 

Terreiro de 

raspa e criação 

de galinhas. 

Genipapinho 

e Baixão do 

Antônio José. 

Associação 

dos pequenos 

produtores do 

Genipapinho. 

Janeiro.  SASOP. 

Criação de 

galinha. 

Pitomba. Com os 

moradores da 

região.  

Fevereiro. SASOP. 

Criação de 

galinha. 

Pedra do 

Sino.  

Com os 

moradores da 

região. 

Janeiro. SASOP. 

Organização 

da associação.  

Barra.  Com os 

moradores da 

região. 

Janeiro. SASOP. 

 
Fonte: Reelaborado pelo autor com base nos documentos do Fórum de Entidades  
 
 Outras capacitações, também foram desenvolvidas pelo Fórum de Entidades 

com o público das comunidades inseridas nas discussões, como é o caso das 

formações com a juventude que aconteceram em 2015 e 2017. E teve o objetivo de 

potencializar a inserção dos jovens nas organizações sociais, e criar alternativas de 

geração de renda para essa importante parcela de moradores das comunidades. 

Sendo que as capacitações realizadas em 2015, possibilitou a inserção de jovens das 

comunidades em escolas famílias agrícolas da região, e potencializou a formação 

política e a valorização do semiárido. Podendo ser sintetizada na seguinte fala:  

 

Este Fórum vem trazendo para a gente muita alegria, apesar das 
dificuldades que enfrentamos; vem trazendo esperanças e resultados: 
temos a Escola de Formação da Juventude Rural, que vem 
beneficiando muito as comunidades com conhecimento, capacitação 
e valorização de seus territórios. O que se ouvia muito é que os jovens 
não queriam nada e que não se respeitava sua cultura; mas a Escola 
de Formação vem ajudando na valorização dessa cultura e da 
comunidade.  Por isso, o Fórum é bastante proveitoso e vem trazendo 
muitas melhorias (ENTREVISTADO PITOMBA).  
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Outra forma de capacitação utilizada pelo Fórum de Entidades, foram os 

intercâmbios com outras regiões do Brasil, para que através das trocas de 

experiências pudessem avançar nas discussões e enfrentamentos, principalmente 

em relação a mineração, preservação ambiental e regularização fundiária. Destaques 

para a visita de uma comissão do fórum a região do desastre com a mineração em 

Mariana/MG17, e o acolhimento de agricultores familiares do Rio de Janeiro/RJ e 

Rondônia/RO.  

E no dia 20/07/2017 o Fórum de Entidades realizou a capacitação sobre a Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)18. A relevância da capacitação foi 

amplamente discutida em várias reuniões, sendo apontados pelos integrantes que o 

saneamento básico é um grande gargalo de desenvolvimento do município de Campo 

Alegre de Lourdes, e que o fórum necessitava de maiores esclarecimentos para 

pressionar o poder público em possíveis soluções. A capacitação visou a ampliação 

do conceito de saneamento básico para quatro vertentes: (i) abastecimento humano 

em quantidade e qualidade; (ii) esgotamento sanitário; (iii) resíduos sólidos e (iv) 

drenagem urbana. 

  O nível de satisfação com as capacitações pode ser comprovado, com a Figura 

7, que foi elaborada após o tratamento dos dados coletados com os questionários.  

 
Figura 7: Satisfação em relação as capacitações desenvolvidas pelo o Fórum  
 

 
Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

                                                           
17 O desastre aconteceu no dia 05/11/2015, e é o maior desastre ambiental do país. Foram 
despejados mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos da produção de minério 
de ferro no meio ambiente, após o rompimento da Barragem do fundão, no município de 
Mariana/MG.  
18 O PLANSAB está inserido na Lei nº 11.445/07, que estabelece o conceito de saneamento 
básico como o conjunto de serviços, que vise o abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. 
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https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/minerios-de-ferro/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/minerios-de-ferro/
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As capacitações desenvolvidas auxiliou para a análise sobre as contribuições 

do Fórum para o desenvolvimento local e a importância da formação técnica, social e 

política para os envolvidos. Aproxima-se aqui do que afirma Abramovay (2001), 

afirma ser necessário o entendimento sobre o desenvolvimento local, que vai além do 

emprego de recursos financeiros em determinado município, e que as vontades dos 

“agentes” sejam respeitadas, e que proporcione um desenvolvimento singular.  

O processo de formação dos sujeitos possibilita o incremento no 

desenvolvimento local integrado e sustentável, proposto por Franco (1998), pois o 

processo faz com que as comunidades sejam mais sustentáveis e capazes de 

despertar as vocações e além dos intercâmbios de conhecimento entre os moradores 

locais.   

Além de contribuir para a liberdade substantiva defendida por Sen (2010), 

sendo a razão primaria para a garantia de uma eficácia individual e coletiva, sobretudo 

social. Portanto, com o desenvolvimento local tendo como foco na liberdade, o 

potencial dos indivíduos de cuidar de si próprio é aumentado, promovendo assim o 

desenvolvimento.  

 

4.4.2 Projetos socializados visando melhorias nas comunidades  

 

Visando melhorias também na parte produtiva e de acesso a água de consumo, 

o Fórum de Entidades pressionou para que as organizações que constituem o fórum 

elaborassem projetos de captação de recursos, e que os mesmos fossem aplicados 

após a socialização nas reuniões, contribuindo assim para o controle social de 

algumas políticas públicas que chegam até o município de Campo Alegre de Lourdes.  

Vale a ressalva, que em todos os momentos o Fórum de Entidades respeitou 

a política interna das organizações no que refere a captação de recursos via política 

pública nacional e internacional. Lembramos ainda, que o Fórum de Entidades não 

possui personalidade jurídica e não está inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ), por isso o Fórum não elaborou diretamente nenhum projeto de 

capacitação de recursos, contribuindo somente na socialização, controle social e 

articulações para elaboração dos mesmos.  

Dito isso, desde a sua criação o Fórum de Entidades conseguiu socializar 

diversos projetos em suas reuniões, porém os que tiveram maiores destaques em 
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relação ao controle social, reflexões e concertação em relação à proposta inicial, 

foram os seguintes:  

(i) Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC)19, executado pela 

Articulação Sindical Rural do Lago de Sobradinho (ASS), que 

possibilitou a construção de 1.591 cisternas com capacidade de captar 

e armazenar 16 mil litros de água de chuva para o consumo humano.  

Sendo, que o projeto foi executado durante os anos de 2014 e 2015, 

levando em consideração a prospecção realizada em meados do ano 

de 2013.  

(ii) Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), executado 

pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) 

através do Plano Brasil Sem Miséria20, em 2014 e 2015, beneficiando 

800 famílias.  

(iii) Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2)21 executado pelo SASOP, 

que beneficiou entre os anos de 2011 a 2015, aproximadamente 550 

famílias.   

Esses projetos contribuíram para avanços no processo de acumulação de 

capital social, como sugerido por Putnam (2006), o capital social é potencializado com 

o respeito e confiança, e possibilita a eficiência da sociedade. E como esses projetos 

visam melhorias nas comunidades, e somente foram implantados após aprovação do 

Fórum, a participação cívica e consequentemente a comunidade cívica foram 

valorizadas e fortalecidas com laços de confiabilidade entre os envolvidos. 

Essas ações do Fórum contribuiu ainda, com as definições de Sen (2010), 

sobre as liberdades instrumentais, como as oportunidades sociais, que são as ofertas 

de serviços básicos para uma população, que no caso analisado é o acesso a água 

para o consumo humano e produção, além de ATER para os agricultores familiares. 

Além da segurança protetora, como garantia da ausência de privações.   

                                                           
19 O P1MC é um dos programas desenvolvidos pela Articulação no Semiárido (ASA- BRASIL), 
e que visa a construção de cisternas de placas com capacidade de armazenar 16 mil litros de 
água de chuva, além de formação e mobilização social para a convivência com o semiárido 
brasileiro.  
20 O Plano Brasil sem Miséria criado para superar a extrema pobreza no país, não resumindo 
ao econômico, mas ampliando para a saúde, educação etc.  
21 Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) é uma das ações para promover a convivência 
com o semiárido, e que visa o fortalecimento dos processos produtivos no semiárido.  
Colocadas em prática pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA Brasil).  
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E contribui ainda, com o desenvolvimento local integrado e sustentável 

proposto por Franco (1998), pois possibilita que as comunidades inseridas nos 

projetos sejam mais sustentáveis, e suprir suas necessidades imediatas.  

 

4.4.3 Campanhas promovidas pelo Fórum de Entidades  

 

O Fórum de Entidades proporcionou amplos debates através de campanhas 

desenvolvidas, a partir de 2010, principalmente nos temas relacionados as sementes 

crioulas e cuidado com o lixo.  

Na campanha de combate ou cuidado com o lixo, todas as comunidades 

inseridas no Fórum tiveram atividades e formações sobre a temática, abordando 

principalmente, os devidos cuidados com lixo, maneira correta de descarte, e no 

despertar de consciência que o ideal é gerar cada vez menos lixo. E Durante a 

campanha foi cobrado do poder público números maiores de coletores no perímetro 

urbano, e que o lixão fosse transformado em aterro sanitário conforme a lei do 

saneamento básico.  

A campanha da semente está voltada para as comunidades que perderam suas 

sementes crioulas e que possuem casas ou depósitos de sementes, principalmente 

nos longos períodos de estiagens. E o objetivo é contribuir para a diminuição do êxodo 

rural, e evitar que famílias passem necessidades por falta de alimentos. A metodologia 

consiste em fazer arrecadações de dinheiro, através de doações de organizações, 

rifas, bingos e pequenas contribuições, posteriormente comprar com preços mais 

acessíveis grandes quantidades de sementes. E distribuir nas comunidades, sendo 

que as espécies prioritárias são milho e feijão.  

As campanhas desenvolvidas visa em seu bojo principal o processo de 

preservação ambiental e garantia de processos produtivos, portanto contribui 

diretamente para o desenvolvimento local integrado e sustentável proposto por 

Franco. Pois, a noção de desenvolvimento proposto pelo autor abrange o cultural, 

gestão ambiental e social. E em particular a campanha da semente estabelece um 

paralelo com questões culturais da região, que sempre manteve a preservação e 

armazenamento de sementes ao longo dos anos, e através de gerações.  

Contribui ainda, com a afirmação de Milani (2005), que visualiza o 

desenvolvimento local indo além do econômico e perpassando por aspectos de 
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conservação do meio ambiente, tanto para a atual geração como para as futuras 

gerações.  

Outra interpretação para a análise sobre as campanhas podemos citar Boff 

(2014), que em sua definição de sustentabilidade, estabelece a necessidade de 

preservação ambiental de maneira a garantir a capacidade de resiliência, produção e 

reprodução, de gerações presentes e futuras, em todas as formas de vida 

estabelecida no planeta terra.  

 

4.4.4 Estratégias para o fortalecimento da participação social no Fórum de 

Entidades 

 

Dentre as estratégias que o Fórum de Entidades vem desenvolvendo no 

município de Campo Alegre de Lourdes, visando o fortalecimento da participação 

social e por consequência a promoção do desenvolvimento local, merecem destaques 

as seguintes: (a) rodadas nas comunidades, (b) Romaria em Defesa da Vida e (c) 

Assembleia dos Trabalhadores (as) Rurais. 

Os destaques são pelo fato que as estratégias supracitadas conseguem 

envolver um grande número de pessoas nos debates, provocações ao poder público, 

e para superação de problemas comunitários. Segue breve descrição das estratégias 

adotadas. 

As rodadas nas comunidades, deriva historicamente dos CEVAM’s, que tinha 

como estratégico o levantamento de demandas nas comunidades. E com a criação 

do Fórum de Entidades, essa estratégia manteve-se e ampliou os debates com 

denúncias e promoção de diálogos sobre os principais desafios a serem enfrentados 

pelos moradores das comunidades, sendo que os temas mais persistentes são: (i) 

desmatamento; (ii) mineração; (iii) estiagem prolongada e (iv) ameaças aos fundos 

de pastos22.  

Foi criado dentro do Fórum, uma comissão responsável pela estruturação das 

visitas nas comunidades, no que refere aos temas a serem debatidos, metodologia e 

mobilização. A definição das comunidades é realizado em uma reunião do Fórum de 

Entidades, com pauta exclusiva para essa finalidade. Posteriormente a comissão é 

                                                           
22São em sua maioria grandes extensões de terras que são utilizadas coletivamente por 

grupos familiares em seu processo de produção pecuária de pequenos animais. E que vem 
sendo ameaçados pelo avanços desenfreados da mineração.  
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dividida em equipes, geralmente quatro, que realizam no período de uma semana as 

visitas nas comunidades, de maneira simultânea.  

Os critérios adotados para as escolhas das comunidades são: (i) problemas 

com a mineração; (ii) ameaças aos fundos de pasto; (iii) necessidade de potencializar 

a organização social e (iv) problemas com o desmatamento. 

 

Figura 8: Rodadas nas comunidades: Comunidade São Gonçalo  

 

Fonte: Acervo de documentos do Fórum de Entidades 

Historicamente após a excessiva quantidade de denúncias, questionamentos 

e discussões provocadas nas rodadas nas comunidades, o Fórum de Entidades 

promove as Assembleias dos Trabalhadores(as) Rurais. 

 O objetivo das assembleias são promover o amplo debate sobre as questões 

originarias das rodadas, sistematiza-las e direciona-las às devidas providencias junto 

ao poder público e/ou buscar soluções no próprio coletivo inserido no espaço do 

Fórum.  

Geralmente são feitos encontros com duração de dois dias no salão paroquial, 

e com representantes de todas as comunidades visitadas e demais integrantes do 

Fórum. E após a apresentação da síntese das questões levantadas nas comunidades 

é realizado um planejamento coletivo para buscar soluções para os problemas. Como 

exemplo seguem fotos e modelo de planejamento da Assembleia de 2011 e 2016.  
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Figura 9: Assembleia dos Trabalhadores(as) Rurais de Campo Alegre de 

Lourdes 

 

Fonte: Acervo de documentos do Fórum de Entidades  

 

Figura 10: Assembleia dos Trabalhadores (as) Rurais de 2011

 

Fonte: Acervo de documentos do Fórum de Entidades  
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Tabela 6: Planejamento da Assembleia dos Trabalhadores(as) Rurais de 2016 

Prioridades  O que fazer? Como 

fazer? 

Quem fazer? Quando? 

Meio ambiente. 

Mineração.  

Desmatamento.  

Agrotóxicos.  

Lixo.  

Mineradoras.  

Trabalho 

educativo sobre 

danos a natureza, 

povo e animais.  

Formar 

comissão.  

Entidades e 

povo. 

Agora. 

Articular 

comunidades 

fórum de 

entidades para 

mobilizar o povo.  

Protestos. 

Manifestações. 

Denunciar  

Buscar 

parcerias 

com 

entidades do 

município.  

Os animadores. 

 

As 

comunidades.  

Representantes 

de 

comunidades, 

entidades do 

fórum. 

Imediato.  

Trabalho 

educativo. 

Lei ambiental 

municipal.  

Palestras 

nas escolas.  

Pressionar o 

poder 

público para 

o 

cumprimento 

da lei.  

Representantes 

de grupos, 

associações e 

comunidades.  

Imediato.  

Saúde. Reunir o povo. 

Abaixo assinado e 

protesto pela 

melhoria da 

saúde.  

Com apoio 

de 

entidades.  

As 

comunidades. 

Imediato.  

Cobrar médicos 

com diversas 

especialidades.  

Encaminhar 

documentos 

a Secretaria 

de Saúde e 

O Fórum das 

entidades. 

Animadores. 

Primeira 

reunião de 

2017. 
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conselho de 

saúde.  

Educação. Abaixo assinado 

cobrando 

transportes novos 

e ônibus.  

 Estudantes e 

comunidades. 

Em 2017. 

Cobrar cursos 

profissionalizantes 

em relação a área 

rural da prefeitura 

e entidades.  

  Em início 

de 2017. 

Segurança. Documentos tipo 

abaixo assinado.  

Buscar 

parceria com 

lideranças 

políticas.  

Fórum de 

Entidades.  

Reunião 

do Fórum 

de 2017. 

 
Fonte: Reelaborado pelo autor com base nos documentos do Fórum de Entidades  
 
 

Outra estratégia que permite um amplo debate com a população campo-

alegrense, é a Romaria em Defesa da Vida que no ano de 2018 completa 8 edições 

O principal objetivo da Romaria é a celebração religiosa da igreja Católica, e através 

dos princípios da teologia da libertação23, são feitas denúncias, mobilizações e 

organização social para temas pertinentes ao município.  

Para isso, todos os anos é elencado temas a serem demonstrados e discutidos 

no evento que acontece historicamente no mês de maio ou junho, meses em que a 

temperatura no município é considerada mais amena. E como simbologia marcante 

da romaria, o evento acontece próximo ao Morro do Tuiuiú considerado cartão postal 

do município e que sobre pressão das mineradoras para a exploração de minério.   

 

                                                           

23 Teologia da libertação é uma corrente teológica cristã nascida na América Latina, que parte 
da premissa de que o Evangelho exige a opção preferencial pelos pobres e seus problemas 
sociais. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
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Figura 12: 1ª Romaria em 2011 em Campo Alegre de Lourdes- BA 

  

 

Fonte: Acervo de documentos do Fórum de Entidades  
 

Figura 13: 8ª Romaria em 2018 em Campo Alegre de Lourdes - BA 

 

Fonte: Acervo de documentos do Fórum de Entidades  
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Figura 14: Divulgação da Romaria  
 

 
 
Fonte: Acervo de documentos do Fórum de Entidades  

 

As estratégias adotadas pelo Fórum de Entidades, vem fortalecendo a 

participação social nas comunidades, como é apontado por Putnam (2006), em sua 

análise sobre as comunidades cívicas e da democracia, e perpassando pelo acumulo 

do capital social, pois os processos de consulta e debates juntos as comunidades 

fortalecem a criação do capital social e permite o pleno funcionamento da democracia. 

Percebe-se ainda, que nas comunidades e durante a romaria e assembleia, 

existe a confiança social, através da reciprocidade e participação cívica, como é 

proposto por Putnam, principalmente pela reciprocidade generalizada e seus 

processos mais amplos de retribuições. E auxilia na afirmação que aumentando o 

capital social de uma comunidade, maior será a cooperação entre os envolvidos; 

qualificando a participação cívica e fortalecendo a democracia.  

Tendo como norteador Putnam (2006), as estratégias fortalecem a 

comunidade democrática, e garante o poder popular e na relação de demandas 

sociais – interação política – governo – opção de política – implementação, ou seja, 

os temas tratados nos espaços são levados ao conhecimento do poder público para 

os devidos procedimentos.  
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Reflete ainda, na definição de Putnam (2006), que a estruturação dos cidadãos 

em torno de ações coletivas, e que visa relações políticas igualitárias com firmamento 

na confiança, permite avanços na comunidade cívica. Contando assim, que com 

cidadãos conscientes de suas demandas e que prevaleça o interesse público coletivo. 

 

4.4.5 Reinvindicações do Fórum de Entidades   

 

No ano de 2012, o Fórum de Entidades desenvolveu ações com o objetivo de 

ampliar a discussão sobre o meio ambiente a nível municipal. Com isso, foi criado uma 

comissão dentro do fórum, intitulada de Comissão do Meio Ambiente, que junto com 

a assessoria jurídica da Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais da 

Bahia (AATR), elaborou documentos para serem usados como subsídios nas 

discussões nas comunidades para a construção do projeto de Lei do meio ambiente 

a nível municipal. 

Após pressão junto ao poder público municipal, foi realizada uma Assembleia 

com os representantes das comunidades, e como resultado da ação foi elaborada 

uma proposta de projeto de lei que foi apresentado por um dos vereadores, e com a 

aprovação da Lei municipal número 299/2012, que foi sancionada em 26 de dezembro 

de 2012. Atualmente a lei é tema dos Cursos de Gerenciamentos Hídricos (GRH), 

obrigatório para aqueles que recebem cisterna para consumo humano pelo P1MC, 

além de ser utilizado nas capacitações voltadas para o enfrentamento dos avanços 

da mineração nas comunidades.  

A mineração, vem sendo motivo de grandes preocupações e amplas 

discussões pelos participantes do Fórum de Entidades, e sempre está sendo pauta 

de reuniões, capacitações e mobilizações.   

Existe a exploração mineral no município desde 2005, principalmente na região 

da comunidade Angico dos Dias, onde está instalada a empresa Galvani, que foi 

incorporada recentemente a empresa norueguesa Yara. A exploração principal é de 

fosfato, sendo transportado em sua maioria para o município de Luiz Eduardo 

Magalhães no Oeste do estado da Bahia, visando a produção de insumos agrícolas 

para grandes empresas do agronegócio. Vide figura 15.  
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Figura 15: Comunidade Angico dos Dias e a mineração da Galvani 

 

Fonte: Acervo do Fórum de Entidades  

 

Em decorrência da mineração, os impactos negativos em diversos municípios 

que possuem a mineração, são catastróficos; por exemplo, a destruição de espécies 

nativas, desmatamento de grandes áreas, contaminação das águas, morte de 

animais, “grilagem”24 de terras, doenças respiratórias graves, êxodo rural, perda de 

renda com a morte de animais e migração de abelhas para outras regiões, 

interferência na autonomia de agricultores(as), na cultura local, no hábito alimentar, 

na poluição do ar e dos corpos de água (ARAUJO; OLIVIERI; FERNANDES, 2016). 

No município e Campo Alegre de Lourdes/BA não é diferente, somado, que os 

moradores das comunidades são enganados com promessas de empregos, e 

convivem com os impactos sociais provocados pela presença de pessoas estranhas 

aos moradores, provocando a prostituição, aumento do alcoolismo e destruição de 

núcleos familiares.    

Diante disso, a preocupação dos agricultores familiares com a garantia da 

prevalência dessa e de futuras gerações, é confirmado nas entrevistas, onde é citado 

                                                           
24 O termo vem da prática antiga de envelhecer documentos falsificados. A técnica consistia 
em colocar em uma mesma caixa grilos e os papeis, e com a ação de excrementos dos 
insetos, os documentos ficavam com aspectos de envelhecidos, e posteriormente eram 
apresentados como verdadeiros em cartórios para comprovação e/ou registros de áreas.  
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por todas e todos como mobilizador e mais preocupante tema a ser debatido nas 

reuniões do fórum.  

 

A promessa de empregos pela Galvani empresa instalada e que 
explora fosfato, não é seguida; apenas 20% dos funcionários que 
trabalham lá, são da comunidade, e isso é debatido no fórum, e 80% 
tudo de fora. E os empregos sempre são os básicos, o grosseiro, 
esses empregos mais tecnológicos ficam para os de fora, e diz que 
os da comunidade não tem competência, e muito menos oferece 
algum tipo de capacitação para os moradores” (ENTREVISTADO 
AROEIRA). 

 

O Fórum ajuda na formação do povo e na conscientização ambiental. 
Muita gente, que não se preocupava com a preservação, hoje está 
mais sensibilizada; muitas pessoas fazem o trabalho de 
conscientização e denúncias dos desmatamentos nas comunidades 
e do uso de agrotóxicos, em relação aos direitos da terra, leis 
trabalhistas, impactos e estratégias de atuação das mineradoras. As 
pedras em formato de sinos que deram nome à comunidade foram 
retiradas pelas mineradoras para pesquisa, provocando revolta na 
comunidade (ENTREVISTADO PAU D’ARCO). 

 

 Como observado nos depoimentos acima, as ações de mineração no município 

de Campo Alegre de Lourdes, são realizadas sem o compromisso e cuidados com o 

meio ambiente. Contribuindo para a reflexão a partir de Sen (2010) que as liberdades 

instrumentais de garantia de transparência e oportunidades sociais, não são seguidas 

e existe a privação em relação aos investimentos da empresa que atua no município 

e além dos moradores não terem a liberdade de trânsito e acesso ao meio ambiente 

preservado. E através dos depoimentos percebe que o Fórum realiza ações que visa 

a superação dessas privações, em outras palavras promove a reflexão sobre a 

liberdade substantiva na comunidades e região.   

Para o enfrentamento dos avanços da mineração, o Fórum de Entidades 

realizou denúncias, audiências públicas e representação junto aos órgãos 

competentes para as devidas providencias. Conforme afirma um dos entrevistados. 

 

Ajudou e muito, o fórum ajudou nas denúncias e ajudou fazer uma 
pesquisa, da qualidade de saúde da comunidade Angico do Dias, e 
em comparação com as comunidades vizinhas, Peixe, Baixãozinho, 
onde deu um índice muito alto de doenças crônicas na comunidade 
dos Angicos dos Dias (ENTREVISTADO AROEIRA).   
 
[...] o fórum nos ajudou a fazer várias denúncias sobre a mineração, 
mas infelizmente já encaminhamos pedidos para o ministério público, 
e até a polícia federal com as denúncias e nunca tivemos, nem um 
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bom dia. Mas, houve já duas reuniões com o novo prefeito 
(ENTREVISTADO AROEIRA).   

 

Como estratégico para conter os avanços da mineração, a regularização de 

áreas de fundo de pasto, foi alvo de reivindicações, capacitações e pressão junto ao 

poder público municipal e estadual.  

Nessas atividades envolvendo a temática de fundo de pasto, sempre buscando 

o nivelamento e aprofundamento, e na tentativa de solucionar essa importante e 

essencial questão envolvendo as terras e garantindo os processos de sucessão nas 

comunidades do município.  

Diante disso, o público pode ser capacitados a respeito da propriedade de 

terra, e sobre direitos como; (i) os posseiros e os proprietários de terra, ambos tem 

direitos e deveres sobre a terra. A ideia de que somente os proprietários são donos 

da terra, devem ser abandonadas e entender de que o posseiro tem os mesmos 

direitos, apesar de não ter o título da mesma; (ii) As pessoas que trabalham por 

comodatos, não têm direitos as terras, pois eles são apenas funcionários  de um 

proprietário, porém a doação de terra torna o recebedor, o proprietário legitimo da 

terra; (iii) Os grileiros de terra que atuam em várias regiões do país, geralmente 

chegam em uma região e começa mostrando um título de terra muitas vezes falso e 

começa por adquirir outras áreas e por expulsar os outros proprietários. 

Além de debater: (iv) Existem casos em que na própria família, há divergência 

de quem são os verdadeiros donos da terra. Vale ressaltar que os verdadeiros donos 

são os que trabalham e tiram o seu sustento da terra em que habita; (v) Mesmo 

aqueles que compram a terra, e não faz o correto uso da terra pode e deve perder o 

direito sobre a terra, ou seja, aquela terra não cumpriu a sua função social. 

Essa reivindicação, tem como base o argumento que no Nordeste do Brasil e 

mais precisamente no estado da Bahia, as terras devolutas, são ocupadas por muitos 

anos, por inúmeros agricultores e suas produções de caprinos e ovinos. Necessitando 

portanto, regularizar essas áreas em prol desses agricultores familiares, porém o 

estado da Bahia aprovou leis que tentam regularizar essas áreas com o agravante de 

serem minifúndios25 e com título de uso e não de forma definitiva e nem coletiva.    

                                                           
25 São considerados minifúndios as áreas que possuem menos de 1 módulo fiscal, e no caso 
de Campo Alegre de Lourdes cada modulo fiscal possui 65 ha.   
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Portanto, o Fórum de Entidades exige que seja cumprido o decreto nº 6.040, 

que estabelece, que os fundos de pastos são espaços que garante a reprodução 

cultural, social, econômica, de forma permanente ou não, de povos e comunidades 

tradicionais.   

Durante o ano de 2013, o fórum de entidades deliberou durante a assembleia 

dos trabalhadores rurais, pela elaboração de abaixo assinado para as reinvindicações 

referentes a mineração, fundo de pasto, meio ambiente, saúde, transporte escolar e 

condições de água fornecida pelos carros pipas dentre outras. Esse fato gerou 

grandes repercussões, perseguições e descontentamento no município, o abaixo-

assinado foi assinado por 3.266 pessoas. 

Diante do empasse, e para evitar maiores problemas e após a negativa da 

prefeitura em receber o abaixo assinado, o Fórum de Entidades acionou a promotoria 

do ministério público. E no dia 12/03/2014, foi realizado uma reunião com caráter de 

audiência com o ministério público em Remanso, depois de insistentes negativas para 

o deslocamento até a sede do município da promotoria. Para essa reunião foi eleita 

uma comissão para representar o Fórum, e com o objetivo de entregar e debater o 

abaixo assinado, e em caráter de audiência pública o Ministério Público tomou ciência 

dos problemas e sugeriu futuros encaminhamentos e soluções.  

 

Figura 16: Audiência da comissão do Fórum com o Ministério Público em 

12/03/2014.  

 

Fonte: Acervo do Fórum de Entidades  

 

Outro exemplo, de culminância das reivindicações e ações foram as audiências 

com o poder público local, incluindo prefeitos, secretários e chefes de gabinetes. 

Sendo que em muitos casos os convocados não participaram ou mandaram 

representantes sem o poder de decisão, reforçando as análises dos participantes que 

julgam que a inserção do poder público nas reuniões do Fórum inibiria a participação 

social desenvolvida.  
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Como exemplo positivo de audiência com a prefeitura, segundo análises 

documentais aos acervos, nas entrevistas e na observação participante, aconteceu 

no dia 24/02/2017, com a participação de representantes das comunidades, e 

entidades de apoio técnico, social e político, segui cópia da ATA no anexo B.  

Na audiência supracitada, temas pertinentes para o desenvolvimento local 

foram debatidas e encaminhadas propostas de soluções, sendo que os temas 

debatidos já tinham sidos apreciados previamente na reunião do Fórum de Entidades 

na data 14/12/2016: (i) Estradas vicinais; (ii) Reabertura dos postos de saúde nas 

comunidades; (iii) Melhorias das instalações nas escolas rurais e com transporte de 

qualidade; (iv) Água para todas as comunidades, com abertura de poços e limpeza de 

barreiros; (v) Cumprir a lei municipal do meio ambiente; (vi) Monitorar todo o processo 

de mineração na comunidade Angico dos Dias; (vii) Apoiar as associações das 

comunidades; (viii) Monitorar as emissões de títulos de terra; (ix) Fortalecer os bancos 

de sementes; (x) Gerar postos de trabalho e geração de renda para os jovens nas 

comunidades rurais e (xi) Criação de guarda municipal com atuação no campo.  

E segundo os entrevistados houveram após a audiência providências sendo 

tomadas e com ganho político no município.   

 
[...] toda a discussão sobre o desenvolvimento vem sendo puxado pelo 
fórum, porquê o fórum faz a denúncia, avaliações e cobra, por 
exemplo, um fato marcante e bem elucidativo é a questão do aterro 
sanitário, que foi uma das coisas que o fórum fez uma audiência com 
o prefeito, e providências foram tomadas sobre o aterro sanitário, que 
era uma vergonha e as sugestões do fórum mesmo, por uma pessoa 
de Jacobina, não me lembro o nome, e foi feito um arranjo para 
solucionar o problema da queima do lixo. E o fórum conseguiu trazer 
o prefeito para dentro da reunião, e não com comissão para tratar do 
assunto. Tudo que é políticas públicas passa por lá, e tudo tem 
repercussão (ENTREVISTADO UMBURANA). 

 

 Através do depoimento acima, é possível analisar que o Fórum consegue 

interferir na gestão municipal, contribuindo para a interpretação sobre a liberdade 

instrumental de garantia de transparência de Sen (2010).  

A participação popular nas decisões políticas municipal e com inserção direta 

dos gestores públicos como acontecem nas audiências, segue a afirmação de Gohn 

(2011) que a participação não deve ser somente com os técnicos e sim beneficiar do 

planejamento programado em razão da força desempenhada.  
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Contribui também, para o aumento considerável e consistente do capital social, 

principalmente com o fortalecimento das comunidades cívicas, em especial as 

compostas por associações, que tendem a ter sujeitos mais politicamente ativos; 

aumentando o cumprimento das regras democráticas, coincidindo com a afirmação 

de Putnam (2006).   

O mesmo Putnam (2006), afirma que um bom governo tem que ser sensível as 

demandas dos cidadãos e ter competência para sua superação, e as reivindicações 

desenvolvida no ambiente do Fórum de Entidades nos aspectos de defesa do meio 

ambiente, enfretamentos a mineração e garantia de direitos, vem contribuindo para 

que o poder público enfrente os problemas municipais e favoreça o desenvolvimento 

local.   

As ações desenvolvidas contribuiu ainda para análises a partir das liberdades 

instrumentais de Sen (2010), para alcançar as liberdades substantivas. Em especial 

as liberdades políticas; que fundamenta na liberdade dos cidadãos de encolherem 

seus governantes, e realizar críticas e fiscalização de seus eleitos. E as garantias de 

transparência; refere-se a lisura e sinceridade na execução de ações e relações 

estabelecidas.   

Cobranças e ações como a elaboração da lei municipal do meio ambiente, os 

enfrentamentos da mineração e a defesa dos fundos de pastos, desenvolvidos no 

Fórum de Entidades, visa o desenvolvimento local, que segundo Abramovay (2001), 

tem que ser respeitadas as vontades dos agentes, ou seja, as liberdades humanas 

de Sen (2010). E subsidia também a reflexão de Franco (1998) sobre o 

desenvolvimento local integrado e sustentável, indo para além do econômico e 

favorecendo o desenvolvimento social, político e ambiental, e potencializando o 

surgimento de comunidades mais sustentáveis.  

 

4.5 CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIAS NAS COMUNIDADES 

 

Verificamos que o fórum vem conseguindo contribuir para melhorias nas 

comunidades, no que se refere aos processos de denúncias, pressões ao poder 

público e promoção do desenvolvimento nas comunidades. Os dados da Figura 17, 

comprovam que 96,15% responderam que SIM, o fórum conseguiu atender e dar 

encaminhamentos de demandas comunitárias, e 3,85% responderam que o fórum 

NÃO consegue atender tais demandas.  
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Figura 17: Contribuição do Fórum de Entidades para melhorias nas 

comunidades 

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

 

As contribuições do Fórum pode ser elucidada pelos depoimentos dos 

entrevistados:  

[...] na nossa região tivemos problemas com o transporte escolar e 
depois da discussão no fórum, ele melhorou e as crianças não tiveram 
que ir para o ponto de ônibus a pé. E isso só foi possível com os 
conhecimentos adquiridos nas reuniões (ENTREVISTADO 
PITOMBA).  

 
[...] acho que sim, pois a energia que era um sonho na nossa região, 
só saiu após ter sido tratado dentro das reuniões do fórum.  E o fórum 
ajuda na organização de algumas comunidades, principalmente como 
fundo de pasto (ENTREVISTADO MACAMBIRA). 

   

[...] tem, a questão da água para todos, o programa um milhão de 
cisternas, tudo foi discutida lá no fórum. E a gente fala muito para o 
pessoal sobre a solidariedade, da partilha, da limpeza dos barreiros 
tudo isso é discutido nas reuniões do fórum. E depois é conversada 
também aqui na comunidade. E muitas coisas que fazemos na 
comunidade passa na reunião do fórum como a construção da nossa 
capela, das estradas e reflexões sobre a caminhada 
(ENTREVISTADO PAU D’ARCO). 

 

 Portanto, tendo como base os depoimentos e a figura acima, percebe-se que 

o Fórum de Entidades vem contribuindo para melhorias nas comunidades o que pode 

ser interpretado pela reflexão de Sen (2010) sobre as liberdades instrumentais, no 
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que se refere as oportunidades sociais. Ou seja, através do Fórum as comunidades 

estão conseguindo ter acesso a serviços básicos como o transporte escolar, limpeza 

de barreiros, luz para todos etc. e diminuindo as privações e evoluindo para a 

conquista da liberdade substantiva.  

Outro foco de análise, foi a contribuição do Fórum de Entidades, na 

organização social das comunidades, principalmente nos enfrentamentos à 

mineração, grilagem de terras e na garantia de áreas de fundo de pasto. Conforme a 

Figura 18, o fórum, segundo os entrevistados, contribui para que as comunidades 

visualizassem a necessidade de fortalecer os seus processos organizativos. Para 

88,46% dos entrevistados, o Fórum conseguiu alcançar esse objetivo e para 11,54% 

isso não aconteceu de maneira satisfatória, conforme apresentado na figura 18.  

 

Figura 18: Contribuição na organização social das comunidades 

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

 

A figura acima permite visualizar a contribuição do Fórum de Entidades para a 

organização social o que pode ser interpretado pela reflexão de Putnam (2006) sobre 

o capital social, pois tendo comunidades mais organizadas civicamente permite o 

acumulo de capital social e consequentemente teremos cidadãos mais conscientes 

de seus direitos e deveres, sendo a mesma de interpretação de Gohn (2011).  

 

4.6 MOTIVAÇÃO EM PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO FÓRUM 

 

As motivações em participar do Fórum de Entidades são as mais variadas 

possíveis, vale ressaltar que nessa questão os participantes que responderam os 

Sim Não Não sei responder

Porcentagem 88,46% 11,54% 0
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questionários foram orientados para assinalar no máximo duas opções. Com essa 

ressalva, o destaque maior foi para os 42,31% que assinalaram a opção “contribuir 

para melhorias na minha comunidade e município”. Seguido pela opção de 

“possibilidade de trocas de experiências com os outros participantes” com 15,38%, e 

com a mesma porcentagem a motivação “Participar de capacitações que ajudam no 

meu dia a dia na comunidade”. A motivação “Ficar sabendo de assuntos referentes 

ao município, país e do mundo” recebeu 9,62%. E com 5,77%, o público assinalou a 

motivação; “Ficar sabendo de investimentos que são realizados no município via 

poder público e sociedade civil” e “Lutar por um futuro melhor para crianças e jovens 

da minha comunidade”. Conforme figura 19 e depoimentos de dois entrevistados:  

 

Figura 19: Motivações em participar do Fórum de Entidades 

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

E que pode ser comprovado pelos depoimentos dos entrevistados. 

[...] a troca de informação, se não fosse o fórum ter nós dado tanta 
informação de como funciona, e o que é uma mineração, pois a gente 
levada por brincadeira nem, e não sabia as causas que aquilo podia 
fazer na saúde de todo mundo da comunidade. E hoje, temos cartazes, 
informações de tudo sobre a mineração aqui e em outros lugares, e 
vão até pessoas para dar palestras lá, alertando sobre tudo da 
mineração. E hoje a comunidade está toda ciente no mal que causa a 
mineração (ENTREVISTADO AROEIRA). 

42,31%

15,38%

9,62%

15,38%

5,77%

5,77%

5,77%

0,00% 5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

Contribuir para melhorias na minha comunidade e
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do mundo.

Participar de capacitações que ajudam no meu dia a dia na
comunidade.

Lutar por um futuro melhor para as crianças e jovens da
minha comunidade.

Ficar sabendo de investimentos que são realizados no
município via poder público e sociedade civil organizada.

Outra motivação
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É o único local, que temos a oportunidade de discutir os problemas do 
município, fazer cobranças, e obter muitas informações, e com isso 
podemos contribuir para melhorias da comunidade e município. Além 
do movimento político é muito importante e proveitoso para receber as 
informações de especialistas (ENTREVISTADO MACAMBIRA). 

Percebe-se pelos depoimentos e pela figura que retrata a motivação, que os 

acúmulos de capital social provocados pelas ações do Fórum, consegue ter 

indivíduos mais conscientes e motivados a ajudar o próximo, contribuindo para as 

análises de Putnam (2006). Além de provocar a busca por liberdades instrumentais 

como a garantia de transparência de Sen (2010).  

 

4.7 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO FÓRUM 

 

A atuação do Fórum de Entidades obteve números, a partir da catalogação dos 

questionários, sugere que a iniciativa é bem aceita pelos participantes do espaço, 

(Figura 20). Com 61% marcando a opção de que a iniciativa é boa e 35% como 

excelente e apenas 4% assinalaram regular. A avaliação da atuação do Fórum de 

Entidades pelos participantes atingiu a porcentagem de 96% de boa ou excelente.  

 

Figura 20: Atuação do Fórum de Entidades 

 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

 

Nos depoimentos os entrevistados também avaliam positivamente a atuação 

do Fórum de Entidades.   

 

Regular
4%

Boa
61%

Excelente
35%
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A iniciativa do fórum é excelente, ressuscitou nem, muitas coisas 
dentro do povo, sendo uma ressureição de muitas coisas, 
pincipalmente após a vitória do Lula e a dormência do povo. E o fórum 
retomou as lutas, que várias entidades tinham feitos no passado. E 
não vejo a necessidade de mudança momento, nem, o tempo é muito 
limitado, e os recursos humanos está muito limitado. E diante dos 
recursos escassos estamos tentando fazer o possível, nem. A 
realidade muitas das vezes nós exige de fazermos mais, nem, mas 
estamos fazendo o possível (ENTREVISTADO UMBUZEIRO).  

  

Portanto, as avaliações positivas alcançadas, só foram possíveis a partir das 

ações desenvolvidas e que vem provocando o crescimento da consciência política e 

ambiental, principalmente com os enfrentamentos com as empresas mineradoras, e 

as garantias de permanência e sucessão dos fundos de pastos.  

 

4.8 ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA PARA DIVULGAÇÃO DA EXPÊRIENCIA  

 

A experiência do Fórum de Entidades de Campo Alegre de Lourdes/BA como 

exemplo de participação e ação coletiva, foi sistematizada em formato de cartilha com 

o objetivo de divulgar e incentivar outros municípios da região a promoverem espaços 

semelhantes. Para tanto, a cartilha foi elaborada relatando as principais ações 

desenvolvidas, e sempre com a preocupação de utilização de linguagem simples e de 

fácil compreensão para diversos públicos que irá receber os exemplares. A 

demonstração da cartilha segue no apêndice D do presente trabalho.  

 

4.9 DESAFIOS/DIFICULDADES DO FÓRUM DE ENTIDADES DE CAMPO ALEGRE 

DE LOURDES/BA 

 

É possível afirmar que o alcance do Fórum de Entidades foram conseguidos 

através do conhecimento da realidade e da problemática sobre a qual se pretende 

atuar. Houve investimentos na atualização frequente das informações e na formação. 

E conta com o envolvimento de pessoas diretamente afetadas e de outros atores 

sensíveis à causa, desde o planejamento das ações até a sua execução a campo.  

Porém, mesmo com esses diversos acúmulos o Fórum de Entidades possui 

dificuldades e limites a serem enfrentados e superados como: (i) Ainda existem 

agricultores\as que não valorizam devidamente as ações comunitárias; (ii) Dominação 
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política, exercendo grandes influências sobre a população, vindo a prejudicar a 

participação social nas comunidades;  (iii) A estratégia de cooptação, utilizada por 

empresas em relação a políticos tradicionais, atrapalha o entendimento da realidade 

e a busca de mudanças; (iv) Apesar do avanço na criação da Lei municipal de meio 

ambiente, não se observa sua aplicação efetiva; (v) A ausência da participação do 

poder público nas reuniões do Fórum, reflete a necessidade de ter maior credibilidade 

na relação poder público e sociedade civil; (vi) Ausência de estatuto e regimento 

interno; (vii) Falta de uma sede própria para armazenamento dos dados gerados; (viii) 

Falta de mecanismos de transferência de acúmulos entre os participantes; (ix) Falta 

de cadastros das atuais organizações que compõem o Fórum de Entidades e (x) 

Mudança frequente dos representantes das organizações que compõem o Fórum de 

Entidades gerando falta de acúmulos e qualificação da participação.  

O processo de desenvolvimento local, no município de Campo Alegre de 

Lourdes/BA, é influenciado pelas ações do fórum que apesar de não ter o poder 

público como integrante, o que reflete na ausência da liberdade instrumental 

conforme Sen (2010), garantias de transparência, a democracia, é priorizada através 

das conquistas de liberdade e no aumento do capital social desenvolvido pelo fórum.

  O Fórum vem fortalecendo o capital social, conforme a definição de Putnam 

(2006), que estabelece que o capital social a partir do potencial coletivo, e não algo 

intrínseco ao indivíduo, mas, sim como promotor de confiança e cooperação, e 

fortalecendo a participação cívica e a democracia. Ou seja, o processo desenvolvido 

vem contribuindo para o fortalecimento da participação cívica nas comunidades 

envolvidas, e nos relatos descritos percebe-se que existe muita relação de confiança 

e cooperação, ou seja, é investido no capital social.  

Confronta ainda com o desenvolvimento como liberdade proposta por Sen 

(2010), indo para além do econômico, e estabelecendo como principal as garantias 

das liberdades instrumentais como, meios, para alcançar as liberdades substantivas, 

fins.   

Permite ainda, analisar o Fórum de Entidades como promotor de 

desenvolvimento local, a partir da definição de Franco (1998) e Abramovay (2001) que 

estabelecem o desenvolvimento local integrado e sustentável como indo para além do 

econômico, assim como Sen (2010), e perpassa pelas relações de viabilidade no local, 

na tentativa de ampliarem as escolhas dos indivíduos e no surgimento de 
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comunidades mais sustentáveis e em condições de promover seus processos de 

desenvolvimentos.  

É notário ainda, que o Fórum de Entidades questiona diversas ações 

desenvolvidas no município como a mineração, políticas públicas e investimentos na 

saúde, educação e saneamento. Utilizando para isso as convocações ao poder 

público, prefeitura e secretarias municipais para esclarecimentos sobre diversos 

temas. Seguindo dessa maneira os pressupostos de Sen, que reflete sobre o 

processo de desenvolvimento, que somente é alcançado, se forem garantidos as 

liberdades de seus cidadãos em amplos aspectos, e que possibilite a ausência de 

privações, ou seja, construa junto com a população liberdades substantivas. Não 

tendo como foco somente o desenvolvimento econômico, mas sim, tendo-o como 

meio para a promoção do desenvolvimento em sua plenitude. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A experiência do Fórum de Entidades, criado em 2009, com o fim dos Cursos 

de Evangelização Missionários (CEVAM’s), e desde então conta com a participação 

de lideranças sindicais, movimentos sociais e da igreja católica, vem conseguindo 

promover debates, denuncias, cobranças e capacitações em diversas temáticas 

relacionadas ao processo de desenvolvimento local, e se mostra de grande valia para 

os envolvidos em conseguirem efetivar a participação social.   

Portanto, o objetivo de análise da participação social como dinâmica para o 

desenvolvimento local, e compreender os desafios e avanços desse importante 

espaço político, e diante das inúmeras atividades/ações e reinvindicações 

desenvolvidas pelo fórum apresentadas no item anterior, podemos afirmar que o 

mesmo é promotor do desenvolvimento local integrado no município, confirmando 

dessa maneira a hipótese que levantamos: A maior qualificação na participação social 

possibilita avanços no desenvolvimento local integrado no município.  

Considerando que o capital social é a base de todo o processo de envolvimento 

para a qualificação da participação social, e somente estabelecidas as relações de 

confiança e cooperação é que podemos avançar no processo de participação cívica 

e no processo democrático, o Fórum em suas ações conseguiu gerar acúmulos de 

capital social, como podem ser demonstradas nos depoimentos dos entrevistados no 

decorrer do trabalho e em especificamente nas atividades que envolvem um maior 

números de pessoas em seus processos de condução e organização. A exemplo das 

Romarias em defesa da vida, campanhas de sementes e cuidado com lixo, que 

somente são possíveis de serem realizadas com a confiança e cooperação de 

todos(as) envolvidos (as). Somado, que em muitas reuniões estratégicas realizadas 

fora no ambiente do Fórum são formadas comissões representativas, como é o caso 

da audiência com o Ministério Público em Remanso, demonstrando assim relações 

de confiança nos outros envolvidos.  

A qualificação da participação social no Fórum de Entidades, vem ao longo dos 

anos sendo priorizada, com incremento dos processos que visam o maior 

fortalecimento das comunidades, pois o sucesso das ações desenvolvidas dependem 

da relação participação social e democracia participativa, ou seja, é necessário a 

qualificação em seu processo e não apenas aumento em números de participantes. 
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Desse modo, o fórum estabelece processos que visam o fortalecimento das 

comunidades cívicas. Essas ações desenvolvidas podem ser exemplificadas com as 

Rodadas nas comunidades, que além de levantar as demandas permitem o acúmulo 

de capital social e na participação social e que tem a culminância nas Assembleias 

dos Trabalhadores Rurais. Tais aspectos respondem a um dos objetivos que 

elencamos: Analisar a importância da formação técnica, social e política dos 

envolvidos no fórum. 

Como estratégicos para a qualificação da participação social, e 

consequentemente para o desenvolvimento local, as capacitações técnicas, sociais e 

políticas contribuíram para os avanços significativos do fórum, destaque para as 

capacitações envolvendo o processo de regularização fundiária e o saneamento 

básico, ambas tiveram grandes repercussões no município, o que corresponde ao 

outro objetivo: Identificar as possíveis contribuições das organizações de assessoria 

técnica na dinâmica social.  

A opção do Fórum de Entidades em não ter em sua composição o poder 

público, pode parecer como um grande entrave, porém a pesquisa com base nos 

depoimentos dos membros do Fórum e das observações in locu, percebe-se que 

muitas pautas não teriam os mesmos diálogos caso tivessem a presença de 

representantes do poder público, o que demonstra a falta da liberdade instrumental 

de Sen (2010), na garantia de transparência. Mesmo assim o Fórum de Entidades 

vem conseguindo realizar audiências públicas com o ministério público e com a 

prefeitura, o que corresponde ao objetivo elencado: Avaliar as convergências e 

divergências entre as ações da sociedade civil e da visão do poder público sobre o 

ambiente do fórum.  

Para a análise sobre o processo de desenvolvimento realizado pelo Fórum de 

Entidades no município, tivemos que entender o desenvolvimento para além do 

econômico, e como garantias das liberdades dos cidadãos, e a partir disso com a 

ausência de privações, garantir a liberdade substantiva. E a partir das análises de 

ações e reflexões, desenvolvidas no presente trabalho, podemos afirmar que o 

Fórum, visa as liberdades instrumentais como meios para alcançar as liberdades 

substantivas Sen (2010) e aliado a preservação ambiental, provocando assim um 

desenvolvimento local integrado e sustentável para essa e futuras gerações. Tais 
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aspectos respondem a um dos objetivos que elencamos: Analisar as contribuições do 

fórum para o desenvolvimento local.  

Exemplos desses processos que visam as liberdades humanas e o 

desenvolvimento local, podemos citar os projetos que são sociabilizados nas 

reuniões, que permite as comunidades terem acesso as políticas públicas de ATER 

e água para o consumo humano e para produção. Além, da provocação e aprovação 

da lei municipal de meio ambiente. Destaque para ações de enfrentamentos a 

mineração e regularização das áreas de fundo de pasto, ambas vem provocando 

acúmulos a partir das reflexões, capacitações e reinvindicações. Além, de promover 

acúmulos na participação e capital social, e contribuindo para ter moradores mais 

politizados e conhecedores dos seus direitos, consequentemente promovendo o 

desenvolvimento local integrado e sustentável. O que corresponde a todos os 

objetivos elencados e em especial: Investigar o perfil dos participantes do fórum, em 

relação a quantidades de mulheres, jovens e idosos e seus processos de 

empoderamento 

Por fim o objetivo elencado: Elaborar uma cartilha relatando a experiência do 

fórum, como forma de divulgar e incentivar outros municípios da região a promoverem 

espaços semelhantes. Foi alcançado com a elaboração da cartilha, relatando as 

principais ações desenvolvidas, e sempre com a preocupação de utilização de 

linguagem simples e de fácil compreensão para diversos públicos.   

Para maiores reflexões e inferências sobre as ações desenvolvidas no Fórum 

de Entidades do município de Campo Alegre de Lourdes/BA, como promotor do 

desenvolvimento local integrado e sustentável, serão necessários novos estudos e 

maiores aprofundamentos. Porém, o estudo apresentando qualifica todas as ações 

desenvolvidas por esse importante espaço de participação e ação coletiva.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Roteiro 1 da entrevista semiestruturadas. 

Roteiro 1:  Tem o objetivo de identificar as possíveis contribuições das organizações 

de assessoria técnica, na dinâmica social desenvolvida. Será na quantidade de uma 

entrevista por organização. 

Identificação: 

Nome da organização: 

Endereço: 

Nome do entrevistado: 

1. Quanto tempo tem que a organização participa do fórum de entidades? 

2. Existe(m) pessoa(s) fixas que acompanham as reuniões? Ou há um rodizio no 

acompanhamento? 

3. As discussões do fórum são debatidas e socializadas em reuniões internas da 

organização? 

4. Existem semelhanças entre os objetivos da organização e do fórum? 

5. Existe alguma dependência de ordem metodológica e/ou financeira do fórum 

em relação a organização? 

6. As ações desenvolvidas no município pela organização passa por “aprovação” 

ou socialização, nas reuniões do fórum de entidades? 

7. Os temas tratados no fórum contribuiu na assessoria técnica junto aos 

agricultores e suas organizações? Se sim, de que maneira? 

8. Gostaria de fazer mais algum comentário?  
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APÊNDICE B: Roteiro 2 da entrevista semiestruturadas. 

 

Roteiro 2: Com o objetivo de inferir sobre as contribuições do fórum para o 

desenvolvimento local, a importância da formação dos envolvidos e avaliar as 

convergências e divergências da sociedade civil e poder público no ambiente do 

fórum. A amostragem será em relação ao tempo de participação, sendo distribuídas 

em quantidade de duas pessoas, e divididas em três grupos; com mais tempo (2009- 

2012), intermediário (2013 – 2015) e com menor tempo de participação (2016-2017), 

independente de organização que representam.  

Identificação: 

Nome da organização: 

Endereço: 

Nome do entrevistado: 

1. Desde quando você e sua organização participa das reuniões do Fórum? 

2. Existia no município espaços de discussão, antes da criação do fórum?   

3. O que mudou após a criação do fórum?   

4. Qual a sua maior motivação em participar das reuniões do Fórum de 

Entidades?  

5. As políticas públicas que chegam até o município são debatidas no fórum? 

6. Questões sobre o desenvolvimento do município como saneamento, saúde, 

educação, meio ambiente etc. são debatidas e encaminhadas ações no fórum? 

7. Houve nos últimos anos alguma capacitação/formação na parte técnica, social 

e política, no fórum? Se sim, qual foi a contribuição para o seu dia a dia?  

8. O poder público, prefeito (a), secretário (a) e demais participam das reuniões 

do fórum de entidades? 

9. O fórum consegue realizar audiências públicas e/ou reuniões junto ao poder 

público para amplo debate sobre questões pertinentes ao desenvolvimento do 

município? 

10. Gostaria de fazer mais algum comentário?  
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APÊNDICE C: Questionário  

 

Questionários: serão aplicados de maneira amostral aos participantes, 

aproximadamente 50% para levantamento, com o objetivo de investigar o perfil dos 

participantes do fórum, principalmente em relação a quantidades de mulheres, jovens 

e idosos e seus processos de empoderamento.  

1. Nome do(a) entrevistado (a): 

Comunidade: 

Organização:  

2. Qual a sua faixa etária? (    )  Jovem 18-29 anos   (   ) Adulto 30 – 59 anos    (   ) 

Idoso  60 ou mais anos. 

3. Sexo: 

(    ) Masculino      (    ) Feminino 

 

4. Escolaridade: 

(   ) Analfabeto    (    ) sabe ler e escrever   

(   ) Ensino Fundamental até a 4ª serie - incompleto   

(    ) Ensino Fundamental até a 4ª - completo 

(   ) Ensino Fundamental  da 5ª a 8ª serie – incompleto  

(   ) Ensino Fundamental da 5ª a 8ª serie – completo 

(   ) Ensino Médio – incompleto 

(   ) Ensino Médio – completo   

(  ) Ensino superior – incompleto  

(  ) Ensino Superior – completo  

 

5. Quantas reuniões do fórum participou no último ano? 

(    ) uma reunião       (    ) duas reuniões                  (   ) três reuniões   

(   ) quatro reuniões   (    ) cinco ou mais reuniões    (   ) Todas reuniões. 

6. Como você avalia a sua participação no Fórum de Entidades? 

(     ) Ruim       (    ) Regular      (    ) Boa     (    ) Excelente (   ) Não consigo opinar 
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7. Questões referentes a sua comunidade, como qualidade do transporte escolar, 

qualidade da água, estradas vicinais, etc foram debatidas e encaminhadas ações 

nas reuniões do Fórum? 

(    ) Sim     (    ) Não    (    ) Não sei responder 

 

8. A participação no Fórum de Entidades contribuiu para melhorias no envolvimento 

dos moradores na organização social da comunidade? 

(    ) Sim     (    ) Não    (    ) Não sei responder 

 

9. A participação no Fórum de Entidades contribuiu para promover melhorias na 

comunidade, principalmente em relação ao desenvolvimento local comunitário? 

(    ) Sim     (    ) Não    (    ) Não sei responder 

 

10. As capacitações desenvolvidas pelo Fórum de Entidades tiveram resultados 

satisfatórios na comunidade e no município?  

(    ) Sim     (    ) Não    (    ) Não sei responder 

 

11. Qual(is) a(s) sua(s) maior(es) motivação(ões) em participar das reuniões do 

Fórum de Entidades? Escolher no máximo duas! 

(    ) Contribuir para melhorias na minha comunidade e município. 

(   ) Possibilidade de trocas de experiências com os outros participantes. 

(   ) Ficar sabendo de assuntos referentes ao município, país e do mundo. 

(    ) Participar de capacitações que ajudam no meu dia a dia na comunidade. 

(   ) Lutar por um futuro melhor para as crianças e jovens da minha comunidade.  

(   ) Ficar sabendo de investimentos que são realizados no município via poder 

público e sociedade civil organizada.  

(   )  Outra motivação: __________________________________________ 

12. Como você avalia a atuação do Fórum de Entidades no município de Campo 

Alegre de Lourdes?  

(     ) Ruim       (    ) Regular      (    ) Boa     (    ) Excelente   (  ) Não consigo opinar 
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13. Gostaria de mais algum comentário? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D:  Cartilha da experiência do Fórum de Entidades de Campo 

Alegre de Lourdes/BA. 
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APÊNDICE E: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 
 

Campo Alegre de Lourdes - BA, ____, de______________de 2017 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 
 

Título da Pesquisa: “Desenvolvimento local e suas dinâmicas: Um olhar sobre a 

participação social no Fórum de Entidades do município de Campo Alegre de Lourdes, 

BA” 

  

Nome do Pesquisador: Elson de Oliveira  

Nome da Orientadora: Eva Mônica Sarmento da Silva   

Nome do Coorientador: Helder Ribeiro Freitas 

  

1. Natureza da pesquisa: O (A) senhor (senhora) está sendo convidado (a) a 

participar desta pesquisa que tem como finalidade analisar a participação social como 

dinâmica para o desenvolvimento local através do Fórum de Entidades, procurando 

compreender os desafios e avanços desse importante espaço social.  

2. Participantes da pesquisa: Serão entrevistados 15 pessoas sendo 6 através de 

questionários e 9 através de entrevistas semiestruturadas, que fazem parte do Fórum 

de Entidades, do Município de Campo Alegre de Lourdes, Estado da Bahia, e que 

participaram nos últimos anos das discussões referentes ao espaço social.    

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o/a senhor/senhora 

permitirá que o pesquisador Elson de Oliveira faça questionamentos inerentes ao 

Fórum de Entidades do qual participam. Os questionários e as entrevistas 

semiestruturadas serão aplicados no local indicado pelo entrevistado, não havendo 

portanto, necessidade de deslocamento e terá duração de no máximo 01 (uma) hora. 

Após a aplicação do questionário ou da entrevista semiestruturada os dados 

informados serão juntados a uma planilha onde serão inseridos dados de outros 

questionários e entrevistas com o objetivo de, ao final, realizar a análise das 

informações coletadas. Todo o estudo tem previsão para ser concluído até junho de 

2018 e a apresentação do estudo completo será através da Defesa da Dissertação 

pública que tem previsão pra ocorrer até o final de julho de 2018. O/A senhor/senhora 

tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando 
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em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o/a senhor/senhora. 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 

telefone do pesquisador do Projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de 

Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: As entrevistas e os questionários serão realizados nos locais 

indicados pelos participantes do Fórum de Entidades, com intuito de identificar e 

avaliar as possíveis contribuições das organizações de assessoria técnica, e inferir 

sobre as contribuições do fórum para o desenvolvimento local, a importância da 

formação dos envolvidos e avaliar as convergências e divergências da sociedade civil 

e poder público no ambiente do fórum. Além de investigar o perfil dos participantes do 

fórum, principalmente em relação a quantidades de mulheres, jovens e idosos e seus 

processos de empoderamento. Será explicado aos participantes que a pesquisa terá 

como embasamento as ações desenvolvidas pelo Fórum de Entidades, que funciona 

no município de Campo Alegre de Lourdes, BA, desde 2009.  

5. Riscos e desconforto:  

A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas e os 

procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução no. 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde; 

nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. E segue as 

recomendações da resolução CNS nº 510 de 2016. Portanto, os riscos são: os 

participantes da pesquisa poderão sofrer algum tipo de represália em relação ao poder 

público, pois a pesquisa irá inferir sobre ações diretas da prefeitura, secretarias e 

administração pública municipal em geral. Somado a possíveis perseguições políticas 

aos envolvidos, como perdas de cargos indicados, alterações de funções dentre 

outras. Não havendo, riscos a saúde, sanidade mental ou física dos envolvidos, de 

imediato e nem tardio. 

Os riscos apresentados acima serão minimizados através das seguintes medidas: a 

confidencialidade, ou seja, não serão divulgados quaisquer informações coletadas 

com nomes ou descrições de quem a forneceu. Todas as possíveis cobranças 

realizadas junto ao poder público, são de autoria coletiva do Fórum de Entidades, ou 

seja, as informações serão vinculadas ao mesmo, e não a pessoas em particular. E 

caso seja diagnosticado alguma perseguição política aos participantes da pesquisa, 
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os pesquisadores irão formalizar junto ao Ministério Público, pedido de averiguações 

e de esclarecimentos do poder público municipal. Portanto, pode haver algum tipo de 

constrangimento, no entanto, buscaremos impedir que ocorram. O/a senhor/senhora 

poderá ou não receber o pesquisador para responder ao questionário ou a entrevista 

semiestruturada, após consentimento prévio dado por telefone, ocasião em foi 

agendado dia, local e horário indicados pelo (a) senhor (a) em que teria disponibilidade 

para receber o pesquisador. Lembramos que, mesmo após consentimento prévio, 

tenha desistido ou não tenha condições de receber o pesquisador, tal recusa não trará 

qualquer problema ao (a) senhor (a), pois não é intuito do pesquisador atrapalhar a 

rotina pessoal e de trabalho ou causar qualquer outro prejuízo ao bem estar e 

privacidade do (a) senhor (a). 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador, sua orientadora e equipe de pesquisa terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao 

publicar os resultados dessa pesquisa.  

 

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa o/a senhor/senhora não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações 

importantes sobre o quanto a participação no Fórum de Entidades apontou e 

aprimorou o desenvolvimento local, e inferir os avanços em possíveis investimentos 

em políticas públicas, municipal, estadual e/ou federal tanto da esfera pública como 

da iniciativa privada. Os envolvidos poderão evidenciar o espaço do Fórum como local 

de amplo debate sobre as problemáticas municipais, estaduais e nacionais, 

provocando a sua reflexão e criação de alternativas para a sua superação, e tendo 

assim ganhos coletivos e individuais. De forma que o conhecimento que será 

construído a partir desta pesquisa possa se estender a outros atores sociais, trazendo 

benefícios também para outros municípios da região, onde o pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações 

coletadas, conforme previsto no item anterior.  

8. Pagamento: O/A senhor/senhora não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação, mas caso haja 

alguma despesa garantimos o ressarcimento desde que seja decorrente da 

participação na pesquisa. O/A senhor/senhora terá direito a indenização, nos termos 
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da Lei, em caso de dano recorrente da pesquisa e também terá direito à assistência 

gratuita imediata e integral pelo tempo que for necessário.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 

livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: Confiro que recebi uma via deste Termo de Consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

Obs: Não assine esse Termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

____________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

_______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Pesquisador Responsável: Elson de Oliveira – (74) 99142 - 9683 

Orientador: Eva Monica Sarmento da Silva – (87) 99635-2924 

Coorientador: Helder Ribeiro Freitas – (87) 98838-3440 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professora Luciana Duccini  

Vice-Coordenador: Rodolfo Araújo da Silva 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar:  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
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Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 - E-mail: cep@univasf.edu.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado 

interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que participam de 

pesquisas científicas. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A: Parecer consubstanciado do CEP 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Desenvolvimento Local e suas dinâmicas: Um olhar sobre a participação social 

no Fórum de Entidades do município de Campo Alegre de Lourdes, BA Pesquisador: ELSON DE 

OLIVEIRA Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 83377718.2.0000.5196 

Instituição Proponente: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.703.435 

Apresentação do Projeto: 

1. Trata-se de um projeto vinculado ao Mestrado em Extensão Rural da UNIVASF, cujo objetivo é 

"Analisara participação social como dinâmica para o desenvolvimento local através do Fórum de 

Entidades do município de Campo Alegre de Lourdes, procurando compreender os desafios e 

avanços desse importante espaço político". Sua equipe executora é composta pelo pesquisador 

ELSON DE OLIVEIRA, sob a orientação dos professores Eva Mônica Sarmento da Silva e Helder 

Ribeiro Freitas. O projeto apresenta os elementos necessários para a avaliação ética. Todos os 

pesquisadores estão cadastrados como equipe na Plataforma Brasil. 

1.1 O projeto e o TCLE foram adequadamente formatados, apenas RECOMENDAMOS que o 

espaço entrelinhas e entre parágrafos no TCLE seja reduzido (1,5 entre linhas e 0 antes e 

depois do parágrafo) de modo a evitar que ocupe muitas páginas. 

Objetivo da Pesquisa: 

2. Os objetivos estão bem delineados, são exequíveis. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

3. Foi realizada uma análise dos riscos pertinente, com previsão de estratégias para minimizá-los, assim 

como foram apresentados os potenciais benefícios que a pesquisa pode propiciar aos seus 

participantes. 



132 
 
 

3.1 A menção à Resolução 196/96 foi devidamente substituída pela 510/2016. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

4. O projeto apresenta adequadamente os seguintes itens: tema, objeto da pesquisa, relevância 

social, local de realização da pesquisa, população a ser estudada, garantias éticas aos participantes 

da pesquisa, método a ser utilizado, cronograma, orçamento, critérios de inclusão e divulgação dos 

resultados do estudo. 

Quanto à pendência anterior neste item: 

4.1 O pesquisador acrescentou, na p. 09 do projeto, informações sobre a forma de 

recrutamento dos participantes. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

5. Todos os termos de apresentação obrigatória foram devidamente anexados e atendem às 

exigências éticas. 

Recomendações: 

6. Recomenda-se melhorar a formatação do TCLE para diminuir o número de páginas. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

7. O projeto foi corrigido e atende aos aspectos éticos de proteção aos participantes da pesquisa. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

É com satisfação que informamos formalmente a Vª. Srª. que o projeto "Desenvolvimento Local e 

suas dinâmicas: Um olhar sobre a participação social no Fórum de Entidades do município de Campo 

Alegre de Lourdes, BA" foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIVASF. A partir de 

agora, portanto, o vosso projeto pode dar início à fase prática ou experimental. Informamos ainda 

que no prazo máximo de 1 (um) ano a contar desta data deverá ser enviado a este comitê um 

relatório sucinto sobre o andamento da pesquisa. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1065633.pdf 

21/05/2018 

15:39:03 

 Aceito 

Página 02 de 

Continuação do Parecer: 2.703.435 

Outros CartarespostaaoCEPII.doc 21/05/2018 

15:32:55 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

modelodeTCLEII.docx 21/05/2018 

15:31:50 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 
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Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projetodepesquisa.docx 21/05/2018 

15:31:06 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Outros TERMODECONFIDENCIALIDADEESIGI 

LOHelderRIbeiroFreitas.pdf 

06/04/2018 

16:15:35 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Outros TERMODECONFIDENCIALIDADEESIGI 

LOEvaMonicaSarmentoSilva.docx 

12/02/2018 

13:19:48 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Outros termodeconfiabilidadeelson.pdf 12/02/2018 

13:18:23 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

compromissodopesquisador.pdf 12/02/2018 

13:17:16 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Orçamento orcamento.pdf 12/02/2018 

13:16:36 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Outros termodeanuencia.pdf 03/02/2018 

17:16:29 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 03/02/2018 

16:59:50 

ELSON DE OLIVEIRA Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

PETROLINA, 09 de Junho de 2018 

 
Assinado por: 

Luciana Duccini 
 

(Coordenador) 
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ANEXO B: Ata de audiência com a prefeitura  
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