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RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação é um estudo de caso sobre os dilemas da implantação de um modelo 
de gestão com participação popular no município de Serra do Mel /RN. Insere-se nos 
diversos estudos e análises sobre propostas e experiências de implantação de mecanismos 
de gestão participativa de políticas públicas no Brasil, a partir das décadas de 80 e 90, 
como um novo padrão de relação entre Estado e sociedade.  O estudo de caso parte da 
constatação de que em Serra do Mel continuam prevalecendo formas tradicionais de gestão 
centralizada no poder executivo, com pouco envolvimento da população e suas 
organizações. Nesse sentido, a investigação teve como objetivo analisar o processo de 
elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento de Serra do Mel/RN, no período de 
1994 a 1997, verificando os dilemas da implantação do modelo de gestão participativa 
proposto. Partiu-se do pressuposto de que a implantação da gestão participativa é 
dificultada, principalmente,  pela manutenção e reprodução de práticas ou comportamentos 
políticos tradicionais, negando as bases e valores da democracia participativa. O estudo 
constatou que os dilemas da gestão participativa em Serra do Mel estão relacionados à 
combinação de elementos estruturais, institucionais e culturais: a limitação dos recursos 
disponíveis no âmbito local reduz a eficácia das decisões tomadas de forma participativa; a 
fragilidade institucional dos mecanismos e instrumentos de gestão sugeridos e 
implementados; e a  incompatibilidade do modelo de gestão participativa com elementos 
políticos culturais contraditórios aos princípios democráticos.    
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ABSTRACT 
 
 
 
 
   
To present dissertation it is a case study on the dilemmas of the implementation of one 
management model with popular participation in the municipal district of Serra do Mel 
/RN. It is inserted on the several studies and analyses about propositions and experiments 
in implementation of mechanisms of popular participation on the management of public 
policy in Brazil, starting in the decades of 1980 and 1990, as new relationship pattern 
between the State and the society.  The case study starts with the verification that in Serra 
do Mel traditional forms of centralized management in the executive power continue 
prevailing, with little involvement of the population and its organizations. In that sense, the 
investigation had as objective to analyze the elaboration process and the execution of the 
Plan of Development of Serra do Mel /RN, in the period from 1994 to 1997, verifying the 
dilemmas in the implementation of the model of management proposed. The 
presupposition that the implementation of mechanisms of popular participation is hindered 
was broke, mainly, by the maintenance and reproduction of practices or traditional political 
behavior, denying the bases and values of the democracy. The study verified that the 
dilemmas of the implementation of one management model with popular participation in 
Serra do Mel are related with the combination of structural, institutional and cultural 
elements: the limitation of the available resources in the local ambit that reduces the 
effectiveness of the decision taking with popular participation; the institutional fragility of 
mechanisms and instruments of management suggested and implemented; and the 
incompatibility of the model of management with the elements of a political culture 
contradictory to the democratic principles. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

 

A gestão municipal participativa vem se constituindo em uma temática 

relevante no Brasil, tendo origem em diversas experiências e proposições de 

desenvolvimento municipal, que combinam a melhoria da qualidade de vida da população 

com mecanismos de democratização das esferas públicas decisórias sobre políticas e 

recursos públicos, como alternativa às práticas tradicionais autoritárias e centralizadoras.  

Nessas experiências, a gestão participativa é considerada como um modelo 

de gestão que viabiliza a intervenção da população local nos processos de tomada de 

decisão, envolvendo a organização e o manejo de recursos organizativos, financeiros, 

humanos e técnicos, sendo materializada em um conjunto de processos sociais e de canais 

institucionalizados de participação (conselhos, comissões, conferências, comitês, 

consórcios municipais, entre outros) e reforçada por instrumentos políticos-sociais de 

participação cidadã (organizações da sociedade, fóruns, plenárias, grupos de pressão e 

conselhos populares não-legalizados).  

Do ponto de vista institucional, a gestão participativa é apresentada como 

uma complementação ou mesmo ampliação da democracia representativa, com base num 

novo tipo de relação entre Estado e sociedade, que viabiliza a participação direta da 

população na disputa de interesses e no exercício de práticas de negociação na gestão de 

políticas públicas. Nesse sentido, são realçadas algumas virtudes da gestão participativa: a 

proximidade entre a população, representa melhor seus interesses porque conhece bem 

seus problemas e os processos de planejamento e decisão; o estímulo ao exercício da 

participação cidadã favorece a ampliação da democracia, com a superação da distância, da 

apatia e da alienação, com o estreitamento das relações entre poder público e cidadãos; os 
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mecanismos de gestão participativa otimizam os recursos públicos, dificultando práticas 

clientelistas através do controle social.  

No Brasil, esse enfoque otimista sobre a gestão municipal participativa é 

característico da década de 80 e início da década de 90. As perspectivas em relação à 

construção de novas formas de relação entre Estado e sociedade são motivadas pelo 

contexto sócio-político de luta contra o centralismo autoritário do regime militar e pelas 

novidades expressas em experiências municipais de gestão participativa, principalmente 

com o surgimento de novos partidos de esquerda e com a constituição de alianças políticas 

que envolvem setores da sociedade, comprometidos com a luta pela redemocratização. 

Estas experiências influenciam e são reforçadas pela Constituição de 1988, que estabelece 

as bases jurídico-institucionais da participação da população na formulação e controle de 

políticas nos diversos níveis governamentais.  

Outro enfoque de análise, porém, enfatiza os limites e ressalta os efeitos 

indesejáveis da gestão participativa, entre estes, o enfraquecimento das instituições 

democráticas (partidos políticos, eleições), através de reprodução de práticas  de 

corporativismo de interesses setoriais e territoriais que ferem o universalismo de 

procedimentos. No caso brasileiro, esse enfoque aparece com maior evidência na década 

de 90, nas análises dos limites e fracassos de experiências de gestão participativa, quando 

setores políticos tradicionais se apropriam do discurso da participação para buscar novas 

formas de legitimação perante a população e para cumprir ritos formais exigidos para 

acesso a recursos públicos. Esse enfoque ressalta os limites da gestão participativa: a 

dependência financeira das esferas locais de governo diante do aumento das demandas e 

expectativas que são frustadas, ampliando a desmotivação e o descrédito nas instituições e 

seus mecanismos; a fragilidade dos mecanismos de gestão participativa e a dependência 

dos mesmos, quanto a sua implantação, funcionamento e eficácia, ao compromisso dos 

governos locais e do legislativo; a baixa capacidade de organização da sociedade civil que 

é constatada na maioria dos municípios brasileiros e a persistência de uma cultura não 

participativa e autoritária que reforça o corporativismo setorial ou territorial e o 

imediatismo das reivindicações que  despolitizam a gestão pública. 

Como alternativa aos dois enfoques acima apresentados, constatou-se que é 

possível construir uma análise crítico-propositiva que procure identificar possibilidades e 

limites da gestão participativa, reconhecendo avanços e desafios das experiências 

existentes e analisando também, possíveis formas de incentivo ou superação dos mesmos, 



12 
 

no aprimoramento dessas propostas e experiências. Esse tipo de análise parte do 

pressuposto de que os mecanismos de gestão participativa são complementares aos 

mecanismos da democracia representativa, implicando num novo tipo de relação entre 

Estado e sociedade que requer uma cultura política baseada em princípios e valores 

democráticos. Reconhece, portanto, que a gestão participativa não é única mas convive 

com outros modelos de relação entre Estado e sociedade, com outras práticas e valores que 

perpassam instituições políticas e processos de formulação, execução e controle de 

políticas e recursos públicos. 

A presente dissertação de mestrado está inserida nesse debate sobre as 

experiências de gestão participativa no Brasil. Proporciona um estudo sobre uma iniciativa 

no município de Serra do Mel/RN que, apesar da sua especificidade, constitui um dos 

casos em que se propõe combinar o desenvolvimento local sustentável com a 

democratização das esferas públicas de decisão. 

O município de Serra do Mel, no estado do Rio Grande do Norte, tem uma 

população atual de 8.016 habitantes numa área de 604,3 km², originou-se de um projeto de 

colonização, no início da década de 70,  executado de forma centralizada com excessiva 

tutela do governo. Com a crise do modelo de colonização implantado na área, desde 1983 

ocorreu um processo de mobilização e capacitação da população local, buscando a criação 

e fortalecimento de organizações e da participação no desenvolvimento da área. Serra do 

Mel conta hoje com uma significativa estrutura organizativa formada por associações, 

sindicatos, cooperativas, além de outros grupos culturais e produtivos informais.     

A emancipação do município ocorreu em 1988, tendo seu primeiro prefeito, 

desenvolvido uma gestão com fortes traços autoritários e centralistas. Uma tentativa de 

reação a esse modelo tradicional de gestão, ocorre em 1992 quando assume a 

administração municipal um extensionista rural e ex-coordenador de  uma Organização 

Não-Governamental - ONG que incentivava e apoiava a maior parte das organizações 

comunitárias locais. Ocorrem avanços na articulação entre as entidades locais, que 

propõem a construção de um plano integrado de desenvolvimento municipal.  

Em 1994, foi elaborado o Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável 

da Serra do Mel - PIDSSM, com a utilização de uma metodologia participativa que 

incentivava o fortalecimento das organizações locais como base para uma eficiente 

execução das ações planejadas. O Plano expressava uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável, a longo prazo, aproveitando e investindo nas potencialidades e recursos locais, 
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integrando ações setoriais e as diversas forças locais na busca da melhoria da qualidade de 

vida da população. Também fazia parte do Plano, uma concepção de íntima relação entre 

desenvolvimento sustentável e gestão participativa, no sentido de construção de novas 

relações de solidariedade e de subsidiariedade.  

O modelo de gestão proposto no Plano tinha como marco teórico a 

democracia participativa e englobava os seguintes elementos: o planejamento, no sentido 

tanto de pensar o futuro como de decidir prioridades; a organização, no sentido de divisão 

de tarefas ou atribuições entre as diversas esferas e instituições locais na execução das 

ações; a direção, no sentido de coordenação do processo das atividades planejadas e 

elementos de controle social sobre a implantação das ações e utilização dos recursos. O 

modelo de gestão a ser adotado envolveria as instituições públicas e a sociedade civil, 

articuladas numa “esfera da solidariedade”, composta por vinte e três Comitês de Vilas e 

pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM.  

Passados quatro anos após a elaboração do PIDSSM, verifica-se que o 

modelo de gestão proposto para o desenvolvimento municipal não foi implementado. Em 

Serra do Mel continuam prevalecendo formas tradicionais de gestão pública, centralizada 

no poder executivo, com pouco envolvimento da população e suas organizações, 

alimentando a apatia e a desmobilização em torno da proposta de desenvolvimento local.  

Foi com base nessa constatação que surgiu a proposta de investigar os 

fatores que limitaram a implantação do Plano e do modelo de gestão: como um modelo 

inovador de gestão, cuja matriz institucional é a democracia participativa, poderia 

funcionar numa sociedade fundada em instituições autoritárias e centralizadoras, 

características da cultura política brasileira, sem distorções?  

Em função das leituras realizadas e dos contatos com a realidade de Serra do 

Mel, partiu-se de um pressuposto investigativo sobre o que limita a implantação e 

funcionamento do modelo de gestão participativa do desenvolvimento local: a implantação 

do modelo de gestão participativa do desenvolvimento municipal em Serra do Mel foi 

dificultada pela manutenção e reprodução de práticas ou comportamentos políticos 

tradicionais por parte de lideranças comunitárias e dirigentes políticos locais que 

constituíram canais centralizadores e excludentes de mediação entre a população e o poder 

público, negando as bases e valores da democracia participativa.  

Os modelos de gestão municipal autoritários e tradicionais refletem alguns  

padrões na relação entre Estado e sociedade que foram sendo constituídos ao longo da 
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formação da sociedade brasileira, entre eles, o clientelismo, o corporativismo e o 

tecnicismo burocrático. Esses padrões concorrem com modelos inovadores de gestão 

participativa baseados no universalismo de procedimentos, fundamento do padrão de 

relação democrática entre Estado e sociedade. A gestão participativa requer a 

predominância desse último padrão e, a depender da autenticidade do funcionamento dos 

mecanismos de participação, tem possibilidades de reduzir os espaços dos padrões 

tradicionais. No entanto, quando os processos de participação são distorcidos ou 

instrumentalizados podem ampliar os espaços para reprodução dos padrões tradicionais 

implicando, diretamente, na ineficácia deste tipo de gestão.  

Com base nas constatações e nesse pressuposto, a realização dessa 

investigação teve como objetivo analisar o processo de elaboração e o início da execução 

do Plano Integrado do Desenvolvimento Sustentável de Serra do Mel/RN, no período de 

1994 a 1997, verificando os dilemas da implantação do modelo de gestão participativa.  

Para realizar a análise sugerida pela presente investigação, foram utilizados 

alguns procedimentos de pesquisa qualitativa.  Foi realizada uma revisão bibliográfica para 

aprofundamento das principais categorias de análise necessárias ao tratamento das 

informações coletadas, tais como, democracia, gestão participativa e cultura política.  Fez-

se necessário, também, leituras de obras que contextualizam e analisam resultados recentes 

da introdução de propostas e experiências de descentralização, revalorização do poder local 

e de participação popular na gestão de políticas públicas.   

Foi realizada uma reconstituição histórica da ocupação do espaço territorial, 

enfocando a constituição do poder local (formação dos sujeitos e instituições políticas) e o 

processo de construção do PIDSSM bem como do modelo de gestão participativa proposto 

para o município, traçando o perfil dos principais sujeitos envolvidos nesse processo, suas 

expectativas, interesses e o nível de participação da população local. Essa reconstituição 

foi possível através de estudos documentais: de monografias e dissertações escritas sobre o 

município; de documentos produzidos por ocasião de elaboração do PIDSSM  e de 

funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Municipal; de relatórios de atividades 

das organizações que assessoraram a construção do PIDSSM; do relatório do PIDSSM; de 

atas de constituição e reuniões do CDM e outros. 

Foi realizado um mapeamento do “poder local” com a identificação e 

localização de organizações sócio-comunitárias e políticas e a elaboração de um perfil das 

lideranças comunitárias e políticas (sujeitos individuais e coletivos que possuem meios ou 
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capacidades de interferir nas decisões locais)1. Esse mapeamento contempla: base 

geográfica de influência dos diversos sujeitos; relações entre forças políticas locais com as 

regionais e estaduais (interferências externas) e as relações internas, conformadas nas 

alianças ou acordos políticos, e na posição em relação ao governo municipal e à câmara de 

vereadores. O mapa foi um instrumento a mais para auxiliar a análise das influências e 

interesses desses sujeitos no processo de construção e implantação do Plano e do modelo 

de gestão. 

As informações necessárias para analisar os aspectos específicos dos 

dilemas de implantação do modelo de gestão participativa, foram coletadas, 

principalmente, através de entrevistas semi-estruturadas2. Foram realizadas trinta e oito 

(38) entrevistas, assim distribuídas: membros do CDM (gestão 1994-1996); prefeito 

municipal da gestão 1992-1996; vereadores e dirigentes e técnicos de ONGs que 

atuam(ram) no processo de construção e implantação do Plano (ver Anexo 01)3.   

As entrevistas procuraram traçar um perfil dos entrevistados, resgatando 

suas trajetórias históricas e identificando a compreensão dos mesmos sobre os aspectos:  o 

processo de construção do PIDSSM e sua implantação; o significado e adequação do 

modelo de gestão proposto; o funcionamento do CDM; e as  formas predominantes de 

gestão municipal e as dificuldades de introdução da gestão participativa (ver Anexo 02).  

O tratamento das informações coletadas nas entrevistas foi realizado através 

da análise de conteúdo ou análise temática, buscando apreender as categorias ou questões 

colocadas pelos entrevistados e destacar os trechos mais significativos dos depoimentos, 

reunindo-os de acordo com as questões acima delimitadas. A análise do conteúdo de cada 

questão, permitia sua compreensão articulada com conhecimentos mais amplos sobre a 

temática da pesquisa (Richardson, 1985, p.197). Dessa forma, a verificação da presença de 

significados nas entrevistas transcritas foi orientada por categorias (participação, 

dependência, autonomia e clientelismo, entre outras) e por temas, como a “limitação de 

recursos”, “fragilidade dos mecanismos de participação”, “práticas políticas autoritárias” e 

outras. A análise permitiu também a articulação dos conteúdos das entrevistas com o real 

                                                
1 Os dados utilizados para compor o mapa foram coletados nas entrevistas, nos levantamentos documentais 
previstos e em visitas às localidades do município, às instituições políticas, sócio-econômicas e religiosas.  
2 Além das perguntas fundamentais que interessam à pesquisa e constam num pré-roteiro, existe a 
possibilidade para novas questões a partir das respostas dos informantes que podem seguir espontaneamente 
sua linha de pensamento dentro do foco principal  colocado pelo entrevistador  (Trivinos, 1987).      
3 A distribuição das entrevistas atendeu os seguintes critérios: a) distribuição geográfica das 23 vilas que 
compõem o município, foram entrevistadas pessoas de 20 vilas; e b) as funções ou papéis estratégicos 
assumidos no processo de elaboração e implantação do Plano. 
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contexto dos entrevistados, nas suas referências a fatos significativos  e pelas condições 

objetivas de existência dos mesmos.   

A presente investigação está organizada em três capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. O primeiro capítulo apresenta elementos de 

contextualização e a base conceitual para análise do tema investigado, estando estruturado 

em três seções: na primeira, encontra-se uma breve contextualização histórico-política da 

emergência da gestão participativa no recente processo de redemocratização no Brasil; na 

segunda, um resgate teórico sobre alguns padrões culturais tradicionais que perpassam as 

relações entre Estado e sociedade; e na terceira é feito um aprofundamento sobre aspectos 

da institucionalidade política e implicações culturais da gestão participativa como modelo 

inovador na relação Estado e sociedade. O segundo capítulo apresenta a trajetória histórica 

da Serra do Mel, desde o projeto de colonização até o momento de elaboração do modelo 

de gestão participativa proposto para o município recém emancipado. As três seções que 

compõem o capítulo, apresentam uma caracterização geral do município, enfocando a 

constituição do poder local e o processo de elaboração do PIDSSM,  além de apresentar 

uma síntese do plano referencial de desenvolvimento e do modelo de gestão propostos para 

o município.  No terceiro capítulo, a partir dos conteúdos das entrevistas realizadas, é 

apresentada uma análise dos principais fatores internos ao município, principalmente 

aqueles relacionados às condições objetivas para implantação do Plano e eficácia dos  

mecanismos de participação; a fragilidade desses mecanismos, diante das posturas políticas 

dos governantes, e  os elementos tradicionais de uma cultura política autoritária e 

centralizadora, que limitam a implantação do modelo de gestão participativa.  Nas 

considerações finais é apresentada a síntese do trabalho investigativo, a discussão das 

relações entre os pressupostos e a análise das informações coletadas e ainda a exposição de 

possíveis contribuições, lacunas e perspectivas decorrentes da investigação, indicando a 

necessidade de novos aprofundamentos sobre a temática. 
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2 - GESTÃO PARTICIPATIVA: UM NOVO PADRÃO NA 

RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE NO BRASIL 

 

 

 

A tentativa de implantação de um modelo de gestão participativa em Serra 

do Mel/RN está inserida no contexto político das duas últimas décadas, onde ocorrem 

iniciativas de descentralização, com a valorização do poder local e a implantação de 

mecanismos de participação popular nas políticas públicas. No contexto de luta contra o 

regime ditatorial vai se configurando a necessidade de novas formas de relação entre 

Estado e sociedade como alternativas a modelos centralizados e autoritários.  

Diversas experiências de participação da população na gestão de políticas 

públicas são resultantes de um conjunto de fatores que foram se constituindo e se  

fortalecendo no recente período de redemocratização política do Brasil nas duas últimas 

décadas.  Muito embora os ideais de democracia direta, participação popular e autonomia 

local não seja novidade nesta segunda metade do século vinte, no Brasil, eles retornam à 

agenda política na crise de um regime antidemocrático, repressivo e centralizador de 

decisões e recursos no executivo federal.  Durante esse período, diversos setores da 

sociedade, movidos por interesses e estratégias específicas, adotam o discurso 

democratizante  e conduzem a um quase consenso em torno das virtudes da participação e 

da descentralização, embora com conteúdos e formas radicalmente diferentes.   
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2.1 - Redemocratização e emergência da gestão participativa. 

 

A redemocratização4 trouxe em seu bojo uma série de demandas e propostas 

de setores organizados da sociedade civil em torno da universalização de direitos sociais e 

da participação popular na gestão das políticas públicas. Estes instrumentos eram 

apresentados como necessários para garantir o controle social5 e uma melhor eficiência na 

gestão dos bens e recursos públicos que, conforme Leal (1996, p.93) representavam uma 

tentativa de superação dos padrões até então predominantes e de incorporação de novas 

formas de relacionamento entre Estado e  sociedade. A crítica subjacente que originava 

estas propostas dizia respeito à forma emergencial, fragmentada e descontínua que 

caracterizava a gestão de políticas públicas, tendo uma relação significativa com o 

predomínio de interesses particulares, corporativos e eleitoreiros sobre o interesse público.  

Ainda durante a transição, setores da sociedade civil organizada conquistam 

espaços de expressão de suas demandas que são incorporados em processos de decisão 

política no âmbito nacional e local, tornando-se sujeitos ativos na redemocratização do 

país. Nesse momento, também há a incorporação do discurso da participação e 

descentralização por parte de setores políticos tradicionais que buscavam, de um lado, 

renovar seus discursos e propostas como forma de legitimação política eleitoral6.  

O regime ditatorial procede não apenas mudanças no conteúdo da política 

social, tentando atenuar o crescimento da pobreza, principalmente urbana, que se constituía 

em risco para legitimação do regime, mas passa a utilizar um discurso da “solidariedade 

social” e a acenar com medidas descentralizadoras, compartilhando o poder decisório com 

                                                
4 Para os objetivos desta dissertação, são revisados alguns aspectos do recente processo de redemocratização 
no Brasil, compreendido como passagem de um regime ditatorial para um regime eleitoral democrático, 
resultado de diversos fatores, entre os quais, a crise econômica que se agravou em meados da década de 70, o 
esgotamento da forma de dominação política predominante desde 1964 e a pressão de amplos setores da 
sociedade civil que emergem na luta contra o regime ditatorial. 
5 Como ação coletiva de monitoramento dos atos e decisões que operacionalizam as políticas públicas, 
através da participação de representantes de setores da sociedade civil em mecanismos de gestão de políticas 
e da utilização de mecanismos judiciais, tais como: ação popular, mandato de segurança, mandato de injução, 
ação civil pública. Segundo Carvalho (1995): controle social se refere a um novo tipo de relação entre Estado 
e sociedade, quando existem as condições práticas de vigilância e controle sobre aquele. 
6 Segundo Andrade (1996), estrategistas do regime reconhecem o discurso e a implantação de programas 
participativos e descentralizadores como recursos fundamentais para legitimação do bloco no poder. 
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estados e municípios, sem comprometer a capacidade de controle do governo central. Para 

tanto, os estrategistas da transição buscavam renovar as lideranças ligadas ao regime nos 

municípios e estados, incorporando novos atores com discurso e ações participativas: a  

palavra de ordem era participação popular, concebida como mecanismo de articulação de 

interesses entre dominantes e dominados... (Andrade, 1996, p.76). 

Do lado da oposição ao regime, constata-se que desde os fins da década de 

70, forças aglutinadas no MDB7 tentam introduzir mecanismos de participação popular na 

gestão pública de municípios. São várias  as experiências em municípios interioranos, 

como Lages(SC)8, Boa Esperança(ES) e Piracicaba(SP), que incluíam a criação de órgãos, 

conselhos populares e de esferas gestoras sub-municipais.  

As principais formas de participação popular que prevaleciam nessas 

experiências eram uma certa abertura à reivindicação popular perante órgãos públicos e a 

cooperação na execução de  obras e serviços comunitários (principalmente os mutirões). Se 

a abertura controlada dos governos locais às reivindicações populares implicava em novas 

formas de contato e legitimação dos governantes, os “mutirões” funcionavam como meio 

de redução de custos, otimizando recursos disponibilizados para a área social.   

Mas é somente na década de 80 que essas experiências se expandem a partir 

de municípios governados com base em alianças entre setores progressistas com a 

participação de organizações do movimento popular. Em alguns casos, dão um salto de 

qualidade, com a introdução de mecanismos institucionais previstos pela Constituição de 

1988, e pelo crescimento de partidos de esquerda, que buscavam realizar suas propostas de 

democratização das relações entre Estado e sociedade,  além de conquistar a necessária 

legitimidade política para disputar os níveis estadual e federal de governo.  

Ao mesmo tempo que ocorriam essas experiências de gestão participativa 

nos municípios, avançava a luta pela universalização dos serviços sociais básicos (saúde, 

educação, habitação, etc.), reforçando as propostas de participação popular como 

mecanismo de controle social e de descentralização.  

A criação de mecanismos institucionais de gestão participativa no processo 

de formulação e implantação de políticas públicas foi uma das conquistas mais importantes 

                                                
7 Movimento Democrático Brasileiro. Partido de oposição no bipartidarismo imposto pelo regime militar.      
8 Dirceu Carneiro, eleito em 1976, constituiu uma equipe comprometida com a participação popular na 
gestão municipal. Implanta diversos programas sociais e econômicos que envolvem a criação de 
organizações populares, conselhos, além da eleição de sub-prefeitos pelas comunidades. Moreira Alves 
(1980) traz um relato sobre esta experiência. 
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da sociedade civil e está prevista tanto na Constituição Federal de 1988 como nas 

constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Conforme De La Mora (1996, p.271), 

neste processo são introduzidos novos elementos na relação Estado e sociedade:  

A partir da Constituição de 1988 emerge uma nova forma de 
articulação entre a sociedade e o Estado (...) esta nova forma 
consiste na participação na gestão das políticas públicas 
através da formulação, normatização e controle das ações. 
 

A Constituição de 1988, no que diz respeito à participação popular, além de 

inserir institutos de democracia semi-direta, como o plebiscito e a ação popular (Art. 5), 

assegurou outras possibilidades de participação da população nas decisões de governo, 

tanto no planejamento municipal (Art. 29) como em algumas áreas de políticas sociais. No 

título da ordem social, quando trata da seguridade social, a Constituição Federal assegura, 

tanto nas disposições gerais (Art. 194) como nas seções que tratam da saúde (Art. 198) e da 

assistência social (Art. 204), a descentralização, e a participação da comunidade na gestão 

administrativa destas políticas. O mesmo ocorre no âmbito da política de promoção e 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes (Art. 227) e da educação, no que se refere a 

gestão democrática do ensino público (Art. 206). 

A referida Constituição também estabelecia mecanismos que 

possibilitassem romper, em nível legal, com uma forte tradição que marcou a história 

política brasileira, de centralização das decisões e recursos no nível federal, à medida que 

conferiu mais autonomia aos níveis constitutivos da Federação (União, Estados e 

Municípios) e definiu algumas  formas de atuação articuladas entre os mesmos.  

A valorização de diversas estratégias descentralizadoras9 tem sido uma 

tendência na atualidade baseada tanto na busca de legitimação do Estado diante da crise 

econômica e financeira, quanto na luta pela conquista de direitos sociais e da cidadania, 

como resposta à crise dos modelos de centralização do Estado.  Na perspectiva da 

                                                
9 Melo (1997, p.117) ressalta duas características comuns nessas estratégias: “enquanto transferência de 
poder decisório a municípios ou entidades e órgãos locais, a descentralização expressa, por um lado, 
tendências democratizantes, participativas, e de responsabilização; e, por outro, processos de modernização 
gerencial da gestão pública – em que apenas a questão da eficiência é considerada”.  Da mesma forma, Leal 
(1996, p.92) também identifica duas matrizes ideológicas relacionadas à descentralização. Na perspectiva 
conservadora, a descentralização é uma forma de reduzir o Estado às suas funções mínimas, transferindo 
responsabilidades públicas para o setor privado, segundo a lógica da eficiência e do lucro. Na perspectiva 
progressista, está relacionada à necessidade de democratização da administração pública, da burocracia e dos 
partidos, multiplicando as estruturas de poder e transformando as relações entre Estado e sociedade. 
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descentralização, o poder local10 adquire relevância enquanto espaço político, no qual se 

expressam a representação, a aliança e a disputa de interesses na formulação e execução de 

políticas públicas. É nesse sentido que Costa (1996, p.113) afirma que desde a década de 

80, no auge da transição democrática, muda a visão sobre as estruturas de poder local:  

espaço de possibilidades de experimentos democráticos 
inovadores e do exercício da cidadania ativa. (...) o poder 
local passou a ser portador de possibilidades de 
gerenciamento eficiente dos recursos públicos e protagonista 
de iniciativas de desenvolvimento da vida econômica e social. 
 

Porém, é necessário reconhecer que o município não é autônomo em relação 

aos fatores globais determinantes da organização social vigente11. Diante de uma relativa 

autonomia, os processos de gestão participativa no nível municipal implementados, 

enfrentam diversas barreiras originadas tanto em aspectos culturais e institucionais quanto 

na limitação dos recursos. Foi nesse sentido que o movimento pela redemocratização do 

Brasil exerceu pressão sobre as instituições políticas no sentido da descentralização dos 

recursos públicos. Com a Constituição de 1988, a participação dos municípios brasileiros 

no bolo tributário passou de 11% para 16% em média da receita nacional disponível.  No 

entanto, a crise financeira do Estado central induz a uma conveniente descentralização, de 

modo a simplesmente transferir, para as esferas locais, responsabilidades antes 

centralizadas, sem o repasse necessário dos recursos para suprir as necessidades, 

verificando-se uma redução do apoio institucional da União e dos estados aos municípios.   

Quanto aos resultados apresentados até o momento, pelas diversas 

iniciativas de gestão municipal participativa, não há ainda um consenso formado. Os 

estudos nessa área buscam o reconhecimento das suas potencialidades e limites. Em muitos 

casos, a participação adquiriu uma feição de “oferta estatal”, cumprindo formalidades para 

                                                
10 Compreendido enquanto conjunto de relações políticas estabelecidas entre as forças sociais, com base em 
interesses nos processos de tomada de decisão e de gestão de serviços e recursos públicos, o poder local 
implica em uma complexidade de sujeitos sociais com práticas políticas diferenciadas que disputam o 
controle sobre a capacidade de tomar decisões no nível local. Poder local e governo local não são sinônimos. 
A esfera governamental é componente principal ou mais qualificada do poder a nível municipal, mas está ao 
lado de outras esferas que, de forma direta ou indireta, influenciam nos processos de tomada de decisão. 
11 O poder local é complexo e dinâmico no seu interior ao mesmo tempo em que está vinculado à estrutura da 
sociedade global: “Estas características, le outorgan al poder local elementos ambiguos y contradictorios. Por 
um lado le dan posibilidad de constituir-se en un espacio para el mantenimiento de las relaciones de poder 
existentes en la sociedad, en el que los operadores y mecanismos locales se mezclan com los factores de 
poder dominantes a nivel nacional; o incluso, pueden llegar a ser simples derivaciones de los mismos. Pero 
también, por el outro lado, dan al poder local la posibilidad de constituirse en un espacio de actividades 
creadoras mas que de reproducción, y de surgimiento de un poder que cuestione las relaciones de poder 
existentes” (Vettorazzi, 1996, p.39). 
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acesso a recursos. Ao analisar experiências que combinam descentralização e participação 

popular, Leal (1994, p.28) afirma que 

têm-se apresentado como inacabadas, transitórias e 
descontínuas, por fatores de natureza política e mesmo pela 
incapacidade de os movimentos sociais organizados 
formularem uma proposta de inserção nesse processo e 
definirem com clareza qual o seu papel na relação com o 
Estado. Têm sido interrompidas e mesmo esquecidas, quando 
por falta de legitimação política, o conjunto de forças que 
lhes dá sustentação é afastado do poder. 

 

Apesar disso, não se pode negar, que multiplicaram-se as iniciativas 

inovadoras de gestão municipal que ampliaram a participação da sociedade para além dos 

mecanismos constitucionais e desenvolveram diversas iniciativas de democratização. Em 

Serra do Mel/RN, caso específico de nosso estudo, nesse período, tenta-se uma inovação 

através de um modelo de gestão participativa, com diversos mecanismos de participação 

com capacidade decisória em torno do Plano Municipal de Desenvolvimento.  

Na maioria dos casos em que se registram alguns avanços nessas iniciativas 

de gestão participativa, constata-se que eles resultam da articulação entre a vontade política 

do(s) governante(s) com a dinâmica organizativa da sociedade civil no plano local.  Entre 

outros autores, Moreira Alves (1980, p.116) afirma que a maior participação da população 

na gestão de políticas públicas pode diminuir os espaços de clientelismo político:  

a experiência de democracia participativa (...) significa a 
ascensão do povo ao processo de decisões da 
municipalidade. Em conseqüência, reduz enormemente a 
possibilidade de manipulação, de desinformação, de compra 
de votos através de promessas de favores ou, simplesmente, 
de dinheiro, os instrumentos classicamente usados pelos 
donos do poder para obter vitórias eleitorais.  
 

Esses elementos seriam suficientes para garantir a construção de uma nova 

relação entre Estado e sociedade no Brasil, baseada em uma cultura política democrática e 

participativa? Para aprofundar essa questão é necessário a compreensão dos principais 

padrões culturais que perpassam historicamente as relações entre Estado e sociedade no 

Brasil. 
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2.2 - Alguns padrões tradicionais na relação Estado e sociedade.                                                           
 

 
No Brasil, existe um sistema político democrático representativo 

formalizado constitucionalmente em um conjunto de instituições e normas de 

procedimentos que regulam os processos de tomada de decisão e a ocupação dos cargos 

públicos, com a livre disputa eleitoral e o voto, principal instrumento de participação dos 

cidadãos na escolha de seus representantes.  

Feita essa constatação inicial, podia-se ter em decorrência, que as relações 

entre Estado e sociedade são reguladas e orientadas pelos procedimentos universais do 

regime democrático. De acordo com o princípio do universalismo de procedimentos, 

baseado nas normas de impessoalidade e nos direitos iguais perante a lei, o sistema político 

democrático deveria refrear e desafiar os favores pessoais no acesso aos recursos e aos 

cargos públicos. O discurso universalista incorpora os ideais de afirmação da cidadania, o 

fortalecimento dos partidos políticos ideologicamente estruturados e do Poder Legislativo, 

como principal canal de representação política. Difere radicalmente do discurso 

particularista que nega a cidadania e reproduz uma política de distribuição de favores e 

bens, com partidos políticos fisiológicos e um poder legislativo subordinado ao executivo. 

Mas, no Brasil, a fragilidade democrática ou das instituições democráticas, 

até o presente, não possibilitaram ainda que prevalecesse esse “universalismo de 

procedimentos” que é a base fundamental da democracia e que caracteriza a existência de 

um estado de direito ou democrático. No entanto, estas regras são facilmente manipuladas 

por governantes ou por grupos no poder que desenvolvem diversas estratégias clientelistas 

e corporativistas para garantir prestígio político e renovação de seus mandatos. 

Historicamente, este é o padrão que menos prevaleceu na história política do Brasil, já que, 

somente no período republicano, somam-se mais de trinta anos de períodos ditatoriais.  

Umas das principais instituições da democracia representativa, os partidos 

políticos, não raras vezes, são destituídos das funções de representação de interesses 

organizados e de canal de acesso de grupos organizados às esferas políticas. Destituídos de 

funções governativas, os partidos deixam de influir efetivamente nos processos decisórios. 

O enfraquecimento dos partidos políticos reflete-se na quebra de regras universais de 

procedimentos, ocasionando alto grau de permeabilidade a interesses privados:  
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ao penetrarem, no aparelho estatal, sob a influência de 
contatos informais ou através da pressão de organizações 
empresariais, os interesses particulares passariam à esfera 
pública, insinuando-se nas instâncias governamentais e 
dando origem à privatização de segmentos expressivos do 
Estado (Diniz,1997, p.19).     

 

As instituições políticas, características da democracia representativa, 

historicamente se orientam por diferentes padrões de relação entre Estado e sociedade. 

Conforme Edson Nunes (1997, p.125), prevalece um sistema político híbrido onde o 

corporativismo não desapareceu, o insulamento burocrático  progrediu, o universalismo de 

procedimentos foi enfatizado em certas áreas ou agências e o clientelismo político vem 

facilmente se adequando aos novos períodos e perpassando os demais padrões.  Cada um 

desses padrões de relação possue mecanismos e instituições formais e informais e reflete 

uma cultura política específica12.  

Um dos padrões tradicionais na relação entre Estado e sociedade é o  

clientelismo13, que se caracteriza como um sistema de regulação da troca ou fluxo de 

recursos materiais e de intermediação de interesses baseado em relações pessoais. Nos 

processos de gestão de políticas públicas é uma estratégia de manutenção da subordinação 

através de relações de favor que inibem a autonomia dos sujeitos. O sistema de troca não 

apenas caracteriza uma forma de controle do fluxo de recursos materiais na sociedade, mas 

funciona como instrumento de reprodução política da dominação. A própria burocracia 

apoia a operação do clientelismo que enfraquece o sistema partidário. 

No Brasil, as raízes do clientelismo são muito antigas e continuam ainda 

hoje a perpassar decisões em todos os níveis da administração pública14. Graham (1996) 

identifica dois princípios norteadores da organização social brasileira que são a base do 

clientelismo: o primeiro atesta que “todas as relações sociais envolvem troca de proteção 

                                                
12 Nunes (1997) considera esses quatro padrões como gramáticas políticas que estruturam os laços entre 
sociedade e instituições formais no Brasil. 
13 O termo “clientelismo” tem origem nos estudos das sociedades rurais, onde os camponeses encontram-se 
em posição de subordinação, dado que não possuem a terra. A desigualdade desempenha papel-chave e gera 
laços pessoais, que vão desde o “compadrio” à proteção e lealdade. Já o “clientelismo político” é um 
fenômeno que surge com o Estado moderno, onde os bens e recursos trocados são, principalmente, públicos 
(Nunes, 1997, p. 28).  
14 O primeiro documento oficial que relata a “descoberta” destas terras,  escrito por Pero Vaz de Caminha, já 
traz embutido uma forma de relação clientelista: “pois que , Senhor, é certo que, assim, neste cargo que levo, 
como em outra coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser, por mim, muito bem servida. A ela 
peço que, para me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé, Jorge de Osório, meu genro, o que 
d’Éla receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza”. (trecho citado por Richard Graham, 1996).    
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por lealdade e de benefícios por obediência”; o segundo princípio é o da hierarquia social, 

segundo o qual, pelos bens que possui, “cada indivíduo tem o seu lugar”. Esses valores 

foram absorvidos como constantes de uma ordenação natural da ordem social.    

Até os dias atuais, o clientelismo opera no Brasil através de uma complexa 

rede de corretagem política que vai desde os altos escalões decisórios até as localidades, 

via partidos políticos e burocracias. Assim, a reprodução da ordem social e política é 

possibilitada pelos elementos disponíveis no próprio sistema político15. Dois fatores 

continuam desempenhando papel relevante na reprodução do padrão clientelista: um 

elemento estrutural, a condição sócio econômica, ou seja, o nível das carências de uma 

população  e o elemento cultural, baseado em processos de socialização política, baseada 

na subordinação ou na anulação das capacidades políticas dos sujeitos. É a combinação 

destes dois fatores com as lacunas ou incapacidades do governo local em termos de 

prestação de serviços básicos à população que abre brechas para a intermediação de 

favores por parte de lideranças de base e cabos eleitorais.  

Estudos contemporâneos atestam que o padrão clientelista é reproduzido por 

organizações populares, vistas como instrumentos efetivos de comunicação entre a 

população e a estrutura de poder local. Ao estudar redes de clientela em espaços urbanos, 

Fontes (1995, p.121), considera que muitas das organizações populares são instrumentos:   

na manutenção e legitimação de poder das elites 
tradicionais. A política de clientela se desenvolve em um 
ambiente onde a consciência cidadã é inexpressiva e onde, 
portanto, a representação universalista do espaço político 
não é tão abrangente e o mercado político fechado.   

 

Este tipo de relação entre Estado e sociedade tem permanecido até os dias 

atuais, tendo em vista a sua flexibilidade que permite conviver com outros padrões de 

relações formais, alguns essencialmente contraditórios com os princípios do particularismo 

e personalismo. A formalidade democrática não anula os mecanismos clientelistas 

informais que continuam a funcionar nas brechas do sistema político e, muitas vezes, 

torna-se essencial para a sua reprodução. Mesmo assim, ao longo da história política do 

Brasil, ocorreram diversas tentativas de superação do clientelismo político através da 

                                                
15 Os recursos materiais do Estado desempenham um papel crucial na operação do sistema:  a corretagem se 
dá com privilégios que vão desde a criação de empregos até a distribuição de outros favores como estradas, 
escolas, nomeação de chefes; e através de meios indiretos: linhas de crédito especiais, contratos otimizados 
com pagamentos imediatos, entre outros (Nunes, 1997, p. 32). 
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construção de outros padrões baseados no corporativismo, no insulamento burocrático e, 

principalmente, no universalismo de procedimentos.      

Outro padrão tradicional na relação Estado e sociedade é o corporativismo, 

considerado como um sistema de representação ou intermediação de interesses, que visa o 

controle político e o controle do fluxo de recursos  disponíveis através da inibição da 

emergência dos conflitos de classe  e da existência de grupos de interesse autônomos.  No 

Brasil, o corporativismo político tem origem na década de 30 como estratégia do governo 

getulista  de promover elementos da solidariedade social e relações pacíficas entre grupos e 

classes sociais através de uma legislação corporativista, influenciada pelo modelo fascista 

europeu e embalado pela crise da doutrina política liberal. Conforme Nunes (1997), o que 

caracteriza esse padrão de relação Estado-sociedade é um tipo de “participação permitida” 

de acordo com os seguintes critérios:  há um número limitado de participantes, não 

competitivos, e que são reconhecidos, permitidos e subsidiados pelo Estado (movimentos e 

setores organizados da sociedade ficam sob a tutela dos governantes). Enquanto 

instrumento de “participação passiva” da população, reforça o autoritarismo de Estado, 

pois a vontade das massas não participa da administração.  

Embora  tenha favorecido a incorporação política de atores emergentes 

como o  operariado urbano, o corporativismo, na sua origem, atuou no sentido contrário de 

consolidação de uma ordem democrática16, ao promover a consagração de um padrão 

desigual de acesso aos centros de poder, ao institucionalizar o controle sobre as 

organizações operárias e marginalizar os partidos e outras instituições representativas. 

Tavares da Silva (1997, p.94) esclarece que o ideal corporativo de formação de arenas 

tripartites (composta pelo Estado, empresários e trabalhadores) de negociação política, foi 

sucumbida por um estilo de negociação bipartite:  

o que se consagrou no Brasil foi a representação corporativa 
dos interesses no interior do aparelho de Estado. O 
corporativismo de Estado viabilizou a participação das elites 
industriais nas estruturas de poder, mas excluiu os 
trabalhadores dos processos decisórios.   

 

                                                
16 Diferente do sistema eleitoral fundado na luta e no compromisso, “o Estado corporativo não se interessaria 
senão pela realização da concordância, da conciliação, consumindo o indivíduo em sua organicidade” 
(Vieira,1981, p.22). 
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Alguns estudos sobre o corporativismo na atualidade17, afirmam que esse 

padrão continua presente em diversos mecanismos de gestão de políticas públicas sob a 

forma de “concertação social de interesses” entre distintos grupos com o Estado e entre os 

próprios grupos, tais como no neocorporativismo político18.  

Os partidários do pluralismo democrático identificam nesse tipo de 

ordenamento das relações Estado-sociedade, a associação entre o fortalecimento do Estado 

e o esvaziamento do sistema representativo político partidário.  A subordinação política é 

ocasionada pela integração de grupos de interesses em estruturas verticais, hierárquicas e 

centralizadas, controladas por organizações subordinadas ao Estado. Krischcke (1997, 

p.107) afirma que a concertação social de interesses, presente em diversos mecanismos de 

participação da sociedade nas políticas públicas, cumpre uma função legitimadora do 

regime: com o deslocamento das responsabilidades, deslocam-se também os 

‘destinatários’ das expectativas e demandas sociais, assim como as atribuições de êxito ou 

fracasso dessas políticas. 

Tavares da Silva (1997, p.99), no entanto, concebe o neocorporativismo 

como um modo de intermediação de interesses e de administração de conflitos que 

configura uma nova forma de relacionamento entre o Estado e a sociedade. Da mesma 

forma, Eli Diniz (1997, p.31) não descarta a possibilidade de coexistência do padrão 

neocorporativo com o pluralismo democrático:  

Essas considerações não devem, porém, nos levar à 
conclusão de que o legado corporativo inviabilize a 
democracia no país. (...) na maioria das sociedades observa-
se a coexistência de diferentes padrões de articulação 
Estado-sociedade. Assim pluralismo, corporativismo e 
neocorporativismo não são formatos excludentes.  

                                                
17 Ver Tavares da Silva (1997); Diniz (1997) e Krischcke (1997), entre outros. 
18 O neocorporativismo é concebido por Bobbio (1996), como um novo sistema social que se caracteriza por 
uma relação triangular: o governo, representante dos interesses nacionais, intervém, unicamente, como 
mediador entre as partes sociais e, no máximo, como garantia do cumprimento do acordo. É uma forma de 
solução dos conflitos sociais que se vale do procedimento do acordo entre as grandes organizações que nada 
têm a ver com representação política. Ao contrário, é uma expressão típica de representação de interesses que 
fere o universalismo democrático. 
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O padrão corporativista também contribui para desviar os processos de 

gestão participativa, ocasionando tanto o tutelamento de organizações populares como a 

exclusão de grupos e setores desorganizados. Fontes (1997) detecta elementos do 

corporativismo territorial e setorial em experiências de  participação popular: a 

participação de grupos de interesse meramente setoriais ou territoriais podem prejudicar o 

processo de formulação e execução de políticas públicas, reforçando o imediatismo e o 

localismo, concentrando reivindicações e a distribuição desigual das demandas. Avaliando 

a experiência do orçamento participativo em Porto Alegre - RS, Genro (1995) cita que a 

lógica geral do movimento comunitário é geográfico-corporativa, ocasionando uma 

fragmentação da visão sobre os problemas gerais do município e sobre as ações públicas.  

Um grande desafio nesse processo foi definir a articulação entre as diferentes áreas 

geográficas com as demandas setoriais.  

  

 Um terceiro padrão cultural tradicional na relação entre Estado e sociedade 

no Brasil é o tecnicismo burocrático. Embora na sua origem represente uma tentativa de 

proteção do núcleo técnico do Estado contra  interferências externas de cunho clientelista, 

refere-se, também, a uma cultura política vanguardista ou elitista de substituição dos que 

são tidos como insuficientemente capazes de participar de processos decisórios. 

Esse padrão tem sua origem no Brasil durante o Estado Novo (1937-1945)19 

quando foi promovida uma reforma no serviço público, com a tentativa de criação de 

diversos órgãos e equipes técnicas “isoladas” das disputas políticas, para assessorar a 

ditadura Vargas na formulação de políticas. Desde então, a gestão governamental 

burocrática no Brasil tem produzido a multiplicação de órgãos com uma conseqüente 

fragmentação da ação estatal com a proliferação de agências burocráticas criadas sob 

alegação da eficiência técnica. Conforme Nunes (1997, p. 34), o insulamento burocrático 

tem duas características básicas: é percebido como uma estratégia para contornar o 

clientelismo através da criação de ilhas de racionalidade e de especialização técnica; e 

constituído por agências dispostas a manter procedimentos técnicos e o universalismo de 

procedimentos no recrutamento de seus funcionários.  

Mas essas inspirações, logo caem por terra mediante o baixo grau de 

institucionalização das regras de recrutamento com a alta proporção de nomeações 

                                                
19 O aparato técnico-burocrático do Estado tem seu auge nos períodos ditatoriais. É o que ocorre no Estado 
Novo e na ditadura militar de 1964. Para esta temática, ver Nunes (1997) e Diniz (1997).      
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políticas alheias à competência técnica e vulneráveis às mudanças de governo20, 

produzindo distorções e ineficiência que, segundo Diniz (1997, p. 20), consolida:   

a prática do enclausuramento burocrático da gestão 
governamental, cuja tendência é um estilo de atuação sem 
consulta às lideranças partidárias ou aos grupos de 
interesse. (...) A montagem de estruturas  verticais e 
hierárquicas de representação de interesses, fortemente 
submetidas ao controle da burocracia estatal, deslocou 
aquele processo para o parelho governamental, mais uma 
vez passando ao largo das organizações partidárias. 
 
 

Em seus estudos sobre organizações populares em espaços urbanos, Fontes  

refere-se a situações de elitização em contextos de prática política de clientela. Nas 

organizações e movimentos populares encontra-se a “profissionalização” de lideranças e 

dirigentes que tornam-se excessivamente burocráticos, reproduzindo posturas 

vanguardistas de substituição, mantendo o total controle das organizações. Segundo Fontes 

(1995), o processo de burocratização dessas organizações é impulsionado  diante da 

crescente inserção nas diversas arenas políticas (conselhos, comitês, etc.) que exigem 

conhecimentos de procedimentos burocráticos para encaminhar as reivindicações 

populares junto ao poder público, ocasionando não apenas a profissionalização, mas a  

“elitização” das lideranças que terminam por substituir os grupos ou organizações 

comunitárias que representam.  

Uma das justificativas para essa elitização é contraditória com a própria 

origem popular da maioria dessas lideranças: parte da visão de que a população é um 

aglomerado de pessoas simples e incapazes de autonomia na condução dos seus destinos, 

ao mesmo tempo em que a liderança popular é vista como sendo capaz de orientar, guiar e 

escolher os melhores caminhos e encontrar as soluções adequadas para os problemas 

locais. Esse padrão, além de ser vulnerável aos mecanismos clientelistas, tem forte 

característica de autoritarismo, eliminando a possibilidade de participação da população na 

gestão de políticas públicas. 

                                                
20 Conforme Nunes (1997, p.35), essas agências são profundamente politizadas, pautando suas atividades em 
opções políticas claras, inclusive no recrutamento de pessoal:  “O insulamento burocrático não é de forma 
nenhuma um processo técnico e apolítico: agências e grupos competem entre si pela alocação de valores 
alternativos; coalizões políticas são firmadas com grupos e atores fora da arena administrativa, com o 
objetivo de garantir a exeqüibilidade  dos projetos; partidos políticos são bajulados para proteger projetos no 
Congresso”. 
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Os padrões tradicionais acima apresentados fragilizam o regime 

democrático no Brasil, através da negação da cidadania plena e da igualdade perante a lei. 

Esses padrões foram sendo construídos e implantados ao longo da história política do país 

e, por isso, estão presentes, em maior ou menor grau, nas diversas esferas e relações de 

poder na sociedade. Apesar de aspectos essencialmente contraditórios, a história tem 

revelado a convivência desses diversos padrões, baseada tanto em estruturas e 

organizações formais como informais (que se realizam no submundo da política), 

implicando, também, na existência enraizada de valores culturais que orientam 

comportamentos políticos dos brasileiros. 

Numa análise profunda sobre as condições que garantem a reprodução 

desses padrões e suas implicações políticas, verifica-se que as principais barreiras ao 

universalismo de procedimentos e ao exercício pleno da cidadania são: a extrema 

desigualdade social, que alimenta a dependência e a subordinação dos pobres e indigentes; 

a existência de estruturas políticas rígidas e inacessíveis à representação dos legítimos 

interesses populares, privilegiando a troca de favores e ocasionando a apatia e a indiferença 

em relação ao sistema e instituições democráticas; e os elementos de uma cultura política 

autoritária (clientelista, corporativista e vanguardista), enraizada em um sistema social 

antigo  e em relações familiares e pessoais construídas ao longo do tempo.  

Nesse contexto, seria possível a afirmação de um novo padrão de relação 

Estado e sociedade que reforçasse a participação política ativa de um número maior de 

cidadãos nos processos decisórios, com base numa cultura política democrática, como 

tentativa de redução do clientelismo, do corporativismo e das pesadas estruturas técnico-

burocráticas?  
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2.3 - Institucionalidade e cultura política de um novo padrão na relação 
Estado e sociedade no Brasil. 
 
 

A característica básica da gestão participativa é a existência de mecanismos 

que viabilizam a intervenção direta de uma dada população em processos de tomada de 

decisão sobre prioridades na implantação de ações e utilização de recursos. Assim 

considerada, a gestão participativa representa, pelo menos teoricamente, um outro padrão 

ou modelo de relação entre Estado e sociedade na gestão das políticas públicas.  

Porém, ao se constatar na realidade brasileira, a existência de um “sistema 

político híbrido”, surge um forte questionamento:  a gestão participativa teria condições de 

reforçar o universalismo de procedimentos e diminuir as margens do clientelismo e do 

corporativismo ou, ao contrário, ela enfraqueceria o universalismo de procedimentos, 

desvalorizando as principais instituições da democracia representativa por mecanismos que 

tenderiam a repetir os mesmos desvios do clientelismo e do corporativismo?   

Podemos iniciar esse debate, de forma normativa, concordando com a 

afirmação de que, naquilo que lhe é peculiar, a gestão participativa não nega nem supera a 

democracia representativa. Nas condições atuais, a gestão participativa seria uma 

complementação ou mesmo ampliação da democracia representativa, no que se refere 

diretamente à gestão de políticas públicas.  

Mas a questão não é tão simples assim. Mesmo que não pretenda substituir a 

democracia representativa, há muita controvérsia em torno de suas possibilidades de 

superação de padrões culturais tradicionais de relação entre Estado e sociedade. As 

possibilidades de participação direta da sociedade nos processos decisórios, remete para 

um debate mais amplo da Ciência Política sobre o modelo e mecanismos da democracia e 

as perspectivas de sua ampliação a um nível mais profundo de exercício da soberania 

popular. Existem posições críticas tanto em relação aos limites da democracia 

representativa, como em relação às distorções presentes na gestão participativa, que 

produziriam efeitos indesejáveis colocando em risco o  sistema democrático.  

A democracia, desde a experiência grega, há mais de dois mil anos atrás, até 

o presente, tem diversos significados relacionados a diferentes e até contraditórias 

experiências políticas em momentos históricos específicos. Ao analisar o significado da 

democracia na contemporaneidade, Norberto Bobbio (1986) ressalta que a democracia é 

um  método ou um conjunto de procedimentos para a constituição de governo e para a 
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formação das decisões políticas. Da mesma forma Schumpeter (1961), define a democracia 

como um sistema institucional para tomada de decisões através da luta competitiva pelos 

votos. A democracia, contraposta a todas as formas de autoritarismo, é caracterizada por 

um conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e 

com quais procedimentos. Estes procedimentos dizem respeito ao processo e não ao 

conteúdo das decisões, ou seja, referem-se à democracia formal.  

Já a concepção de democracia como conteúdo ou substancial (Bobbio, 

1993), vai além dos procedimentos, referindo-se aos princípios da democracia, isto é, 

refere-se às suas finalidades, onde deve sobressair o igualitarismo como inspiração 

democrática. Enquanto relações entre iguais, a democracia envolve a participação dos 

cidadãos através de canais democráticos de negociação e de decisão. Na perspectiva 

substancial, a democracia, mais que um regime político, é uma forma de existência social. 

Chauí (1993), ao analisar a relação entre cultura política e democracia, considera que uma 

sociedade é democrática quando há abertura para ampliação e criação de novos direitos; 

quando considera o conflito legítimo; e quando aceita a organização de grupos e 

movimentos sociais, constituindo um contrapoder social que limita o poder do Estado. 

Segundo Carole Pateman, vários teóricos contemporâneos da democracia21 

consideram que o nível de participação da maioria deveria ser controlado para manter o 

funcionamento da máquina eleitoral, mas evitando que a ampliação da participação 

coloque em risco o próprio sistema democrático, tal como alerta Robert Dahl: um aumento 

da taxa de participação, portanto, poderia representar um perigo para a estabilidade do 

sistema democrático (Dahl apud Pateman,1992, p. 20).  No entanto, a principal crítica feita 

por esses teóricos refere-se ao risco de que os mecanismos de participação direta terminem 

por reproduzir novas formas de representação que não sejam baseadas nos procedimentos 

universais eleitorais.        

Diversos teóricos da democracia participativa22 consideram que a 

participação direta valoriza e amplia o exercício da cidadania  no nível do conteúdo das 

                                                
21 Pateman (1992) cita os seguintes  teóricos contemporâneos: Joseph Schumpeter, B. R. Berelson, Robert A. 
Dahl,  G. Sartori e H. Eckstein.   
22 O principal teórico da democracia participativa é Jean-Jacques Rousseau, cuja teoria política tem por base 
a participação individual de cada cidadão enquanto partícipe da autoridade soberana, no processo político de 
tomada de decisão: “A soberania não pode ser representada da mesma forma que não pode ser alienada, 
consiste essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se representa. É ela mesma ou é 
outra, não há um meio termo. Os deputados do povo não são, nem podem ser seus representantes; não 
passam de comissionários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo 
diretamente não ratificou; em absoluto não é lei” (Rousseau, 1973, p. 114). 
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decisões, reconhecendo que uma forma de governo democrático requer a existência de uma 

sociedade participativa, onde todos os sistemas de tomada de decisão tenham sido 

democratizados. A principal crítica feita por esses teóricos aos procedimentos 

democráticos representativos refere-se à centralização política, ou seja, à existência de um 

Estado centralizado e de processos técnicos burocráticos que expropriam a capacidade dos 

cidadãos em participar das decisões e desprestigiam a democracia (Borja, 1987, p. 25).     

Para superar os modelos tradicionais  de gestão municipal centralizada, que 

alimentam a apatia e a alienação, a participação é tida como um elemento fundamental não 

apenas nos processos decisórios.  Os mecanismos participativos são espaços de formação 

da cidadania, de desenvolvimento das responsabilidades públicas de governantes e 

cidadãos, proporcionando um correspondente aumento da co-responsabilidade no 

enfrentamento de problemas públicos do município. Outra decorrência deste processo está 

na possibilidade de controle da sociedade sobre os governantes e as decisões 

governamentais através de mecanismos que ampliem a mobilização da sociedade civil em 

diferentes dimensões da vida social.  

Saindo um pouco do campo das argumentações normativas, Borja (1987, 

p.131) apresenta quatro elementos da realidade política contemporânea que justificam a 

existência de mecanismos de participação política complementares  aos instrumentos 

básicos da democracia representativa. O primeiro refere-se à crescente complexidade da 

sociedade diante dos limites dos partidos políticos para expressar e assegurar a diversidade 

de demandas (principalmente locais) e da limitação dos momentos eleitorais para que se 

expressem as opções mais gerais. Em seguida, vem o argumento de que a representação 

política via partidos tem um caráter geral, não sendo capaz de assegurar interesses 

específicos, setoriais ou territoriais, o que requer canais complementares de participação 

regulados e transparentes. O terceiro argumento de Borja afirma que uma parte 

significativa das instituições ou aparatos administrativos do Estado estão à margem da 

representação política expressa nas assembléias.  Por fim, o autor afirma a importância  de 

relacionar a participação com a existência de grupos sociais que dispõem de menos 

recursos econômicos culturais e políticos e que requerem mecanismos de participação que 

os equiparem aos grupos melhor situados, integrando-os à vida política. 

Apesar desse caráter inovador, apresentam-se vários questionamentos sobre 

aspectos institucionais dos mecanismos de gestão participativa: podem ser instrumentos de 

legitimação ideológica do Estado e de cooptação de setores políticos dominantes; podem 
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ser instrumentos de redução de custos (mutirões) no engajamento da população em obras 

do interesse do governo; podem ter existência curta para solucionar problemas pontuais e 

localizados, reforçando a fragmentação e o corporativismo territorial e setorial nas ações 

públicas; pode ser um processo demorado, gerando expectativas que, se não satisfeitas 

revertem negativamente para os governos e movimentos sociais;  e podem ser mecanismos 

artificiais, diante do descompromisso do governo local com a participação popular, a não 

ser quando há obrigação dos mesmos para acesso a recursos.   

À medida em que a participação da população na gestão de políticas 

públicas foi incorporada ao texto constitucional, às constituições estaduais e às leis 

orgânicas municipais, ela tem estado presente também no discurso dos atores 

governamentais descomprometidos com qualquer proposta de democratização do poder, na 

grande maioria dos municípios brasileiros. As diversas iniciativas de participação popular 

na gestão municipal não podem ser vistas de forma homogênea. A este respeito é 

pertinente a preocupação de Carvalho e Teixeira (1996, p.67-68), quando alertam para:  

A capacidade ‘camaleônica’ das elites conservadoras 
brasileiras que incorporam no seu discurso demandas de 
cunho social e propostas de ação inovadoras, como a da 
participação, negando-as na prática, com a cooptação de 
lideranças, a negociação de compromissos que não serão 
cumpridos e a mistificação da opinião pública através da 
propaganda enganosa. 

 

Em diversas análises, há o reconhecimento de que os mecanismos de gestão 

participativa depende tanto do compromisso dos que ocupam cargos no legislativo e no 

executivo do município, tendendo a avançar com forças ou partidos políticos 

comprometidos com a ampliação da democratização do poder público (Zaidan Filho, 

1996), como também da capacidade de mobilização e organização da sociedade civil.  

Deve-se reconhecer que a potencialidade inovadora da gestão participativa, 

através de mecanismos que são complementares à democracia representativa, requer a 

valorização dos procedimentos e instituições da democracia representativa, inclusive na 

eleição de governantes comprometidos com a democratização do Estado e de suas políticas 

públicas. Tem-se em decorrência, a importância dos aspectos da “engenharia política” de 

coordenação dos mecanismos, instituições e estruturas formais de participação popular 

com as instituições e mecanismos da democracia representativa. Nessas condições, é 

possível surgir um processo de co-gestão que é fruto da combinação da democracia direta 
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efetuada pela população em mecanismos de participação com a democracia representativa, 

através dos governantes eleitos pela sociedade.  

Quanto ao outro aspecto do presente debate, se a gestão participativa seria 

eficiente, como tentativa de redução do clientelismo, do corporativismo e das grandes e 

pesadas estruturas burocráticas, cabe ressaltar que depende das possibilidades de controle 

efetivo dos cidadãos sobre a ação dos governos através do fortalecimento de 

comportamentos democráticos:  

Isso significa que comportamentos fortemente arraigados na 
cultura política de uma determinada sociedade podem ser um 
sério fator limitador da concretização dos princípios 
democráticos perseguidos, mesmo que se obtenha sucesso na 
implantação de instituições consoantes com aquelas 
finalidades (Arretche, 1996, p.49). 

 

Do ponto de vista da cultura política, são apontadas outras causas de 

distorções na viabilização de modelos inovadores de gestão participativa: o baixo nível de 

informação e consciência política sobre o processo participativo e a reprodução de práticas 

políticas tradicionais (clientelistas, corporativistas e elitistas) por parte de lideranças que 

representam organizações sociais ou parcelas da população nos mecanismos de gestão,  

constituindo mediações clientelistas entre a população e o poder público.  

Tais questionamentos levam ao reconhecimento de que a gestão 

participativa implica não apenas na institucionalização de mecanismos de participação 

(condições objetivas) direta da população na gestão de políticas públicas, mas na 

incorporação de valores e comportamentos baseados numa cultura política de participação 

(condições subjetivas). Desse  ponto de vista, é importante verificar as possíveis 

implicações decorrentes da combinação de mecanismos de participação popular com 

padrões culturais que contrariam os princípios democráticos. Essa preocupação diz respeito 

à relação de dependência ou independência da variável cultura política em relação às 

instituições políticas, no fortalecimento ou não de regimes democráticos.  

Existem concepções que consideram a cultura política como variável 

determinante23 no fortalecimento de um dado regime e outras concepções teóricas que 

atribuem esse caráter de determinação às instituições da democracia política, contribuindo 

                                                
23 Os primeiros estudos realizados na década de 60 por Gabriel Almod e Sidney Verba concebem a cultura 
política como um conjunto de tendências psicológicas dos membros de uma sociedade em relação à política 
que influenciam significativamente para afirmação de regimes democráticos nas diferentes sociedades.   
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para formação de uma cultura política democrática. Outras posições intermediárias 

concebem a cultura política como variável interveniente (Moisés,1995), ao lado de outras 

variáveis institucionais e estruturais na consolidação de regimes democráticos. Nesse 

sentido, a cultura política é compreendida como conjunto de crenças (conhecimentos), 

ideais (tendências políticas), normas e tradições simbólicas e lingüísticas que dão 

significação à vida política em determinados contextos e orientam os comportamentos e 

atitudes políticas dos sujeitos24.       

 A presente investigação realizada sobre os dilemas da gestão participativa 

em Serra do Mel/RN, teve como pressuposto, o caráter interveniente da cultura política: as 

contradições existentes entre um modelo de gestão participativa proposto para Serra do 

Mel e os elementos tradicionais de uma cultura política clientelista, centralizadora, elitista 

e autoritária (portanto, não participativa), terminariam por invalidar ou deturpar a 

implantação do modelo proposto25.   

No caso de Serra do Mel, durante o processo de elaboração do modelo de 

gestão participativa do desenvolvimento local é constatada a fragilidade das organizações 

da sociedade civil local e a falta de experiência da prática democrática no plano municipal: 

A cultura do clientelismo é, sem sombra de dúvida, o maior 
empecilho a uma prática efetivamente democrática. (...) Os 
‘líderes’ nascidos a partir do processo de organização 
comunitária, na maioria dos casos, passam a exercer as 
mesmas práticas clientelistas, uma vez que a eles não se 
transferem outros parâmetros para o exercício da liderança 
comunitária (PIDSSM, 1995, p.36).  

 

 

Nessa realidade, os padrões tradicionais de cultura política, principalmente o 

clientelismo, geralmente são aceitos e praticados com naturalidade pois estão enraizados 

em um sistema social antigo  e em relações familiares e pessoais construídas ao longo do 

tempo. Esses padrões vão sendo preservados ao longo do tempo, formando uma “cultura 

                                                
24 Como no âmbito desse trabalho não pretendemos fazer um aprofundamento sobre as diversas concepções 
sobre a cultura política e suas implicações metodológicas, pretendemos trabalhar com uma concepção mais 
ampla que contemple as crenças e valores subjetivos (predisposições para agir politicamente), que são 
adquiridos nas experiências de socialização de sujeitos políticos e interferem nas expectativas e 
comportamentos desses sujeitos. Entre as duas concepções há um elemento comum que é o reconhecimento 
de que existe um comportamento político e ele pode ser conhecido através da investigação científica.       
25 É necessário esclarecer que não pretendeu-se fazer uma análise da cultura política dos moradores de Serra 
do Mel, mas verificar a influência de elementos de uma cultura política tradicional nas dificuldades de 
implantação de um modelo de gestão participativa.   
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política híbrida”26, onde não se verifica um processo lógico de evolução de 

comportamentos e valores particularistas para valores e comportamentos universalistas e 

impessoais.  Isso implica em reconhecer, também, que os comportamentos políticos não se 

reduzem somente à esfera da política, ou seja, eles se manifestam sob um fundo cultural 

mais amplo através de instituições que socializam27 os indivíduos, definindo normas, 

condutas e comportamentos.  

Há portanto, um choque entre a cultura política que predomina na sociedade 

brasileira28, que mina os laços de solidariedade, que pulveriza os indivíduos, atomizando-

os na sociedade, e as propostas de uma nova cultura política baseadas nos ideais de justiça, 

igualdade e direitos sociais. O “caldo cultural híbrido” contradiz com um autêntico 

processo de participação, que implica na presença de sujeitos capazes de comportamentos 

democráticos: a autonomia política29 para optar por diferentes alternativas; o conhecimento 

adequado da realidade relacionada às decisões; a capacidade de aceitação, convivência e 

diálogo com o diferente; e a capacidade de negociação e cooperação na busca de soluções.  

Os valores de uma “nova cultura política” podem ser sucumbidos perante 

um discurso instrumentalista da participação quando a população é mobilizada apenas na 

implantação de programas e obras governamentais, sem que esta tenha qualquer 

envolvimento no processo decisório; e o funcionamento ocasional dos mecanismos de 

participação para legitimação de decisões tomadas na esfera do governo local. Esse tipo de 

participação termina desmoralizando as atribuições democráticas da gestão participativa, 

reforçando o descrédito, a desmobilização e a apatia.  

                                                
26 Conforme Giácomo Sani (1993, p.306), a cultura política não é algo homogêneo. Numa sociedade ela é, 
normalmente, constituída por um conjunto de subculturas, mesmo que sejam contrastantes entre si.     
27 Segundo Anna Oppo (1993, p.1202), a socialização política refere-se a um fenômeno complexo de 
formação de sujeitos políticos. É “um conjunto de experiências que, no decorrer do processo de formação da 
identidade social do indivíduo, contribuem particularmente para plasmar a imagem que ele tem de si mesmo 
em confronto com o sistema político e em relação às instituições”.  
28  A formação da cultura política brasileira é caracterizada como altamente autoritária e elitista, onde a 
sociedade civil sempre esteve subalterna em relação ao Estado, a quem coube historicamente a iniciativa 
política. A este respeito ver os estudos de Simon Schwartzman (1988) e Raimundo Faoro (1987).   
29 Habermas (1990) concebe a autonomia no sentido da independência com que o sujeito participa de forma 
consciente e ativa na resolução de problemas. O “eu” autônomo e competente é aquele que reage à coerção 
da sociedade, opondo-se a heteronomia imposta pelo social.   
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O governo aberto à participação popular, se não contar com a mobilização da 

sociedade civil, torna-se o incentivador desta mobilização, cujo objetivo principal é o 

processo político de geração de consciência e cidadania. A participação é um processo 

político de geração de consciência e cidadania, que vai além dos mecanismos de gestão 

pública. Genro e Souza (1997) compreendem os processos de participação como 

possibilidade de criação de uma esfera pública não estatal, uma nova cultura democrática, 

uma nova ética e uma nova visão da cidadania que vão compor um novo projeto de 

sociedade. A mera formalidade dos mecanismos de participação não satisfaz esses 

objetivos mais amplos.Isto significa, oferecer ao conjunto da sociedade organizada, e, 

também àqueles que se encontram fora das entidades organizativas, a oportunidade de 

tomar decisões sobre políticas públicas. De acordo com Battini (1993, p.31), para que os 

mecanismos de participação possibilitem a existência de esferas públicas não estatais com 

caráter indutivo e fiscalizador do Estado é necessário:   

o envolvimento em todas as etapas do processo decisório e 
não apenas no limite do referendo, da execução e da 
sugestão (...), é apresentar e debater propostas, deliberar 
sobre elas e sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida 
pelas forças constituídas e formular cursos de ação 
alternativas... 

 

Para Marilena Chauí (1993), a autonomia dos sujeitos nos processos 

decisórios é o elemento central da participação, requerendo consciência da realidade, das 

necessidades e dos requisitos para transformá-la, ou seja, requer a capacidade de ser 

sujeito.  A autonomia nos processos participativos pressupõe o poder de participar 

(político), o direito de participar (jurídico) e o conhecimento (saber) para atuar 

conscientemente nos processos de tomada de decisão. Ela é negada pela racionalidade 

administrativa que limita o poder dos indivíduos de participar das decisões; pelas esferas 

institucionais jurídicas que negam o direito de participação da maioria, concentrando o 

poder nas classes ou grupos dominantes  e pela anti-pedagogia que concentra o saber em 

grupos restritos. A autonomia é negada onde a representatividade política é praticada como 
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relação de favor, tutela ou substituição30 que limitam a liberdade nos atos de escolha, 

reduzindo os indivíduos e organizações à condição de objetos.  

As relações de poder consolidadas no âmbito dos municípios, tendem 

exatamente a negar as condições de autonomia da maioria da população, inviabilizando as 

condições subjetivas de funcionamento dos mecanismos de participação, levando ao 

funcionamento ocasional dos mesmos para legitimar decisões tomadas pelo governo. 

Diante dessas contradições, a implantação de processos de participação vai 

requerer um amplo processo de capacitação dos indivíduos, não só para compreensão 

técnica de estratégias de funcionamento dos mecanismos de gestão de políticas públicas, 

mas de reconstrução de concepções de mundo e de  valores sociais e políticos que sejam 

adequados aos comportamentos democráticos:  

valores, atitudes e procedimentos políticos se reforçam a 
partir da interação entre o comportamento e o 
funcionamento das instituições políticas, algo que implica 
tanto em processos de aprendizagem do seu uso, como de 
ressocialização política induzida pela experiência (Moisés, 
1995, p. 94).  

 

O breve balanço da emergência e dos dilemas das experiências de gestão 

municipal participativa, identificadas no Brasil nas duas últimas décadas, conduzem ao 

reconhecimento de que o efetivo exercício da participação popular e as mudanças dos 

padrões na relação Estado e sociedade no Brasil, precisam ser vistas como processos 

históricos conflitivos que estão em construção e que dependem de inúmeros fatores, entre 

os quais, a institucionalização e fortalecimento dos mecanismos de participação e a 

ressocialização política da população envolvida nos processos participativos.  

A gestão participativa é essencialmente contraditória com os padrões tradicionais 

na relação entre Estado e sociedade e complementar ao padrão democrático baseado no 

universalismo de procedimentos.   O Quadro 01 apresenta uma síntese comparativa entre 

                                                
30 Marilena Chauí (1993, p. 298) relaciona as práticas políticas tradicionais a uma tipologia dos partidos 
políticos no Brasil: “No partido clientelista prevalece a representação de estilo medieval e conservador. Isto 
é, a representação é praticada sob a forma de favor e com exclusão dos representados (...) Nos partidos 
populistas encontramos a mescla do estilo conservador e do iluminista, onde os representados são 
considerados imaturos, e vigora a idéia de que o partido representa a razão, a vontade geral e a verdade, ao 
mesmo tempo que sua relação com os representados só pode ser de tutela. Nos partidos vanguardistas 
ocorrem dois fenômenos curiosos: (...) o partido designa seus representados como agentes de 
transformação; porém, por outro lado, e contraditoriamente, tais partidos definem seus representados e seus 
sujeitos como incapazes de realizar a tarefa histórica a que estão destinados e substituem o sujeito histórico 
por uma vanguarda que o representa, age em seu lugar e o educa”.  
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os diversos padrões discutidos nessa dissertação, destacando suas características gerais, 

seus mecanismos de gestão (estruturas formais e informais de poder político) e os 

diferentes valores políticos que perpassam cada um deles.  

 

Na Serra do Mel/RN, ocorre uma tentativa de implantação de um modelo de 

gestão participativa em substituição a padrões tradicionais de gestão centralizada, 

autoritária e clientelista, que predominaram historicamente nos processos decisórios sobre 

os destinos da área desde o projeto de colonização e no município recém criado. O modelo 

inovador prevê a  implantação de mecanismos de participação direta da população em 

vários níveis (comitês de vilas e conselhos municipais), combinados com os mecanismos 

representativos existentes, fortalecendo uma esfera pública de solidariedade que conduziria 

a implantação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado e Sustentável.      

Nos próximos capítulos serão analisados o contexto histórico do processo de 

construção do modelo inovador de gestão do desenvolvimento municipal e os dilemas de 

sua implantação na realidade local, a partir da análise de documentos e do conteúdo de 

entrevistas realizadas com lideranças comunitárias, técnicos e dirigentes políticos 

municipais que participaram desse processo. 



QUADRO 01: PADRÕES NA RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE NO BRASIL   
 

Aspectos  Padrões Tradicionais Centralizadores Padrões Democráticos e participativos 
Clientelismo Corporativismo Insulamento 

Burocrático 
Universalismo de procedimentos Gestão participativa 

Caracterís-
ticas Gerais 

Gestão centralizada nos 
administradores diretos 
que negociam e mani-
pulam a aplicação  dos 
recursos e cargos  de forma 
patrimonialista e 
assistencialista visando 
benefícios eleitorais.  
 

Gestão centralizada no 
executivo que negocia com  
grupos de interesse que são 
permitidos ou compulsórios.  
Os recursos são distribuídos 
de acordo com a concertação 
social de interesses. 

Gestão centralizada e 
rigidamente controlada 
por um núcleo técnico 
burocrático a serviço dos 
interesses do  governo. A 
gestão é matéria técnica, 
incompreensível e não 
acessível  aos “leigos”.  

Gestão com responsabilidades 
distribuídas entre os poderes: 
formulação ( executivo e 
legislativo), execução (executivo) 
e  fiscalização (legislativo e 
judiciário). Existem outros 
mecanismos de transparência e 
responsabilização dos 
governantes.  

Gestão que combina a participa-
ção direta dos cidadãos  com os 
mecanismos da democracia 
representativa nas definições 
orçamentárias e planejamento de 
políticas públicas. Visibilidade  
na gestão através de mecanismos 
de controle social. 
 

Mecanis- 
mos de 
Gestão 

Autoritários, informais, 
ilegais e personalistas. Não 
há controle externo (da 
sociedade) sobre o fluxo 
de recursos. O único 
controle é interno: alianças 
eleitorais definem a 
distribuição e a criação de 
cargos e órgãos gestores. O 
critério de acesso é o 
apadrinhamento político.      

Além das instituições 
formais são criados alguns 
mecanismos de “participa-
ção controlada”, além de 
uma legislação própria que 
garanta o seu  funcionamen-
to, controle e abrangência. 
Os mecanismos representa-
tivos (partidos, legislativo) 
são manipulados ou 
desvalorizados.  

Órgãos ou entidades 
insuladas criadas e 
formalizadas como 
tentativa de minimizar  
interferências externas. 
São formados por 
técnicos burocratas 
especializados. As 
interferências são 
internas e dependem do 
bloco de forças políticas 
no poder. 

Partidos políticos expressam os 
diversos interesses e projetos 
políticos. Eleições competitivas e 
periódicas na escolha de 
representantes da população para 
ocupar cargos públicos (executi-
vo e legislativo). O governo 
eleito distribui os cargos e cria 
órgãos com  base nos princípios 
da governabilidade e governança, 
respeitando alianças eleitorais.     

Além dos mecanismos repre-
sentativos, existem canais 
institucionalizados (fóruns, 
conselhos, comissões) de 
participação direta da socie-
dade, constituindo uma esfera 
pública não estatal. A legitimi-
dade e a eficácia desses 
mecanismos estão relacionadas 
com outros instrumentos 
políticos-sociais de participação 
cidadã.  
 

Aspectos 
Culturais  

Manipulação pessoal de 
recursos públicos  (patri-
monialismo e corrupção). 
As relações de troca de 
favor e de subordinação 
podem ser mais ou menos 
simétricas, dependendo do 
objeto de troca (voto, 
recurso, apoio, cargo, etc.)    

Decisões pautadas em 
interesses corporativos  
territoriais ou setoriais que 
estão representados nas 
esferas decisórias. 
Imediatismo e localismo das 
reivindicações. Os grupos 
que participam são 
“tutelados” por governantes.    

Racionalidade admi-
nistrativa na eficácia de 
um programa ou política. 
O tecnicismo burocrático 
e o vanguardismo 
político substituem o 
cidadão nos processos 
decisórios e de gestão de 
políticas públicas. 

Respeito ao universalismo de 
procedimentos com base no 
impersonalismo nas tomadas de 
decisão. Requer a vivência de 
valores e princípios 
democráticos: tolerância, respeito 
aos procedimentos universais, 
capacidade de diálogo, etc.  

Reforça valores e comporta-
mentos democráticos com base 
na autonomia dos sujeitos, na 
cooperação, informação e 
consciência política, e na 
capacidade de diálogo e de 
negociação. Implica no aumento 
das responsabilidades públicas 
de governantes e cidadãos.   

 



 

 

 

 

 

 

 

3 - SERRA DO MEL:  

DA COLONIZAÇÃO À PARTICIPAÇÃO! 
 

 

O município de Serra do Mel, com uma população atual de cerca de 10 mil  

habitantes, numa área de 604,3 km², é formado por vinte e três vilas rurais com 1.196 

estabelecimentos agrícolas de 50 hectares cada. Localiza-se no extremo noroeste do Estado 

do Rio Grande do Norte, entre os vales dos rios Açu e Mossoró. Recentemente emancipado 

(1988), o município originou-se de um projeto de colonização da década de 70. 

Nos últimos vinte e cinco anos, a população de Serra do Mel  tem 

experimentado diversas formas de relação com o Estado. Desde o início da colonização, 

onde predominava uma relação de subserviência dos colonos em relação aos órgãos 

governamentais, passando por diversas iniciativas de contestação do poder estabelecido, 

até a tentativa de implantação de um modelo de gestão participativa do município. Nessa 

trajetória, encontram-se entrelaçados e em disputa diversos interesses que vão 

conformando o poder local.  

Conhecer os diferentes contextos dessa trajetória é fundamental para 

analisar os dilemas da implantação do modelo inovador de gestão municipal que foi 

recentemente proposto. 
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3.1 – Histórico e características gerais de Serra do Mel  
  

 

O projeto de colonização de Serra do Mel foi concebido e implementado 

numa época em que o planejamento governamental era centralizado, e a implantação era 

tutelada pelo Estado, de caráter paternalista que inibia a participação dos colonos. Esse era 

um período de intervenção planejada do Estado para ampliação da fronteira agrícola. No 

caso específico de Serra do Mel, a colonização foi também uma forma de diminuir os 

impactos causados pela mecanização de salinas no RN, contendo o ânimo de milhares de 

salineiros que ficaram desempregados31. 

Após o projeto de colonização ter sido criado por decreto em 1972 pelo 

governador Cortez Pereira, a colonização teve início em 1974 com a implantação de cinco 

vilas (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Guanabara e São Paulo) no eixo sul e de 

um centro administrativo na área do projeto (ver mapa de Serra do Mel, em Anexo 03).  

Essas vilas foram formadas por colonos vindos de diversas áreas do RN, predominando os 

municípios circunvizinhos.  A seleção dos colonos estava relacionado ao desempenho dos 

trabalhadores que foram mobilizados pelo Governo do Estado para implantação da infra-

estrutura na área (demarcação, construção de casas, desmatamento, implantação do 

cajueiral, etc.), e a outros critérios relacionados ao apadrinhamento político de decisores 

envolvidos no projeto de colonização, atendendo aliados políticos do governador.    

As cinco primeiras vilas tiveram um tipo de assistência tutelar do governo e 

os colonos não tinham nenhuma participação decisória quanto ao desenvolvimento e 

gestão do projeto. Logo no início, havia o envolvimento direto do Governador Cortez 

Pereira com fortes traços paternalistas, ao mesmo tempo que a Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agrícola - CIDA, órgão do governo estadual, responsável pela 

implantação do projeto de colonização, garantia a distribuição de alimentos e uma certa 

remuneração para o trabalho. As primeiras lideranças que surgiam nessas vilas eram 

subservientes às interpretações e pontos de vista dos técnicos da CIDA e do ex-governador.      

                                                
31 Os principais objetivos do projeto eram: ampliação da fronteira agrícola; acesso à terra para 1.196 
trabalhadores; ocupação de mão-de-obra, principalmente daquela expulsa pela mecanização das salinas; 
dinamização da economia regional com a oferta de empregos vinculados ao beneficiamento da castanha de 
caju e da renda direta da terra. Conforme Souza (1991) a idéia de colonização da Serra é antiga: desde 1946, 
salineiros haviam feito a proposta em busca da segurança de um pedaço de terra próprio num local próximo 
às duas grandes áreas salineiras do Estado (Mossoró/Areia Branca e Macau).  Nos anos 60, a reestruturação 
(mecanização) do setor salineiro provoca um vazio ocupacional na região, motivando a criação do projeto. 
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Com a diminuição do apoio ao projeto, por parte dos sucessores de Cortez 

Pereira no Governo do Estado, praticamente cessou a implantação de novas vilas.  O 

governador que fundou o projeto foi cassado e desprestigiado politicamente. A crise se 

instalou no projeto e começaram a surgir denúncias dos colonos sobre as condições 

existentes na área, fazendo aflorar uma nova visão sobre o projeto de colonização: 

abandono de lotes em busca de trabalho, falta de sementes, custeio fora do tempo, falta de 

empréstimos para investimentos, dificuldades de acesso à água.  

Já em 1975, com a posse de Tarcísio Maia32 no Governo do Estado, uma 

parte dos colonos que enfrentava privações alimentares, promoveu o arrombamento de um 

armazém da CIDA33, levando alimentos. O primeiro escândalo público ocorreu em 1979 e 

foi chamado de “feijão maravilha”, quando 700 toneladas de feijão, produzidas pelos 

colonos apodreceram nos armazéns da CIDA, causando enormes prejuízos aos agricultores 

que lutaram pelo ressarcimento dessa  produção por dez anos. Um segundo conflito 

ocorreu quando outras vilas formaram-se pela iniciativa dos próprios trabalhadores.  Em 

1980, ocorreram ocupações das vilas Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

promovidas por filhos de antigos colonos, colonos com lotes improdutivos  e trabalhadores 

rurais da região, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura de Mossoró 

(STL). O Estado reprimiu o movimento, mas não conseguiu expulsar os trabalhadores.   

Após essa tensão inicial, o sindicato juntamente com a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte (FETARN) e a Diocese de Mossoró, 

conseguiram negociar com o Governo do Estado a implantação de outras vilas e participam 

da seleção dos colonos para as vilas: Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas e Sergipe. 

Em 1981 novas vilas formaram-se a partir de uma intervenção direta do 

Governo do Estado. Com a construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o 

governo deslocou para Serra do Mel uma parte da população atingida e expulsa pelas águas 

do reservatório. Formaram-se as vilas: Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco.  Entre 1983 e 

1984 outras vilas são formadas na área norte do projeto (Acre, Maranhão, Pará e 

Amazonas) e no centro.  Logo no início, esses colonos enfrentam quase cinco anos de seca, 

o que levou a um processo parcial de abandono da área por parte de muitas famílias.     

                                                
32 O governo Tarcísio Maia tentou transformar o projeto em empresa privada (houve uma tentativa de venda 
da área a um grupo israelense) e os colonos em assalariados agrícolas. Não conseguindo seu intento, 
desprezou o projeto. 
33 Encarregada da comercialização da produção, a CIDA obrigava todos os colonos a entregar a safra, quase 
sempre pagando preços abaixo dos praticados no mercado, para ressarcir a diferença posteriormente. 
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Em 1984 surgiu um movimento desencadeado por um grupo de engenheiros 

agrônomos, recém formados na Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM, que 

propôs ao Governo do Estado a colonização de uma vila com os mesmos para servir de 

unidade demonstrativa para o projeto. Apesar de o Governo não ter aceito a proposta de 

imediato, o grupo conseguiu resistir e a vila Amazonas foi ocupada pelos agrônomos que, a 

partir da convivência com os outros colonos, tentaram desenvolver e propagar tecnologias 

de efeito demonstrativo.  Apesar da proposta técnica não ter tido êxito, um grupo de 

agrônomos continuou contribuindo nas atividades técnicas e organizativas locais34.      

Em síntese, o processo de colonização da Serra do Mel se deu de duas 

formas:  uma colonização oficial, constituindo 17 vilas,  e um processo de ocupação feita 

por trabalhadores com apoio do movimento sindical e da Igreja, que ocasionou a 

colonização de cinco vilas.   A última vila, Tocantins, foi formada recentemente por uma 

área de assentamento de reforma agrária que foi incorporada ao município.     

Serra do Mel destaca-se no contexto sócio-econômico estadual graças à sua 

estrutura fundiária. É o único município do Estado, no qual não há concentração fundiária, 

nem há ocorrência de concentração excessiva de renda entre seus habitantes, embora, a 

renda da maioria dos habitantes não ultrapasse dois salários mínimos. A maioria das vilas 

rurais da Serra do Mel tem 59 lotes agrícolas. A eles correspondem cinqüenta e nove 

residências, além de novas casas  que estão sendo construídas por famílias que se formam.  

Mesmo que apresente alguns indicadores sociais35 diferenciados, no geral as 

condições de vida da população do município não estão distantes da realidade do semi-

árido nordestino, como por exemplo, no aspecto educacional onde evidencia-se que apenas 

3,4% da população tem o 2º grau e 23,6%, o 1º grau. O ensino regular no município é 

garantido por duas escolas36 onde, atualmente, estão matriculados 62,83% dos jovens de 10 

a 14 anos.  Os serviços de saúde são executados pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) 

em parceria com a Prefeitura Municipal, sendo que parte dos serviços foi municipalizada.  

                                                
34 A idéia de vila modelo ficou prejudicada, em função do governo estadual não ter oferecido condições a 
esses técnicos para desenvolver tal objetivo, como infra-estrutura e crédito. O que ocorreu é que não 
sobrevivendo da atividade agrícola, a maioria dedicou-se  mais à profissão de servidor público do Estado ou 
do município de Mossoró,  mantendo, no entanto, um lote em Serra do Mel. (CONTAG/CUT,  1997, p. 14).  
35 94% das casas são de alvenaria e 87% delas têm acesso à rede elétrica. Em cada vila existe um posto de 
saúde, uma escola de 1º grau menor, um armazém e um chafariz; em 14 têm postos telefônicos. 
36 A Escola Estadual Pe. José de Anchieta funciona em parceria com a PMSM, opera 22 unidades escolares 
de 1º grau espalhadas nas vilas e uma unidade na Vila Brasília, onde funcionam turmas de 1º e 2º graus. A 
Escola Família Agrícola da Serra do Mel -EFAMEL, oferece curso de 1º grau, sendo mantida com o apoio da 
comunidade (familiares dos alunos), da Paróquia e de convênios com a Prefeitura Municipal e a Secretaria 
Estadual de Educação.  Procura desenvolver um processo sócio-pedagógico adequado à realidade local. 
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Estando localizado em pleno semi-árido potiguar, um dos mais graves 

problemas enfrentados no município é a escassez de recursos hídricos.  Existe um único 

poço de água que abastece a população do município37. O poço foi uma conquista dos 

moradores de Serra do Mel com o apoio da Conferência Episcopal Italiana, através do Pe. 

José Venturelli, o qual havia sido pároco de Areia Branca.  

Do ponto de vista econômico, predomina a agricultura familiar, centrada na 

exploração agrícola e pecuária: a produção de caju (em cerca de 25 mil ha), 

complementada pela pecuária bovina extensiva e por culturas de subsistência. Grande parte 

da área para culturas anuais não é cultivada em função de dificuldades enfrentadas pelos 

colonos durante anos de seca e a falta de crédito agrícola. O baixo nível de renda da 

população, causado pelo atual modelo de produção agropecuária centrado no cajueiro, com 

baixo padrão tecnológico empobrecedor de solos38 conduz ao baixo aproveitamento do 

potencial de agregação de valor ao produto agropecuário. Mesmo assim, a principal 

atividade econômica do município é a produção e beneficiamento da castanha de caju.  

Segundo relato de um entrevistado na Vila Piauí, durante as épocas de safra, 

algumas produtores conseguem atingir renda de até oito salários mínimos mensais. Mas, 

quando é um ano sem produção, essas mesmas famílias sobrevivem sem fonte fixa de 

renda nas vilas onde residem. As castanhas in natura são beneficiadas, inicialmente, pelos 

produtores em unidades familiares (secagem, retirada da casca e pele e pré-classificação 

das amêndoas). Alguns produtores entregam amêndoas à central de classificação da 

associação (classificação e embalagem). Entre 1991 e 1995 a produção de amêndoas de 

caju passou de 6500 kg para 19.700 kg. A safra de 1997 garantiria a produção de 18.000 kg 

de amêndoas.  Em 1995 haviam cerca de 250 unidades de produção artesanal de amêndoa 

de caju (micro processamento caseiro, com o intuito de agregar valor à produção). 

 

 

 

                                                
37 O poço tem 1360 metros de profundidade, com capacidade para chegar até a 250 mil litros d’água/hora 
mas está operando com apenas 120 mil litros/hora, insuficiente para atender a demanda de abastecimento de 
água da população. Atualmente, 52% das unidades habitacionais têm acesso à rede pública de abastecimento 
de água e  outros 27% tem acesso a água dá através de chafariz. 
38 Além da fertilidade natural dos solos ser baixa, o tipo de manejo do cajueiral aumenta as limitações para 
uso agrícola. “No caso de Serra do Mel, podemos enumerar os seguintes fatores que implicam na degradação 
gradual a que os solos estão sendo submetidos: queima de folhas do cajueiro, acarretando um desperdício de 
matéria orgânica; gradeação sistemática; solo permanentemente descoberto à ação dos ventos e raios solares 
e falta de esquema de rotação de culturas apropriado” (CHARITY,1995,p. 20). 
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3.2 – Constituição e contexto do poder local em Serra do Mel 

 
 

O processo histórico de formação do município e os aspectos sociais e 

econômicos acima descritos estão relacionados com a constituição do poder local em Serra 

do Mel, ou seja, o surgimento e afirmação de lideranças, grupos, organizações populares e 

instituições políticas que interagem em processos decisórios locais.  

Tomando por base a concepção de poder enquanto “capacidade de”39, 

pode-se compreender que o poder local refere-se à capacidade de tomar decisões no nível 

local, de onde sobressaem duas questões básicas. A primeira diz respeito à capacidade 

própria ou grau de autonomia no âmbito municipal, em relação às esferas estadual e 

federal, para tomar decisões a respeito do seu desenvolvimento. Nesse sentido, Serra do 

Mel avança de uma situação onde existia um vazio de poder local, sendo totalmente 

dependente da esfera estadual de governo e de municípios da região, para uma situação de 

relativa capacidade decisória com a emancipação em 1988. Uma segunda questão diz 

respeito a quem tem capacidade de tomar decisões no âmbito municipal, isto é, quem afinal 

de contas decide, entre outras coisas, o que deve ser feito e onde utilizar os recursos 

disponíveis. Aqui nos referimos à questão da democratização do poder, ou seja, se a gestão 

é centralizada ou participativa.   

O poder local refere-se a uma complexidade de sujeitos sociais com práticas 

políticas diferenciadas, com base em interesses específicos, que disputam o controle sobre 

a capacidade de tomar decisões no nível local e de gestão de serviços e recursos públicos:  

Em outras palavras, isto significa afirmar que estamos 
falando de espaços constituídos por forças sociais com 
identidades claramente diferenciadas, cuja inserção na luta 
pela apropriação do excedente social abre perspectivas 
reais, tanto na redefinição das prioridades das políticas do 
Estado, como na obtenção de eficácia na prestação dos 
serviços públicos (Soares, 1996, p.66). 

 

                                                
39 A noção de poder como “capacidade de” contrapõe-se à noção de poder como algo substantivo, um lugar, 
uma coisa. Essa noção é fundamental para compreender o poder local, onde o poder se refere “ao atributo, a 
capacidade de cada classe ou força social ou grupo de defender determinados interesses, de aplicar uma 
determinada política...” (Éder Sader, 1987, p.17). A esfera governamental é componente qualificada do poder 
a nível municipal, mas está ao lado de outras esferas que de forma direta ou indireta influenciam nos 
processos decisórios. Evita a redução da concepção de poder local a seus aspectos jurídicos e formais.     
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Desde o projeto de colonização até a emancipação política do município, 

diversos fatores interferiram para que o poder local adquirisse características específicas. 

Diferente da maioria dos municípios nordestinos, o poder local em Serra do Mel não é 

baseado em grupos familiares tradicionais que monopolizam a disputa pelo poder40.  As 

lideranças políticas locais foram se constituindo articuladas a forças políticas externas e a 

dirigentes ou técnicos de órgãos que atuam(ram) na área.  

Outra característica do poder local é a forte distinção entre lideranças 

comunitárias, formadas a partir da ação da Igreja, de ONGs e de outras forças de 

organização da sociedade civil, e as lideranças comunitárias e políticas constituídas através 

da intervenção de grupos políticos tradicionais existentes em torno de Serra do Mel.  Os 

primeiros têm muitas dificuldades de ultrapassar os limites de uma liderança comunitária 

para exercer o papel de liderança política do município, disputando o poder diretamente.  

Essas lideranças buscam sempre a mediação de técnicos com os quais se relacionam para 

disputar e exercer cargos eletivos. O segundo tipo de liderança reproduz práticas políticas 

tradicionais de arregimentação de apoio e de conquista de votos para outros e para si 

mesmo, mediando a distribuição de bens e favores. 

Para verificar essa realidade, durante a presente investigação foi elaborado 

um “mapa do poder local”, identificando as principais lideranças municipais e 

comunitárias, suas influências geográficas e institucionais locais e suas articulações 

políticas a nível municipal e com grupos políticos regionais, conforme o Quadro 02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 A única exceção é da família do ex-governador Cortez Pereira que tenta ter esse monopólio mas não 
consegue.  Resta apenas a figura de Cortez Pereira, como criador do projeto de colonização.  
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QUADRO 02 
PODER LOCAL EM SERRA DO MEL: LIDERANÇAS POLÍTICAS E COMUNITÁRIAS 

 
Liderança Partido Referências Base  

Geográfica 
Ligações Políticas  
Internas e  Externas 

Lideranças com Influência a Nível Municipal 
Cortez 
Pereira  

PTB - Ex-governador do Estado. Foi  
candidato a prefeito em 1996 e é 
o atual presidente da Coopermel. 

Influência junto 
aos colonos mais 
antigos  

Variadas, ao longo da história 
política. Atualmente tem 
aproximação com o 
governador do Estado. 

Silvio 
Romero 

PMDB - Atual Prefeito da Serra do Mel. 
Ocupou cargos de  vice-prefeito; 
diretor do hospital. 

Não tem uma área 
fixa 

Com setores do PMDB: Ana 
Catarina (Dep. Federal) e 
Frederico Rosado (Dep. 
Estadual) 

José de 
Anchieta 
Martins 

PDT, 
atual-
mente é  
PMDB   

- Ex-prefeito da Serra do Mel 
(1993-1996). Trabalhou como 
técnico da EMATER, 
coordenador da AACC na Serra 
do Mel  (1984-1993) e foi 
presidente da AMVALE. 

Maior influência 
com produtores 
nas vilas rurais  

Até 1995, com Rosalba 
Ciarline (Prefeita de 
Mossoró) e Ronaldo Soares 
(Dep. Estadual). Atualmente 
faz parte do PMDB.   

José Felix 
(Zé Galego) 

PSDB - Atual vice-prefeito;  secretário 
de obras do município; 

Concentrada nas 
vilas Brasília e RN 

 Grupo Maia e lideranças do 
PFL em Areia Branca/RN.  

Crispinia-
no Neto 

PT em 
Mossoró 

- Agrônomo/colono. Ocupou 
cargos de gerente da Coopermel, 
coordenador da AACC e 
presidente da Coopercaju. 

Desgastado no 
município.   Liga-
ções são pessoais e 
pontuais. 

Ligado ao PT no RN. 
Atualmente tem ficado 
independente de grupos 
políticos locais.   

Bras Lino 
de Oliveira 

PMDB - Diretor da escola estadual e 
Secretário Municipal de 
Educação. Candidatou-se a 
prefeito em 1992.  

Maior influência 
na vila RN 

Atualmente é ligado a Laíre 
Rosado (Dep. Federal do 
PMDB). 

José Alves 
da Silva 
(Dedé 
Vaqueiro) 

PMDB e 
atual-
mente é 
PT 

- Colono. É o atual presidente da 
Coopercaju e do Conselho de 
Desenvolvimento do Município. 
  

Mais concentrada 
nas vilas do Norte 
junto aos 
produtores  

Independente. Atualmente 
tem tido aproximação política 
com Dr. Silvio e com Manuel 
Cândido do PT. 

Manuel 
Cândido 

PSDB e 
atual- 
mente é  
PT 

- Colono. Foi presidente do STL 
Mossoró e é o atual presidente da 
FETARN. Teve candidatura a 
prefeito de Serra do Mel  
impugnada em 1989. 

Não tem uma área 
fixa. 

Tinha ligações com setores 
do PSDB. Tenta formar uma 
nova força política com o PT 
em Serra do Mel.  

Vereadores do Município  
Adalmir F. 
de Mesquita 

PSDB - 2º mandato (pte. da Câmara 
Municipal) 

Concentrada na 
Vila Rio de Janeiro  

- posição independente na 
Câmara. 

Francisco B. 
Lins Filho 

PMDB   Concentrada na 
Vila Maranhão 

- situação (apoio ao prefeito) 

Francisco 
D. de Brito 

PPB - Vereador mais votado no 
município) 

Vila Mato Grosso - pende mais para a oposição 
a nível municipal; 

Francisco 
M. Regis 

PMDB - Vice- pte da Câmara Municipal Vila São Paulo - situação (apoio ao prefeito) 

Francisco 
S. de Moura 

PMDB - Vereador Vila Piauí - situação (apoio ao prefeito) 

José Bento PSDB - Colono; diretor da Coopercaju;  Vila Piauí  - oposição. 
Josivam B. 
de Azevedo 

PPB  Vila Guanabara - situação (apoio ao Prefeito) 

Luís A 
Rocha 

PMDB   Vilas RN e RS - situação (apoio ao Prefeito) 

Ozaíde C. 
Torres 

PTB   Vila Paraná - oposição;  ligado a Cortez 
Pereira. 
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Outras Lideranças Comunitárias Citadas nas Entrevistas 
Francisco 
D. de Souza  

(?) - Vice-presidente da Coopercaju, 
foi diretor da associação de vila. 

Vila Guanabara - independente 

Reginaldo 
A. da 
Silva. 

PMDB - Foi presidente da Associação de 
Jovens e representa a Igreja 
Evangélica no CDM. 

Vila Brasília   - independente.  Foi ligado ao 
grupo de Anchieta Martins. 

Pedro 
Gomes 

PSDB - Coordenou o GEAS e foi diretor 
da associação e da  Coopercaju. 

Vila Sergipe - independente  

Francisco 
S. da Silva 

PSDB - Diretor da Coopercaju, foi 
presidente da associação de vila. 

Vila Rio de Janeiro - independente 

Francisco 
F. Bezerra  

-  - Presidente da associação de vila Vila Amazonas - independente 

Edson M. 
da Silva  

PC do B - Presidente da associação de 
vila. 

Vila Rio Grande 
do Sul 

- independente (tende para 
apoio ao atual prefeito) 

João C. 
Costa 

PTB - Presidente do STR de Serra do 
Mel.  

Vila Paraná - ligado ao grupo de Cortez 
Pereira  

José Felix PMDB - Presidente da Federação de 
Associações e do Conselho do 
FUMAC. 

- Vila Paraná - ligações com Henrique E. 
Alves (Dep. Federal PMDB) 

Fonte: pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa do Desenvolvimento Local em Serra do Mel/RN”.  

Obs.: Os nomes das lideranças que constam no quadro foram levantados durante as entrevistas realizadas. Os 
entrevistados eram perguntados sobre as pessoas que mais exerciam influência política no município. Os 
nomes mais citados  nas entrevistas compõem a primeira parte do quadro, vindo em seguida os vereadores  e 
algumas lideranças comunitárias citadas por mais de uma vez pelos entrevistados. Outras 53 pessoas foram 
citadas apenas uma vez como lideranças comunitárias (com intervenção restrita a uma vila). 

 

A constituição do poder local em Serra do Mel está diretamente relacionada 

às diversas iniciativas de organização local (Quadro 03), que foram criadas em diferentes 

momentos e influenciadas por distintos sujeitos e interesses políticos.  

 

QUADRO 03 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM SERRA DO MEL/RN 

 

Tipo de Organização 
Nível de 
atuação 

Características N.º 

Associações 
comunitárias 

Vilas - Questões de interesse de cada vila, nos aspectos 
econômico, social e político.  

23 

Cooperativas:        - 
COOPERCAJU 
- COOPERMEL 

Município - Articula iniciativas de beneficiamento de 
produção, comercialização e acesso ao crédito. 
- Produção agro-industrial.  

02 

Federação das 
Associações  

Município - Articular as associações comunitárias em torno 
de ações  e projetos comuns.  

01 

Outras Associações: 
Apicultores, jovens, 
Ação cultural. 

Município - Geração de renda, formação profissional, 
promoção e valorização da cultura local. 
 

03 

Sindicato de Traba-
lhadores Rurais 

Município - Representação e mobilização dos trabalhadores 
sindicalizados 

01 

Grupos de produção Locais - Pequenos negócios associativos  01 
Fonte: Pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa em Serra do Mel/RN” - 1997  
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A primeira organização criada na Serra do Mel foi a Cooperativa Agrícola 

Mista de Colonização da Serra do Mel – COOPERMEL.  Foi criada em 1978, praticamente 

de forma compulsória, para apoiar os processos produtivos na área, desde a captação de 

investimentos até o beneficiamento e comercialização da produção, em substituição ao 

órgão governamental que gerenciava o projeto de colonização. Ao longo de sua existência, 

a Coopermel montou uma significativa base industrial para a produção de sucos, polpas e o 

beneficiamento da castanha de caju. No entanto, esse aparato não funciona 

satisfatoriamente, tendo em vista as constantes dificuldades administrativas e o forte 

controle exercido pelo ex-governador Cortez Pereira na sua condução.  

No quadro de crise do projeto de colonização, surgiu, em 1979, um trabalho 

de mobilização e conscientização dos colonos através da Igreja (Paróquia de Areia Branca 

e Movimento de Educação de Base).  A partir dessa ação constitui-se na Serra do Mel uma 

frente de entidades formada por uma ONG, a Associação de Apoio às Comunidades do 

Campo - AACC41, o Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura de Mossoró, a Igreja 

Católica  e  um Grupo de Estudos e Ação Social – GEAS,42 que investiu na formação 

política e articulou diversas mobilizações dos colonos: o GEAS foi criado pela Igreja com 

o objetivo de formar e informar aos colonos para eles ficarem mais esclarecidos43.     

Na primeira metade da década de 80, teve início um processo de 

mobilização e capacitação da população local, buscando a criação e fortalecimento de 

organizações44. Fruto desse processo, foram criadas 22 associações comunitárias e de 

produção  que reúnem as famílias agrícolas residentes nas vilas. Essas organizações se 

constituíram em espaço de formação de lideranças, além de facilitarem o acesso a recursos, 

atendendo exigências do banco e da empresa de extensão, segundo relatado em uma das 

                                                
41 A AACC foi criada em 1984 por iniciativa de um suíço, Jean Raboud, em torno do apoio a comunidades 
rurais. Serra do Mel é a sua primeira área de atuação, com o propósito de atuar de maneira integrada, fazendo 
surgir iniciativas locais. O Governo do Estado apoia esse trabalho com o interesse de emancipar o projeto de 
colonização. A AACC  assessora a criação de associações comunitárias em todas as vilas do projeto.  
42 Grupo de Estudos e Ação Social que atuava através de seminários, reuniões de educação política e 
cooperativismo. Chegou a editar um jornal, “A Voz da Serra”, e um programa radiofônico semanal. Entre 
outras conquistas relacionadas às ações do GEAS destacam-se: campanhas para melhorar o preço da 
castanha; luta pela realização de concurso público na Serra do Mel para preenchimento de 41 vagas de 
professores de 1ª a 4ª série (conseguiram); luta pela titulação dos lotes junto com o STL e a Coopermel. 
43 Trecho de entrevista com P. G., em 29/11/98.  
44 Souza (1991) registra várias mobilizações dos colonos nesse período: em 1985 realizou-se o mutirão da 
água para canalização e ativação do sistema de abastecimento da vila Piauí à vila Amazonas; atos públicos 
pela liberação do crédito de custeio em tempo hábil; em 1986 ocorre uma passeata em Mossoró pela 
regularização do abastecimento de água, entre outras. 
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entrevistas: a criação das associações foi uma exigência do Banco do Brasil e da 

EMATER para facilitar o trabalho e para ter acesso aos programas45. 

A articulação entre as organizações (Igreja, Coopermel, Escola, GEAS, 

EMATER, AACC e associações), resulta na formação de uma “Coordenação de Serra do 

Mel”.  Funcionando no período de 1985 a 1989, teve como finalidade administrar Serra do 

Mel diante da forma atabalhoada como a CIDA saiu da área.  A Coordenação provocou 

novas formas de relação entre as organizações locais e com os colonos:  

Há uma mudança de qualidade do relacionamento do técnico 
com o colono e no modo como os problemas comunitários 
eram encaminhados. Foi um momento pedagogicamente rico 
na Serra. Ações convergentes, na educação, na cooperativa, 
na Igreja e mesmo nos órgãos governamentais de assistência 
técnica e fomento à produção (...), reuniam técnicos e 
colonos num convívio humanamente rico e politicamente 
mais eficiente (Souza,1991, p.208).   

 

A Coopermel foi reaberta nesse movimento de reestruturação das 

organizações em Serra do Mel, entre 1985 e 1987, quando um grupo de agrônomos e 

colonos assumem o seu gerenciamento e realizam novos investimentos (reabertura da 

fábrica de sucos em parceria com a empresa Maguary; negociação de débitos e acesso a 

recursos) e desenvolvem uma formação cooperativista. Esse processo é interrompido 

quando, em 1986, o ex-governador Cortez Pereira procurou recompor seu espaço político 

nesse município. Em 1987 ocorre uma disputa entre dois grupos políticos e José Maranhão, 

antigo colono de Serra do Mel, aliado de Cortez Pereira, assume a presidência da 

cooperativa, sob a orientação de José Cortez Júnior (filho do ex-governador e primeiro 

prefeito de Serra do Mel). O rumo dos investimentos foi desviado para outra direção46, 

conforme relato de um entrevistado:  

A partir do trabalho do Grupo de Estudos e Ação Social - 
GEAS, Crispiniano Neto foi eleito gerente da COOPERMEL, 
em 1985. A Maguary arrendou a fábrica de suco e colocou 
para funcionar. Mas quando Dr. Cortez venceu a eleição da 
cooperativa em 1987, cortou o contrato com a Maguary, foi 
tudo por água abaixo. A cooperativa passou para um 
pequeno grupo. Dr. Cortez reduziu até o número de 
associados e mudou o estatuto47. 

                                                
45 Trecho de entrevista de F. S. S., em 30/11/1998. 
46 Atualmente a Coopermel é presidida pelo ex-governador Cortez Pereira. Em 1997 chegou a ter seus 
equipamentos penhorados para pagamento de dívidas, não tendo ido à falência, segundo alguns dos 
entrevistados, em razão do prestígio do ex-governador perante órgãos públicos e bancos. 
47 Trecho de entrevista de P.G., em 29/11/1998. 
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A criação do município de Serra do Mel ocorre em 13 de maio de 1988, 

motivada por um quadro de crise e de abandono da área por parte do governo estadual e 

por um vazio de poder local, tendo em vista que a área do projeto de colonização estava 

distribuída entre quatro municípios (Assu, Mossoró, Areia Branca e Carnaubais) e nenhum 

deles assumiu a Serra do Mel como sua jurisdição. A aglutinação das forças políticas em 

torno da emancipação, deve-se às possibilidades abertas pela Constituição Federal de 1988 

para a criação de novos municípios e aos interesses políticos de lideranças locais em se 

projetarem com a criação do município.   

A primeira eleição para prefeito foi marcada por uma disputa acirrada48 

entre dois grupos políticos: os aliados do ex-governador e um grupo articulado no trabalho 

de organização das associações de vila em Serra do Mel. Nesse pleito, Cortez Pereira 

consegue demonstrar a sua influência junto aos colonos mais antigos e elege seu filho, 

Cortez Júnior, primeiro prefeito do município. Desenvolvendo uma gestão com fortes 

traços autoritários e centralizados, implicou numa diminuição dos espaços de participação 

da sociedade civil no que se refere a uma articulação com o governo local.  O grupo de 

“Coordenação da Serra do Mel” se dissolve, o GEAS perde influência e um novo arranjo 

de poder se articula. A estratégia de Cortez Júnior era de reforçar a Coopermel, repassando  

bens públicos para o controle da mesma, o que gerou uma forte reação local.    

Mesmo num período de resistência e dificuldades, as organizações da 

sociedade civil continuam atuando no município, conseguindo alguns resultados 

econômicos para os produtores com o beneficiamento e exportação de castanha de caju. 

Em 1991, diante do desgaste da Coopermel e do fortalecimento das associações, foi 

constituída a Cooperativa dos Beneficiadores de Castanha de Caju, a COOPERCAJU, que 

passa a articular as iniciativas dos produtores e associações, em torno do crédito, do 

beneficiamento e da comercialização dos produtos. A AACC apoiou a Cooperativa 

conseguindo um contrato de exportação de amêndoas para a Suíça e Alemanha, 

melhorando muito a situação dos beneficiadores de castanha no município. Nesse 

                                                
48 A disputa política é acirrada, tendo em vista que não existe um único grupo político hegemônico com 
tendência a se perpetuar no poder. Na primeira eleição, lideranças de mais da metade das associações de vilas 
articularam e lançaram um candidato a prefeito que foi derrotado pelo filho de Cortez Pereira. Nas eleições 
de 1996, ocorre a derrota de Cortez Pereira, que foi candidato a prefeito. O vencedor das eleições de 1996, 
Dr. Silvio Romero, que  tinha sido vice-prefeito na gestão anterior, enfrentou, logo que assumiu o mandato, 
uma forte disputa política com o grupo ligado ao Ex-prefeito, ocasionando um novo racha político.  
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momento, é possível aos colonos comparar esses resultados socialmente distribuídos49 com 

a ineficiência e centralização dos ganhos da COOPERMEL. Ganha destaque o trabalho 

desenvolvido e projeta-se politicamente um dos incentivadores deste trabalho, José 

Anchieta Martins de Andrade, que candidata-se e é eleito prefeito pelo Partido 

Democrático Trabalhista, em 1992. 

No início do governo Anchieta, são abertas  maiores possibilidades de 

intervenção dos setores organizados na gestão municipal.  O relatório do  PIDSSM refere-

se a este período: em 1992 efetivou-se um governo municipal que emergiu do processo de 

organização da sociedade civil, comprometido com o desenvolvimento sustentável do 

município (PIDSSM, 1995, p.12). Alguns técnicos da AACC/EMATER tornaram-se 

secretários municipais e abriram o governo para participação das organizações locais, 

assumindo a expansão do beneficiamento artesanal da castanha de caju como uma das 

principais metas do governo. É nesse período que tem início o processo de elaboração do 

Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra do Mel.  

No entanto, o segundo período do governo Anchieta é marcado por grandes 

contradições e retrocessos. Pressionado pelo processo político eleitoral de 1994, o Prefeito 

começa a se articular com forças políticas externas ao município afastando-se das 

organizações locais que lhe deram sustentação, conforme um dos entrevistados:  

Anchieta foi privilegiado porque tinha ao seu redor um grupo 
de lideranças comunitárias. Mas ele criou um medo dos 
vereadores e não governou. Para se eleger contou com o 
apoio dos que estavam organizados, depois foi se juntar com 
os opositores e se deu mal50.   

 

O final do mandato de Anchieta Martins foi marcado por desastres 

administrativos e pelo afastamento das organizações locais que antes lhes davam 

sustentação: a prefeitura passa a descumprir compromissos com as associações, 

principalmente não repassando recursos adquiridos do PAPP para irrigação simplificada.  

O Conselho de Desenvolvimento Municipal e o Orçamento Participativo não são 

institucionalizados e passam a ser desvalorizados pela administração municipal.  

                                                
49 Apesar de ter iniciado bem, a COOPERCAJU também enfrentou problemas gerenciais, ficando inclusive 
inadimplente perante instituições financeiras em 1997. Em 1998, um novo grupo de colonos reassume o seu 
comando e passa a promover sua reestruturação. Muitas das associações de vila também enfrentam sérias 
dificuldades, principalmente de inadimplência perante órgãos de financiamento comunitário. 
50 Trecho de entrevista de F. D. S., em 02/12/98.  
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Apesar do clima de desgaste, a maioria das organizações comunitárias locais 

apoiam a eleição de Silvio Romero (PMDB), que havia sido vice-prefeito na gestão 

anterior. Além de derrotar eleitoralmente o ex-governador Cortez Pereira (PTB), consegue 

aglutinar diversas forças políticas em torno de seu mandato. Logo no início do seu 

mandato ocorre um racha com o grupo do ex-prefeito Anchieta Martins, que passa a fazer 

oposição.  Silvio Romero busca rearticular algumas ações em torno do desenvolvimento 

municipal, embora enfrente dificuldades na realização de novos investimentos.  

Durante essas três gestões, foi sendo constituído o aparato institucional 

básico do município formado pela Prefeitura Municipal com suas secretarias e pela Câmara 

de Vereadores. Também foram implantados diversos conselhos gestores de políticas e 

fundos públicos: Conselho Municipal de Saúde, Conselho do Fundo Municipal de Apoio 

ao Desenvolvimento Comunitário - FUMAC, Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Conselho do FUNDEF), Conselho Municipal de Ação Comunitária (Assistência Social) e 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento, composto por 48 membros representando toda 

sociedade civil, o Governo Municipal, a Câmara de Vereadores e outros órgãos, 

dedicando-se ao processo de planejamento do desenvolvimento do município.    

Na atual legislatura, a Câmara Municipal é composta por oito vereadores 

que foram eleitos no bloco de partidos (PMDB, PSDB, PDT, PC do B e PPB) os quais 

apoiavam a candidatura do atual prefeito e por um vereador eleito na chapa da oposição 

(PTB). Com o racha político ocorrido entre o atual prefeito e o da gestão anterior, outros 

vereadores passaram para a oposição. Vale destacar também, que nesta legislatura, pela 

primeira vez, um produtor e beneficiador de caju, oriundo do processo organizativo 

ocorrido na década de oitenta, foi eleito vereador. O fato merece destaque tendo em vista 

que historicamente em Serra do Mel há uma certa dissociação entre política comunitária e 

política partidária. Ao analisar essa questão com profundidade, Souza constata que as 

lideranças dos produtores (que atuam na esfera comunitária) não ascendem a representá-los 

nas esferas da política partidária porque:  

a política é enxergada como campo de disputa maior, 
curiosamente, não disputa originada na diferenciação dos 
interesses, mas na diferenciação das simpatias51. A política 
comunitária é mais objetiva, no sentido de se praticar e de se 

                                                
51 O autor refere-se a distribuição de bens materiais e favores políticos de acesso a serviços e cargos públicos.  
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fazer aceitar enquanto prática vinculada a interesses 
concretos, diferentemente da política partidária com a qual 
não se percebe relação em vista de estarem situados em dois 
campos distintos (Souza, 1991, p.261).   

 

As lideranças comunitárias também desconfiam de que o apoio recebido na 

vila pelos colonos não se reproduz na política municipal, inviabilizando candidaturas 

independentes das forças políticas municipais:  

as lideranças comunitárias que almejam a política 
forçosamente têm que se converter em cabos eleitorais e se 
legitimarem pelo trânsito ágil que o poder econômico 
favorece.  Mas se almejam uma representação política 
forjada sobre esses interesses, puramente, enfrentam a 
solidão: da indiferença ou da oposição escancarada. Isto não 
ocorreria se respaldando-lhes houvesse alguma força para 
lhes emprestar poder. Em suma, a legitimidade, qualquer que 
seja ela, não se tece limitada ao espaço da vila (Souza, op. 
cit., p.262).   

 

Todas as organizações e forças políticas citadas nessa seção da dissertação 

interagem diretamente com o processo ocorrido entre 1994 e 1997 em Serra do Mel, de 

construção e tentativa de implantação de um Plano de Desenvolvimento Sustentável com 

um modelo de gestão participativa. É preciso conhecer com mais profundidade a origem 

desse processo, para analisar a relação desses diversos sujeitos com os dilemas da gestão 

participativa no município.     
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3.3 – O Plano Referencial e o Modelo de Gestão Proposto Para o 

Desenvolvimento Sustentável de Serra do Mel.  
 

Uma das características do município de Serra do Mel é a existência de 

diferentes fases e formas de planejamento de acordo com o processo político-institucional 

de constituição do espaço local. O projeto de colonização (1974-1982) foi planejado e 

executado de forma bastante centralizada pelo governo estadual, com excessiva tutela que 

inibia a participação da população assentada.   Já o período compreendido entre 1982 e 

1987 foi quase de total abandono da área por parte do governo chegando a um momento 

em que a atuação governamental ficou praticamente paralisada e a população abandonada. 

No período entre 1986/1988 foi realizada uma primeira tentativa de 

planejamento do desenvolvimento local, com a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Comunitário Integrado, que teve apoio do Governo do Estado, da Fundação de 

Desenvolvimento Comunitário do Banco do Brasil - FUNDEC, entre outras.  

O avanço nas práticas organizativas e de articulação entre as entidades 

locais levou à proposta de construção e efetivação de um Plano Integrado de 

Desenvolvimento Sustentável de Serra do Mel. Em 1994, foi elaborado o PIDSSM, com a 

utilização de uma metodologia participativa que incentivou o fortalecimento das 

organizações locais como base para uma eficiente execução das ações planejadas. 

Participam do processo 36 entidades, entre as quais a Prefeitura, Igreja, ONGs,  órgãos do 

Governo do Estado e organizações locais.   

O Plano expressava uma estratégia de desenvolvimento local sustentável, 

cujo horizonte temporal previsto é de dez (10) anos, contemplando ações de curto, médio e 

longo prazo, nas áreas de produção, infra-estrutura e serviços básicos.  O desenvolvimento 

local era compreendido nesse processo como uma estratégia de valorização das 

potencialidades locais que possam impulsionar um novo padrão de crescimento econômico 

dotado de sustentabilidade, conforme (Buarque, 1997, p.9):   

o desenvolvimento local é um processo endógeno de 
mobilização das energias sociais na implantação de 
mudanças que elevam as oportunidades sociais e as 
condições de vida no plano local (comunitário, municipal ou 
sub-regional), com base nas potencialidades e no 
envolvimento da sociedade nos processos decisórios.  
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Essa concepção que vai nortear o processo de construção do PIDSSM, 

implica na introdução de um conjunto de princípios inovadores que orientam as 

experiências de desenvolvimento local:  

a) Aproveitamento das potencialidades e vantagens competitivas locais e 

adequação das ações às características e possibilidades efetivas do município (vantagens 

comparativas)52, quanto à criação de oportunidades através de investimentos e 

restruturação da base sócio-econômica e cultural;  

b) Melhoria da Qualidade de Vida: reorientação das ações e iniciativas aos 

objetivos humanos, em especial no combate à pobreza através da oferta de emprego e 

geração de renda, com a dinamização da economia e ampliação da atividade produtiva, o 

que implica na melhoria do acesso aos serviços sociais de qualidade;  

c) Conservação ambiental: adaptação e incorporação de tecnologias 

adequadas aos ecossistemas locais, de modo que as atividades produtivas não 

comprometam o meio-ambiente, através do manejo sustentável dos recursos naturais, 

garantindo que  o patrimônio natural possa ser desfrutado pelas gerações presente e futura;  

d) Democratização do poder: a esfera pública adquire peso fundamental em 

contraposição às estruturas centralizadas do poder, com a criação de mecanismos de 

participação para gestão de políticas e na mobilização da sociedade para que a gestão se 

faça de forma solidária. A administração local exerce um papel mobilizador das forças 

sociais e econômicas locais em torno de objetivos construídos de forma consensual;  

e) Descentralização: as decisões devem ser tomadas no nível mais próximo 

possível da população interessada, como forma de garantir eficiência, eficácia e efetividade 

das ações planejadas. Isso implica na capacidade real de tomar decisão, com a 

descentralização administrativa e financeira dos encargos e  recursos;  

f) Integração dos vários setores de desenvolvimento, combinando eficiência 

produtiva com eqüidade social:  trata-se de articular a dimensão econômica com a social, 

ambiental e cultural, rompendo com o economicismo desenvolvimentista. 

A construção de um Plano de desenvolvimento local passa a ser 

incrementada a partir de uma ação do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, junto à 

Coopermel para implantação de  investimentos agrícolas e industriais.  Em 1993, o  BNB 

                                                
52 Jair do Amaral Filho (1995) distingue as vantagens comparadas (tipo de vocação da região, como a 
disponibilidade de recursos naturais) das vantagens competitivas (atividades econômicas criadas pelo 
planejamento). A estratégia de desenvolvimento deve valorizar outros fatores de produção: capital humano, 
ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, instituições e meio ambiente. 
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enviou uma equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, que 

desenvolvia um programa de apoio às cooperativas no Nordeste, com a intenção de 

desenvolver um processo de mobilização e aferição da realidade social e econômica 

daquela cooperativa. A  equipe constatou que a Cooperativa não estava apta a receber o 

alto volume de financiamento sem que resolvesse dificuldades internas e se integrasse às 

demais entidades do município. Uma das constatações era a distância dos sócios em 

relação à cooperativa, o que refletia uma concentração de poder na diretoria: o sócio não é 

visto como um sócio e sim como um cliente na compra e venda de insumos; (...) como um 

banco onde ele também é cliente ou uma empresa rural que tem um dono (Arns, 1996, p. 

93).  

Conhecendo a história e o potencial do município, a equipe do BNB/PNUD 

mudou a estratégia. Suspendendo o trabalho isolado com a Coopermel,  passou a buscar 

articulação com outras instituições locais.  O apoio da AACC foi fundamental para que a 

equipe conquistasse a confiança das outras instituições.  Há algum tempo esta entidade 

vinha atuando em Serra do Mel com projetos esparsos e pontuais que não produziam 

impactos satisfatórios, requerendo uma proposta articulada de desenvolvimento para o 

município: era necessário construir uma proposta de desenvolvimento local, ou melhor, 

um plano que fosse pelo menos uma proposta da comunidade (Carvalho, 1996, p.71).     

Em outubro de 1993 começou a ser desenvolvido um novo programa de 

ações com a finalidade de articular as diversas organizações do município em torno da 

proposta de construção de um plano sustentável de desenvolvimento. Em janeiro de 1994 é 

realizado um primeiro evento preparatório. A partir daí surge a necessidade de se fazer um 

plano de desenvolvimento municipal integrado. Foi formada uma comissão para 

divulgação da proposta e mobilizar a população para participação no processo.  

Fruto dessa mobilização inicial, o primeiro Seminário Teórico 

Metodológico contou com a participação de representantes de todas as vilas, das 

organizações municipais governamentais e não governamentais.  O seminário teve como 

objetivos discutir o papel das organizações locais como instrumentos de desenvolvimento 

sustentado do município e a importância do planejamento estratégico participativo como 

exercício prático da cidadania.  No final do evento, foram formadas três instâncias para 

construção do plano: comitês de reorganização das associações e cooperativas (mais tarde 

passariam a ser comitês de vilas);  Conselho Deliberativo do Plano (mais tarde passaria a 

ser Conselho de Desenvolvimento do Município) e uma Equipe Técnica do Plano. A 
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equipe técnica assumiu a missão de encaminhar as tarefas capazes de viabilizar a 

construção do Plano. Já os Comitês de Vila foram formados com objetivos de mobilizar a 

população durante o processo participativo de construção do Plano e para atuarem no 

sentido de reestruturação das organizações comunitárias.  A terceira instância proposta e o 

Conselho de Desenvolvimento do Município (CDM) com as finalidades de coordenar e 

deliberar sobre as ações do Plano e ser elo de comunicação com a população. 

Além da participação direta da população no processo de construção do 

Plano (Quadro 04), a capacitação permanente dos envolvidos era vista como fundamental 

para que o Plano de Desenvolvimento do município fosse, de fato, integrado e os 

munícipes se comprometessem com ele, sendo necessário que os técnicos e moradores de 

Serra do Mel, estivessem capacitados para entender e lidar com o Plano.  A estratégia 

participativa  respondia à necessidade de que todos participassem como sujeitos ativos da 

sua construção e se comprometessem com a execução do Plano:  

o eixo central de todo o trabalho foi o planejamento 
estratégico participativo, acompanhado por um processo de 
reestruturação das organizações existentes (...) dentro desse 
contexto, foi sendo construído também um modelo de gestão, 
que faz parte do próprio Plano, do próprio projeto 
estratégico (Arns, 1996, p.127).    

 

Com base nessas estratégias, a equipe técnica definiu como se daria uma 

primeira consulta e debate direto com a população local. Para montar o “plano referencial” 

(conjunto inicial de idéias, sonhos, propostas partidas da própria população local) foi 

definida a aplicação de questionários por famílias, seguida de reunião com cada 

comunidade para sistematizar as propostas e decidir sobre prioridades. Os comitês de vila 

seriam formados, treinados e aplicariam as cartilhas-questionários53.  

 

 

 

 

                                                
53 O conteúdo da consulta à população era: “o que gostaria que existisse em seu lote para garantir uma vida 
melhor à sua família?”; “como você gostaria que fosse a sua vila?”; “o que Serra do Mel necessita para ser 
um município desenvolvido?”; “o que impede o crescimento da Serra do Mel, de sua vila e do seu lote?”; “o 
que é que já temos que pode ajudar a desenvolver o município, sua vila e seu lote?”; “de todos os problemas, 
quais os que devem ser resolvidos primeiro?”. Em cada vila, além da aplicação da cartilha questionário, havia 
uma reunião com os moradores sobre o processo de construção do PIDSSM, a importância da participação de 
todos no  processo, apresentação dos dados coletados e discussão das prioridades. 
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QUADRO 04 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PIDSSM 

 

Período 
 

Tipo de 
Mobilização 

Conteúdo Responsáveis Participantes 

Janeiro/94  Reuniões para 
divulgar a 
proposta 

Cartilha: o que é o Plano; 
o que é capacitação; o que 
é participação...  

Comissão de 
mobilização 

23 vilas (654 pessoas) 
Prefeitura e 
Cooperativas 

Janeiro e 
Fevereiro  

Iº Seminário 
Teórico 
Metodológico 

Papel das organizações 
locais no 
desenvolvimento do 
município 

Equipe do BNB/ 
PNUD  

34 entidades:  associa-
ções, cooperativas, 
Prefeitura, Câmara 
Municipal, BNB,...  

Fevereiro Criação do Con- 
selho Deliberati-
vo do Plano 

Aprovar a proposta de 
trabalho para elaboração 
do Plano  

Equipe Técnica 36 membros 
representantes de 
diversas entidades. 

Março / 
Abril 

Formação dos 
Comitês de Vilas  

Mobilizar e realizar ações 
do Plano nas vilas 

Equipe Técnica 
do Plano. 

Lideranças locais, 
jovens, professoras(es). 

Março / 
Abril 

1ª Consulta à 
população para o 
Plano 
Referencial 
Participativo  

Aplicar cartilhas-
questionários por vilas 
com as famílias e realizar 
reuniões locais para 
eleição de prioridades. 

Comitês de Vilas 
com apoio da 
Equipe Técnica 
do Plano 

23 vilas (média de 20 
pessoas por vila = 460 
pessoas), cooperativas e 
associação de jovens. 

Maio 2ª Consulta à 
população para 
prioridades.  

Aprofundar a situação das 
prioridades indicadas e 
seus objetivos; metas; 
procedimentos de 
intervenção etc.  

Comitês de Vilas 
com apoio da 
Equipe Técnica 
do Plano.  

291 lideranças  (grupos 
mais restritos em cada 
vila com colonos, 
Comitês de Vilas e 
Equipe Técnica).  

Maio 1ª  Assembléia 
do Conselho de 
Desenvolvimento 
do Município - 
CDM  

Integração dos diversos 
órgãos locais na 
construção do PIDSSM. 
Proposta de Orçamento 
Municipal Participativo.   

Coordenação do 
Conselho e 
Equipe Técnica 

48 participantes: 
membros do Conselho, 
membros da Equipe 
Técnica e convidados. 

Julho / 
Agosto 

Seminários de 
reestruturação 
das organizações 
locais 

Aplicação do MRP por 
organização e capacitação 
em associativismo e 
desenvolvimento. 

Equipe Técnica 
do Plano com 
apoio de Comitês 
de Vilas  

Lideranças das vilas 
(média de 20 
participantes em cada).  

Agosto 3ª Consulta às 
Vilas  

Prioridades no orçamento 
municipal de 1995. 

Associações e 
Comitês de Vilas.  

Lideranças e moradores  
das vilas. 

Setembro Reuniões com os 
Comitês de Vilas 

Atualização do processo 
de construção do 
PIDSSM. 

Equipe Técnica Membros dos Comitês 
de Vilas e lideranças 
locais. 

Outubro Assembléia do 
CDM 

Definir as vilas que teriam 
projetos de viabilidade 
econômica no âmbito do 
PIDSSM 

Coordenação do 
CDM 

Membros do CDM e 
Equipe Técnica do 
Plano 

Fonte:  os dados do quadro foram coletados em relatórios da AACC (1994) sobre o trabalho da Equipe Técnica do 
PIDSSM 
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Durante as reuniões nas vilas, os colonos queriam informações imediatas 

sobre negociação das dívidas com os bancos; possibilidades de novos financiamentos; 

abastecimento de água e situação da Coopermel54. Essas preocupações revelam que 

prevalece uma visão a curto prazo para solução de graves problemas, e um plano de ações 

a médio e longo prazos não motivaria o suficiente à população.  

Nas consultas, pode-se destacar também uma série de questões relacionadas 

à gestão municipal. Quando se referem aos fatores que impedem o desenvolvimento do 

município, aparecem questões como: a falta de conscientização política; a politicagem; 

descompromisso de vereadores com o processo; a fragilidade das organizações locais; 

pouco espaço para a participação popular e a má administração de recursos públicos.  Nas 

sugestões para melhorar a vida do município, aparecem questões como: ética na política; 

integração dos governantes, órgãos públicos e organizações populares; melhoria da 

administração dos recursos públicos e fortalecimento das organizações locais, entre outros. 

Embora esses temas não fossem dominantes nessas atividades,  indicam um nível de  

preocupação com  o modelo de gestão municipal e uma resposta ao trabalho formativo que 

vinha sendo realizado em Serra do Mel.  

No decorrer do processo houve sempre a preocupação com a integração55 

das diversas forças políticas comprometidas com o desenvolvimento local. Alguns passos 

são dados nesse sentido, a partir de maio de 1994:  a Equipe Técnica do Plano passou a 

discutir diversas questões relacionadas ao município;  alguns programas em andamento no 

município, como o PAPP, foram direcionados para ações programadas do PIDSSM e 

aconteceram várias reuniões setoriais para discussões específicas do Plano. 

A estratégia de reforçar a integração na construção do Plano começou a dar 

resultados e o prefeito municipal lançou, numa das reuniões do Conselho de 

Desenvolvimento do Município, a proposta de orçamento municipal participativo.   A 

Equipe Técnica passou a estudar a realidade do orçamento municipal de Serra do Mel em 

199456. A estratégia participativa envolvia a capacitação do Conselho de Desenvolvimento 

                                                
54 Nas consultas foram definidas 6 prioridades para o desenvolvimento municipal: 1º abastecimento de água; 
2º acesso a financiamento; 3º  saúde; 4º educação; 5º irrigação e 6º emprego.  
55 A integração não deveria ser apenas uma proposta ou uma estratégia a ser expressa no Plano. Ao contrário, 
o Plano só teria sentido se fosse construído com base na integração de setores e sujeitos locais.  Ou seja, o 
processo de integração vivenciado na construção do Plano seria um objetivo a ser alcançado.   
56 Constata-se que 96% da receita é oriunda de repasses externos (FPM, 86%; ICMS, 6%; Royalties, 4%) e 
que as despesas, distribuídas pelas secretarias, Gabinete do Prefeito e Câmara Municipal,  são distribuídas 
entre custeio (65%) e investimentos (35%).  Para 1995, o orçamento anual previsto seria de R$ 600.000,00, 
sendo distribuídos em 70% para custeio e 30% para investimentos. 
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Municipal sobre o orçamento municipal, consultas às vilas para definir prioridades para o 

município e para cada uma delas. Após os estudos realizados, o Conselho propôs que para 

os 30% dos recursos municipais disponíveis para investimentos, 15% deveria ser 

direcionado para ações que servem a todas as vilas do município e 15% para investimentos 

diretos em cada uma das vilas.  Na aplicação desses recursos, a Prefeitura deveria realizar 

convênios com as associações de vilas57. 

Outra iniciativa significativa nesse momento foi a criação de um fórum de 

decisores locais com o objetivo de reforçar sua integração no processo de construção do 

PIDSSM. O fórum, criado em julho de 1994, chamava-se “Grupo de Integração Bom Dia 

Serra do Mel” e era uma tentativa de recuperar a experiência do “Grupo de Coordenação 

da Serra do Mel”, do qual o atual prefeito havia participado entre 1986/87.  Tenta-se assim 

resgatar também os ideais do início da administração Anchieta.  O fórum, no entanto, teve 

um curto período de existência (julho a agosto de 1994) e não cumpriu com a sua missão, 

apesar de, no seu início, ter possibilitado o debate de questões fundamentais da 

administração municipal.    

As eleições de 1994 provocaram muitos rompimentos. As alianças do 

Prefeito  Anchieta Martins com grupos políticos tradicionais do Vale do Açu levaram a um 

afastamento de seus aliados iniciais e ao desenvolvimento de práticas assistencialistas 

eleitoreiras. O Prefeito Anchieta Martins passou a se desinteressar pelo PIDSSM no 

momento em que constatou que a maior parte dos investimentos não era a curto prazo.   

Apesar do desencontro instalado entre as forças envolvidas na construção do 

Plano, a Equipe Técnica ainda conseguiu realizar as atividades para conclusão da 

elaboração do PIDSSM58: oficinas setoriais (educação, saúde e produção); articulou o 

CDM para definir as primeiras vilas a terem elaborados os seus projetos de viabilidade 

econômica; elaborou o projeto de viabilidade econômica da Vila Piauí e concluiu a 

elaboração do PIDSSM em março de 1995. 

                                                
57 De acordo com a proposta do CDM, o montante específico de recursos para cada vila em 1995 era de cerca 
de R$  3.500,00.  Com a consulta feita em cada uma das vilas,  as prioridades eram equipamentos 
comunitários de lazer (TVs, parabólicas), comunicação (telefonia),  saúde (postos de saúde e farmácias 
comunitárias), abastecimento de água e apoio à produção. O Conselho referendou as propostas oriundas das 
vilas e definiu prioridades para cada área setorial do município. A prefeitura, no entanto, retrocedeu na 
proposta de orçamento participativo e não considerou as propostas, inviabilizando o processo. 
58 O processo começava a dar sinais de esgotamento.  A falta de recursos para o trabalho, o esvaziamento da 
Equipe Técnica (desestímulo e falta de apoio) e a falta de vontade política dos decisores da Serra do Mel. 
Como muitas das etapas do Plano não estavam concluídas, os membros que restaram na equipe técnica 
passaram, então, à elaboração “nos gabinetes”, sem o mesmo ritmo de envolvimento da população local. 
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O PIDSSM expressava uma estratégia de desenvolvimento centrada em três 

grandes objetivos: aumentar o nível de renda da população local59 e fazer com que essa 

renda fosse apropriada; melhorar a qualidade de vida (saúde, habitação, educação, cultura, 

lazer, etc.) e fortalecer a cidadania, dando força à sociedade civil organizada (Figura 01). 

 

FIGURA 01:  ESQUEMA GERAL DO PIDSSM 

Esses objetivos refletem os principais problemas que afetam o 

desenvolvimento local: o insuficiente nível de renda das famílias que vivem em Serra do 

Mel, que tende a se agravar com o crescimento populacional;  o escoamento de parte 

significativa da renda local para centros urbanos mais próximos na aquisição de produtos e 

                                                
59 O PIDSSM previa o aumento da renda bruta passando de cerca de R$ 4 milhões para cerca de R$ 12 
milhões, ao final dos primeiros cinco anos.  O valor da renda mensal, por família, aumentaria de R$ 196,00 
para R$ 693,00.   A população ocupada passaria para 81,2% da população em idade ativa (10 anos e mais). 

Fortalecimento da Cidadania

1 Organização e Participação da Sociedade Civil
2 Desenvolvimento institucional do Setor Público

Co-Gestão Participativa

Estado Sociedade Civil

Pré-condições para o Desenvolvimento

. Abastecimento de água;

. Melhoria da infra-estrutura;

. Estruturação de unidades de produção agropecuária;

. Urbanização da sede do município;

.  Capacitação inicial de recursos humanos.

Melhoria de Renda

- Produção nas unidades familiares;
- Atividades associativas
- Serviços Técnicos para a Produção

Melhoria da Qualidade de Vida

a) Melhoria dos serviços sociais básicos
(educação, saúde e assistência social);

b) Desenvolvimento da cultura, desportos e
lazer



65 
 

serviços inexistentes no município; serviços sociais básicos (incluindo cultura e lazer) não 

são oferecidos com quantidade e qualidade suficientes às famílias; a  infra-estrutura básica 

implantada é insuficiente para atender às necessidades de desenvolvimento da produção e 

dos serviços sociais básicos; as organizações da sociedade civil existentes no município 

não estão devidamente estruturadas e capacitadas para desempenharem as missões que lhes 

cabem no desenvolvimento municipal; e a constatação da falta de experiência da prática 

democrática na gestão dos bens e recursos públicos. 

Nos seus primeiros cinco anos de implantação, o PIDSSM demandava  

recursos da ordem de R$ 33.406.000,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e seis mil 

reais), os quais seriam distribuídos entre diversas fontes que foram previamente 

identificadas no decorrer da construção do Plano (Quadro 05).   

 

QUADRO 05 
ORÇAMENTO E FONTES DE RECURSOS PREVISTOS NO PIDSSM 

 
Fonte / Atividade Valor (R$) 
Sociedade Civil  (beneficiários) 
- Mão-de-obra na construção de unidades habitacionais, na implantação e 

custeio das atividades de produção agropecuária; 
- Pagamento de tarifas para manutenção do abastecimento de água; 
- Mensalidades pagas às associações e cooperativas para operar e manter 

equipamentos comunitários; 
- Recursos próprios para custeio agrícola e obras de infra-estrutura comunitária 

previstos pelo PAPP (10%)  

5.363.000,00 

AACC/RN  e parcerias 
- Capacitação da sociedade civil e assessoramento às organizações 
- Formação e aperfeiçoamento profissional.  

840.000,00 

Prefeitura Municipal de Serra do Mel 
- Doação de áreas para edificações; 
- Custeio de serviços sociais (educação, saúde, assistência social); 
- Participação no custeio da assistência técnica e extensão rural. 

4.160.000,00 

BNB (FNE e PROGER) 
- Financiamento a investimentos e custeios agropecuários individuais; 
- Investimentos e capital de giro para atividades associativas; 
- Investimentos e capital de giro para pequenos negócios não-agrícolas 

11.661.000,00 

PAPP/FUMAC 
- Projetos de infra-estrutura comunitária e produtiva 

1.705.000,00 

Governos Federal e Estadual (participação prevista) 
- Investimentos (abastecimento de água, energia e telefonia); 
- Estradas, urbanização da vila Brasília; 
- Investimentos em educação, saúde, assistência social, desportos e lazer; 
- Capacitação e assessoramento. 

9.677.000,00 

Total 33.406.000,00 
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As linhas básicas do modelo de gestão do desenvolvimento local proposto 

no PIDSSM também foi baseado nas consultas feitas à população. Conforme os relatórios 

de elaboração do Plano, os participantes das reuniões consultas reforçavam a necessidade 

de uma gestão participativa. Algumas  justificativas eram: “quem planeja precisa 

gerenciar”; “queremos ver o dinheiro público bem administrado”; o objetivo da gestão 

participativa era “execução do Plano de acordo com a realidade da população”;  a forma de 

gestão sugerida envolvia o “gerenciamento democrático e honesto”; “com participação 

popular”; “com fiscalização nas ações públicas e nas organizações comunitárias”60.   

A proposta de desenvolvimento local implica, portanto, na indução da 

democratização da vida social, através da mobilização da sociedade para a gestão 

participativa do desenvolvimento em processo, na democratização do poder local através 

dos mecanismos e canais de participação social, do reforço e ampliação das organizações 

sociais, promoção de parcerias e existência de um sistema de informações aberto.  

O modelo de gestão do desenvolvimento local deve explicitar as orientações 

e mecanismos político-institucionais que definem e viabilizam as atribuições específicas 

dos diversos agentes públicos e privados e as relações entre o Estado e a sociedade civil. 

Pressupõe uma matriz institucional e uma arquitetura organizacional que assegurem o 

sistema participativo de gestão: 

O modelo de gestão é o sistema institucional e a arquitetura 
organizacional adequada e necessária para implementar a 
estratégia e o plano de desenvolvimento local e municipal, 
mobilizando e articulando os atores e agentes, com seus 
diversos instrumentos, e assegurando a participação da 
sociedade no processo (Buarque, 1997, p.37).        

 

A participação é apresentada como uma condição estratégica do 

desenvolvimento municipal sustentável, sendo possível através da combinação de 

mecanismos de democracia direta, na qual os atores sociais participam diretamente do 

processo decisório, com mecanismos indiretos, quando a sociedade se manifesta através de 

seus representantes eleitos.   

Conforme a Figura 02, o modelo de gestão que foi proposto para o 

desenvolvimento de Serra do Mel previa a corresponsabilidade das organizações da 

sociedade civil na implantação do PIDSSM, ao mesmo tempo em que reforçava o controle 

social sobre o processo:   

                                                
60 AACC, 1994, Relatório de Consultoria do PIDSSM, nº 09, p.19 e seguintes.  
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as organizações da sociedade civil são instrumentos capazes 
de realizar os contratos de interesse comunitário, além de 
cumprir o papel de representação dos colonos de cada vila 
na organização dos programas (produção, capacitação e 
gestão), na elaboração das políticas municipais e na 
fiscalização da aplicação dos recursos e da execução do 
Plano61.   

 

FIGURA 02 :  MODELO DE GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL EM 
SERRA DO MEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: quadro elaborado de acordo com a descrição do modelo de gestão no PIDSSM e relatórios da AACC 
sobre a elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Municipal.   
 

 

                                                
61 AACC, 1994, Relatório de Consultoria do PIDSSM, nº 11, p.22. 
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O modelo de gestão do desenvolvimento adotado envolvia as instituições 

públicas e a sociedade civil, numa relação entre a esfera pública estatal (poder legislativo 

municipal e órgãos ligados aos executivos municipal, estadual e federal que atuam no 

município) e a esfera privada (composta por pessoas físicas e jurídicas: famílias, pequenos 

e micro-empresários e organizações que apoiam os empreendimentos individuais e 

coletivos). Situada além do Estado e dos interesses privados, a esfera da solidariedade era 

composta por 23  Comitês de Vilas (com 10 pessoas eleitas em Assembléia da 

Comunidade) e pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal, com representantes de 

comitês de vila, da cooperativa e associação de jovens, das ONGs que atuam no município, 

da prefeitura e câmara de vereadores, de professores e profissionais de saúde. Nessa 

terceira esfera ocorriam as negociações e confrontos:  

a arena onde se exercita e se fortalece a democracia no 
âmbito do município, onde se descobrem interesses comuns, 
acima dos individuais e onde se busca priorizar problemas e 
desenvolver soluções (PIDSSM,1995, p.97). 

 

As funções dos  diversos setores são esclarecidas no Plano. Ao setor público 

caberia a operação e manutenção de serviços sociais básicos de educação, saúde, 

assistência social, abastecimento de água, energia, telefonia, correios e segurança pública; 

prestar serviços de assistência técnica agropecuária; aprovar e fazer cumprir a legislação 

necessária ao desenvolvimento municipal.  A esfera privada é encarregada de desenvolver 

as ações econômicas, operar e manter equipamentos comunitários. A esfera da 

solidariedade faria o acompanhamento na implantação e se encarregaria da avaliação do 

Plano, sugerindo os aperfeiçoamentos necessários.  Os comitês de vilas dariam suporte ao 

CDM nas consultas e mobilizações da população. O CDM teria capacidade decisória no 

que se refere a definição de prioridades do Plano e seria consultivo para a articulação de 

outras ações dos setores público e privado em relação com o desenvolvimento local.  Os 

conselhos setoriais existentes e que seriam instalados no município, deveriam ter uma ação 

integrada ao CDM e ter o PIDSSM como orientação para suas decisões específicas.  

Conforme o exposto, o respeito aos princípios de participação, cooperação e 

capacitação seria fundamental para viabilizar o modelo de gestão do Plano.  Para tanto, o 

PIDSSM continha também uma política de apoio à gestão que deveria abranger todos os 

núcleos de decisão e poder do município, através de um amplo processo de capacitação 

ético-política: a gestão dos empreendimentos privados, comunitários, cooperativos e 
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públicos inseridos no PIDSSM tinha como princípios a gestão democrática e ética e a 

eficiência administrativa62.  

Passados quase cinco anos, algumas das ações previstas no PIDSSM vêm 

sendo lentamente implementadas no município. Uma variada ordem de problemas 

ocorridos na gestão municipal, a insuficiente capacidade organizativa da sociedade civil 

local para garantir a implantação dos mecanismos de gestão participativa,  a manutenção e 

reprodução de práticas políticas tradicionais na gestão de bens públicos, além da limitação 

do acesso a recursos para implantação das ações previstas, são alguns dos fatores que têm 

limitado a viabilidade do PIDSSM.   

O Plano tem sido referência para ações de programas no município, como o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF63 e o Programa 

de Apoio ao Pequeno Produtor – PAPP/FUMAC.  Algumas ações previstas na área de 

educação e saúde foram negociadas com o município, Governo do Estado e a Fundação 

Nacional de Saúde.  O plano de produção foi encaminhado para o BNB  que limitou o 

financiamento à estruturação e organização da Coopercaju e solicitou a transformação do 

plano produtivo, estimado em 12 milhões de reais, em projetos de pequeno porte a serem 

financiados pelas diversas linhas de financiamento do Fundo Constitucional do Nordeste - 

FNE. Nos últimos anos, os investimentos produtivos viabilizados pela EMATER  e 

financiados pelo BNB  também estão  em acordo com o que havia sido planejado no 

PIDSSM para essa área, consolidando a agroindustrialização descentralizada para 

beneficiamento da castanha de caju em Serra do Mel.  São ações pontuais vinculadas a 

determinados programas  e linhas de financiamento que nem sempre se articulam em torno 

das definições estratégicas, e das linhas prioritárias de ação que aparecem no plano.  

Do ponto de vista da gestão do desenvolvimento local, o modelo sugerido 

não foi implantado. Os comitês de vila não se sustentaram por não terem acompanhamento 

e nem responsabilidades específicas. O CDM desarticulou-se durante os anos de 1995 e 

1996 e só rearticulou-se em 1997. Nesse período, porém, foram criados outros conselhos 

vinculados a programas e políticas públicas, como, por exemplo, o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural. 

                                                
62 AACC, 1994, Relatório de Consultoria do PIDSSM, nº 18, p. 57. 
63 O PRONAF, em 1997, exigiu a elaboração de um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. O PIDSSM 
serviu de referência e muitas das ações previstas foram aprovadas e estão sendo implementadas através desse 
programa.  
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A desarticulação dos sujeitos envolvidos na construção do Plano teve um  

peso significativo nas dificuldades de implantação. Duas entidades que patrocinavam 

aquele processo começaram a retirar-se da área: a AACC64 e a equipe do BNB/PNUD65.  

Já as duas principais instituições locais que seriam suporte para as ações do PIDSSM 

também enfrentaram graves crises nesse período: a Prefeitura Municipal66 e a 

Coopercaju67. Atualmente a Coopercaju, mediante todos os equívocos cometidos, está sem 

capital de giro e sem estrutura para receber novos investimentos, além de acumular 

dívidas. O atual prefeito municipal de Serra do Mel foi eleito propagandeando o PIDSSM 

como o seu Plano de Governo.  No entanto, apesar de buscar o apoio da AACC e do 

BNB/PNUD para retomar o processo em 1997, a  Prefeitura não tem viabilizado as 

condições necessárias à retomada do PIDSSM e do seu modelo de gestão.   

Mas, além das dificuldades de implantação do PIDDSM, cabe fazer uma 

análise mais aprofundada sobre os dilemas da implantação do modelo de gestão proposto 

para o desenvolvimento municipal.    O que parecia na verdade, mais do que um simples 

modelo de gestão de um Plano, era uma tentativa de construção de uma nova forma de 

relação entre Estado e sociedade com base nos referenciais da democracia participativa, 

resgatando ideais e princípios políticos de alguns técnicos e agentes sociais (religiosos, 

políticos, etc.) que investiram na organização de Serra do Mel durante mais de duas 

décadas.   Seria possível construir e implementar um novo modelo de gestão municipal 

naquela realidade? Quais os entraves que impedem essa tentativa de implantação via  

PIDSSM?      

 
                                                
64 A AACC já vinha planejando sua saída do município, após dez anos de intensa atividade. A sua 
perspectiva era de que, com a implantação do PIDSSM na área produtiva seria possível a contratação de 
técnicos para acompanhar a estruturação dos projetos produtivos. Montou uma estratégia de apoio à 
Coopercaju, com recursos humanos e materiais. Com o fracasso dessa tentativa, a AACC procurou, a partir 
de 1997, quando assumiu uma nova gestão municipal,  manter um apoio local através de uma equipe de 
técnicos que deveriam, aos poucos, ser assumida pela Prefeitura com a captação de recursos de assistência 
técnica do PAPP e PRONAF.  Esta tentativa também fracassou.  
65 Não conseguindo montar um esquema local para continuidade do trabalho, logo após a conclusão de 
elaboração do PIDSSM, a equipe do BNB/PNUD retirou-se da área, retornando em 1997, numa tentativa de 
ação conjunta com a PMSM na reestruturação do Plano e no fortalecimento das organizações locais. 
66 Já a PMSM vinha passando por grave crise financeira desde as eleições de 1994.   As denúncias de desvio 
e de utilização eleitoreira de recursos públicos,  de empréstimos feitos a agiotas para sanar dívidas, entre 
outras, descaracterizaram o governo Anchieta  e isolaram a Prefeitura em relação às organizações locais. 
67 Um dos maiores problemas para implantação do Plano na sua vertente produtiva foi a não estruturação e 
capitalização da Coopercaju, conforme previsto como condição básica para captação e gestão de recursos. A 
falta de experiência na gestão de negócios em escala empresarial também comprometeu o seu 
funcionamento. Erros gerenciais, interesses pessoais do gerente da cooperativa, discordâncias técnicas, erros 
de estratégia de mercado e de gestão do empreendimento levaram a uma situação de inadimplência da 
cooperativa e de alguns colonos. 
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4 - DILEMAS DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

EM SERRA DO MEL/RN 
 

 

Conforme o relatório do PIDSSM, o modelo de gestão a ser adotado 

envolveria as instituições públicas e a sociedade civil, numa relação entre a esfera pública 

estatal (poder legislativo municipal e órgãos ligados aos executivos municipal, estadual e 

federal que atuam no município) e a esfera privada, composta por pessoas físicas e 

jurídicas (famílias, micro-empresários e organizações que apoiam os empreendimentos 

individuais e coletivos). Situada além do Estado e dos interesses privados, a “esfera da 

solidariedade”, composta por Comitês de Vilas e pelo Conselho de Desenvolvimento 

Municipal, seria o espaço onde ocorreriam as negociações e na busca de priorizar 

problemas e desenvolver soluções.  

Passados quase cinco anos após a elaboração do Plano, verifica-se que o 

modelo de gestão proposto para o desenvolvimento municipal não foi implementado. Em 

Serra do Mel continuam prevalecendo formas tradicionais de gestão pública, centralizadas 

no poder executivo, com pouco envolvimento da população e suas organizações, refletindo 

um elevado nível de apatia e de desmobilização em torno da proposta inicial de 

desenvolvimento local.  

Os comitês de vila não se sustentam por não terem acompanhamento e nem 

responsabilidades específicas.  O Conselho de Desenvolvimento do Município (CDM) fica 

desarticulado durante os anos de 1995/96 e só volta a funcionar em 1997. Nesse período, 

porém, são criados outros conselhos vinculados a programas e políticas públicas, como, 

por exemplo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.  
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No presente capítulo, a partir dos conteúdos das entrevistas realizadas68, é 

feita uma análise dos principais fatores internos ao município, principalmente aqueles 

relacionados ao comportamento político dos diversos sujeitos, que limitam a implantação 

do plano e do seu modelo de gestão.  Essa análise tem como ponto de partida a 

compreensão sobre possíveis implicações políticas subjacentes ao modelo proposto para o 

desenvolvimento municipal. Quais são os principais limites presentes na realidade política 

do município de Serra do Mel que dificultam a implantação do modelo de gestão 

participativa do desenvolvimento local?  

Para responder a essa questão é necessário resgatar os elementos que são 

relacionados às causas das distorções e dificuldades na viabilização dos mecanismos  de 

gestão participativa. Tanto na literatura especializada como nos diversos debates que 

analisam as experiências de gestão participativa, encontram-se diversas justificativas sobre 

as dificuldades e dilemas da implantação desse modelo. Do mesmo modo, a pesquisa 

realizada na Serra do Mel constata que as pessoas entrevistadas diferem quanto aos fatores 

determinantes dos dilemas de implantação do modelo de gestão, conforme a Tabela 01. 

 

TABELA 01:  
OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES 
DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA EM SERRA DO MEL. 

 
Opiniões dos Entrevistados Freqüência % 
- A não implantação do PIDSSM pela falta de recursos..................  10 26 
 
- O descompromisso dos governantes locais....................................... 

 
17 

 
45 

 
- A falta de coerência entre os comportamentos políticos         
predominantes e o modelo de gestão participativa...............................  

 
 

09 

 
 

24 
 
- Outras justificativas............................................................................ 

 
02 

 
05 

Total 38 100 
Fonte: Pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa do Desenvolvimento Local de Serra do Mel – RN” 

 

                                                
68 Conforme a descrição da metodologia feita na introdução dessa dissertação, foram realizadas 38 entrevistas 
semi-estruturadas com técnicos, lideranças comunitárias e lideranças políticas do município. Os conteúdos 
das entrevistas foram organizados e, alguns, categorizados, de acordo com o método qualitativo de “análise 
de conteúdos”. As tabelas e gráficos aqui apresentadas têm um efeito ilustrativo de alguns dos conteúdos que 
foram categorizados. São citados também alguns percentuais de concordância dos entrevistados em torno de 
assuntos comuns às entrevistas. Os trechos de entrevistas foram selecionados dentre aqueles  mais 
expressivos na justificativa dos diferentes argumentos (inclusive contraditórios) acerca das questões 
abordadas.  
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Conforme os conteúdos das entrevistas realizadas,  destacamos, então, os 

três argumentos principais a serem aprofundados na presente análise. Para algumas delas, a 

principal dificuldade foi a não implantação das ações previstas no PIDSSM pela 

dificuldade de acesso a recursos. Identifica-se então uma primeira variável explicativa 

segundo a qual, a limitação dos recursos disponíveis no âmbito local reduzem a 

aplicabilidade e a eficácia das decisões tomadas de forma participativa. Outros 

entrevistados ressaltam o fracasso da implantação diante da dependência dos mecanismos 

de gestão participativa ao poder executivo e ao desinteresse do poder legislativo. O 

segundo argumento explicativo refere-se à fragilidade institucional dos mecanismos e 

instrumentos de gestão participativa.  O conteúdo das entrevistas realizadas revelam 

também que, para uma parte dos entrevistados, o principal dilema  da participação da 

sociedade na gestão do desenvolvimento municipal é a existência de  práticas tradicionais 

das lideranças políticas do município, que enfatizam as relações de submissão (clientelistas 

e assistencialistas) junto à população e comportam-se de forma autoritária nos processos 

decisórios. Dessa forma, o terceiro argumento explicativo dos dilemas da gestão 

participativa é a  incompatibilidade do modelo de gestão participativa com elementos 

políticos culturais essencialmente contraditórios aos princípios democráticos.  
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4.1 - Limitação dos recursos e ineficácia do modelo de gestão participativa. 
 

 

A primeira explicação para o fracasso dos modelos e instrumentos de gestão 

participativa no âmbito municipal está na limitação e insuficiência dos recursos disponíveis 

para atendimento das necessidades sociais e para realização de novos investimentos 

produtivos ou infra-estruturais.  Essa limitação provoca um sentimento de ineficácia dos 

mecanismos participativos, levando a uma desvalorização e descrédito desses pela 

população e pelos seus próprios componentes. Nesse caso, é a existência de recursos 

(materiais, financeiros, humanos) que possibilita o funcionamento dos mecanismos de 

gestão e garante sua legitimidade.  

Essa variável explicativa reforça uma das teses existentes sobre a fragilidade 

da estabilidade democrática em países com economias dependentes, como é o caso dos 

países latino-americanos. Diversos teóricos que analisam os fatores de potencial 

desestabilização da democracia apresentados por estes países adotam a noção de 

legitimidade política como ‘equilíbrio’ entre as demandas dos cidadãos e a capacidade de 

atendimento dos governos (Moisés, 1995, p.194). A frustração de expectativas da 

população com o regime democrático está relacionado com a ineficácia dos governos 

democráticos em resolver problemas econômicos e sociais. Mesmo que essa frustração não 

signifique a negação automática do regime democrático, estes fatores podem fortalecer na 

população sentimentos de indiferença diante dos resultados produzidos pelas instituições 

democráticas,  de apatia e de desencanto em relação à política.  

Esse argumento explicativo é reforçado por 26% dos entrevistados, segundo 

os quais a principal dificuldade de implantação do modelo de gestão participativa em Serra 

do Mel está diretamente relacionada com a não execução, a curto prazo, de um volume 

considerado de ações e investimentos previstos no PIDSSM (infra-estrutura produtiva, 

serviços sociais básicos, etc.). Tendo em vista que a motivação principal estaria 

relacionada com os resultados imediatos do plano, a sua não execução levou ao abandono, 

tanto da proposta de desenvolvimento sustentável quanto do modelo de gestão 

participativa. Um dos entrevistados constata que os moradores de Serra do Mel criaram 

expectativas com o PIDSSM, mediante a presença do BNB/PNUD:  
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a expectativa de vinda imediata de recursos através do 
PIDSSM era de todo mundo, só que a gente foi 
compreendendo no processo que aquele plano não era o 
plano do BNB, era um plano nosso e que, mais cedo ou mais 
tarde, o banco ia financiar (...). Mas a decepção que houve 
acho que foi a própria presença do BNB na área. Isso gerava 
uma expectativa e esse plano não terminava nunca e o banco 
também nunca tinha uma proposta objetiva. Nós chegamos 
até a fazer uma assembléia aprovando um empréstimo que ia 
dentro de um plano inicial e nunca esse negócio saía...69. 

 

Depois de mais de um ano de atividades de mobilização e capacitação da 

população durante a elaboração do Plano de Desenvolvimento, seguiu-se um momento de 

frustração com a demora e não liberação dos recursos esperados para implantação das 

ações. Mesmo para as entidades patrocinadoras do processo, faltaram os recursos 

necessários para dar continuidade no acompanhamento à implantação do Plano:  

teve dificuldades de recursos para manter o pessoal todo no 
trabalho junto a essas comunidades, aos comitês de vilas, às 
associações de produtores, na continuidade do processo.  E um 
segundo elemento muito desmotivador foi o fato de ter se passado 
um ano e a proposta de crédito do Plano que já estava pronta e 
poderia ter ido para o banco, para poder sair o recurso, mas ela 
não foi. Não sei quais foram os elementos que levaram a isso mas, 
certamente, para a comunidade que estava ansiosa por recursos, 
que tinha um plano para executar e estava capacitada para isso, 
foi determinante. Se isso não acontece, sem dúvida, é uma 
frustração muito grande, colocando em risco todo o processo 
desenvolvido70.     

 

A inexistência dos recursos necessários para implantação das políticas locais 

favoreceu não apenas a descontinuidade do processo, mas a desvalorização dos 

mecanismos de participação que foram criados, como os Comitês de Vilas e o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento, tendo em vista a ineficácia e inoperância de decisões que 

viessem a tomar em relação ao desenvolvimento do município.  

Essa primeira tentativa de resposta à problemática analisada sugere alguns 

questionamentos: o PIDSSM foi elaborado apenas para conseguir novos recursos para o 

município ou para, além disso, promover uma utilização sustentável e integrada dos 

recursos já existentes? A forte dependência dos pequenos municípios em relação a fontes 

                                                
69 Trecho de entrevista de J. C. N., em 17/04/99. 
70 Depoimento de Jean Raboud, superintendente da AACC (de 1985 a 1995), citado em ARNS (1996, p.103). 
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externas, explicaria uma suposta ineficiência e manipulação dos mecanismos de gestão 

nesses municípios?  

Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que em Serra do Mel, como na 

totalidade dos municípios brasileiros, o principal fator que limita a autonomia local é a 

pouca disponibilidade de recursos para investimentos econômicos e sociais. Essa realidade 

é expressa principalmente pelos governantes municipais independente de matriz 

ideológica. A Ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina (1996, p.12), reconhece que  

não podemos esperar dos municípios brasileiros, por mais 
que tenhamos governantes democratas, progressistas e com 
reais compromissos populares, que na instância municipal de 
governo seja possível promover o desenvolvimento social 
com melhoria da qualidade de vida para a população, 
mesmo com participação popular, se não estiver referido a 
um plano de desenvolvimento nacional(...). O município é a 
esfera do Estado mais esvaziada de poder, pois não tem 
poder econômico e, consequentemente, o seu poder político é 
limitado.    

 

Apesar de alguns avanços com a Constituição de 1988, essa limitação dos 

municípios não foi superada e, para alguns analistas e governantes, foi, inclusive, agravada 

com o aumento das obrigações decorrentes da descentralização. Santos (1998), chama 

atenção para o fato de que o pacto realizado entre estados e municípios na Constituinte de 

1988 tratou da descentralização dos recursos sem a necessária complementação sobre a 

definição das competências, resultando em que “o pacto federativo saiu capenga”. A União 

não ficou passiva e promoveu uma “recentralização tributária” com o aumento da receita 

que não entra na partilha: com a implantação do “plano real”, o Governo Federal assume a 

prioridade da “estabilização financeira” e cria uma série de artifícios de retenção de 

recursos que deveriam ser redistribuídos71. A desaceleração do crescimento econômico, 

frustra a previsão inicial de disponibilidade de recursos, as disparidades fiscais e o alto 

grau de dependência dos municípios em relação às transferências obrigatórias, garantiram a 

persistência de mecanismos de atrelamento dos governos locais às estruturas de poder 

centralizadas: a política de troca de favores e a falta de um planejamento de longo prazo 

                                                
71 Elias Sampaio (1998) realizou um estudo sobre os impactos do Fundo Social de Emergência (FSE) e do 
Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) sobre os fundos de participação e de financiamento para a Região 
Nordeste: em 1994, os estados e municípios brasileiros perderam R$ 550 milhões com o FSE  mas, nesse 
total, a Região NE perdeu mais que as outras regiões: R$ 237 milhões (43,09% do total retido pelo FSE). 
Com a criação do FEF o NE tem um prejuízo de R$ 716 milhões, sendo maior que todas as regiões. 
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levam a União a reter altos volumes de recursos para a distribuição negociada, impondo 

um orçamento federal fragmentado (Soares, 1998, p.11).  

Nesse contexto, torna-se explícito que as estratégias de desenvolvimento 

local dependem não apenas das potencialidades e fatores internos. O município não é um 

espaço autônomo, que possa ter um processo independente de desenvolvimento72. Tal 

como ocorre atualmente no Brasil, na maioria das vezes, as políticas macro-econômicas de 

estabilização e ajuste fiscal tolhem ainda mais as possibilidades das iniciativas de 

desenvolvimento local.   

Mas, em segundo lugar, é reconhecido também que a limitação dos recursos 

não impede totalmente as inovações na melhoria da  qualidade dos serviços municipais, 

nem avanços no sentido de que o município deixe de ser um mero prestador de serviços e 

passe a ser agente do desenvolvimento local, isto é, uma instância político-gerencial 

estratégica. Embora seja fator limitante, a escassez de recursos não inviabiliza o 

funcionamento de mecanismos de participação da sociedade na gestão pública. A gestão 

participativa pode promover uma utilização sustentável e integrada dos recursos públicos 

existentes no município, através de mecanismos efetivos de controle social. Diversas 

experiências no Brasil73 mostram como o governo municipal, quando assumido por 

partidos ou alianças políticas que têm compromissos com a democratização da coisa 

pública, é capaz de produzir transformações com parcelas do orçamento municipal, o que 

demonstra que as inovações na universalização dos serviços municipais dependem não 

somente de recursos, mas de vontade política74.  

A discussão não deve ficar reduzida apenas à dependência financeira da 

esfera local, mas na utilização sustentável, eficiente e integrada dos recursos locais 

disponíveis, o que requer um novo padrão de gestão das políticas e recursos públicos. 

Deve-se reconhecer que a limitação dos recursos tem como decorrência o aumento da 

disputa acirrada pelos mesmos, o que não é diretamente incompatível com os mecanismos 

                                                
72 “sua lógica de explicação precisa ser buscada na vida material da sociedade, isto é, no processo de 
reprodução ampliada do capital sob as transformações operadas nesses últimos anos. A incidência das 
inovações tecnológicas, da chamada ‘terceira revolução’ sobre os meios de produção e as condições gerais de 
reprodução do capital, impõe as suas determinações em processos localizados, territorializados, com 
impactos particulares e diferenciados na estrutura das cidades e na vida quotidiana de seus habitantes.” 
(Ramos, 1996, p.2). 
73 Vários exemplos de inovações nesse sentido são sistematizados em relatórios e estudos analíticos, como, 
os de Genro, 1997; Lesbaupin, 1996;  Martins, 1998; Pozzobon, 1998; Spink e Clemente, 1997, entre outros. 
74 Gramsci (1984, p.17): como consciência atuante da necessidade histórica, como protagonista de um 
drama histórico real e efetivo. A vontade política é um critério que diferencia ações movidas por um projeto 
político transformador das ações motivadas pela coerção e paixão. 
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de gestão participativa. O que há é uma ingenuidade na crença de que esses mecanismos 

sejam reduzidos a tentativas de construção de interesses comuns, acima dos individuais, 

buscando priorizar problemas e desenvolver soluções (tal como preconizado no modelo de 

gestão proposto para Serra do Mel). Na maioria dos municípios predomina uma disputa 

acirrada pelos poucos recursos disponíveis:  

em outras palavras, isto significa afirmar que estamos 
falando de espaços constituídos por forças sociais com 
identidades claramente diferenciadas, cuja inserção na luta 
pela apropriação do excedente social abre perspectivas 
reais, tanto na redefinição das prioridades das políticas do 
Estado, como na obtenção de eficácia na prestação dos 
serviços públicos (Soares, 1996, p.66).  

 

Apesar de paradoxal, é exatamente a acirrada disputa pelos recursos 

públicos limitados que justifica a existência dos mecanismos de participação. Mais do que 

esferas de solidariedade, esses mecanismos (conselhos, comitês, fóruns, orçamento 

participativo) são recursos que possibilitam um número maior de participantes nessa 

disputa e no acesso às políticas públicas. É nesse sentido que esses mecanismos são 

instrumentos de democratização, rompendo com um padrão de gestão autoritária, 

centralizada e patrimonialista, onde somente alguns grupos ou setores dominantes 

participavam da disputa e negociação da destinação dos recursos.  

Os mecanismos de participação direta tornam-se espaços de negociação de 

propostas que atendem interesses setoriais e coletivos: as políticas locais tendem a ser 

segmentadas, pois não atendem aos interesses de todos os “grupos”, nem de um só 

“grupo”, sendo necessária a formulação de alianças com base na disponibilidade de 

recursos e nas possíveis formas de controle da sua execução. 

Em Serra do Mel é explícita a limitação dos recursos disponíveis para 

promoção do desenvolvimento municipal75. O próprio PIDSSM expressa uma estratégia de 

buscar novos investimentos externos para consolidar as ações previstas.  No entanto,  

mesmo os poucos recursos locais disponíveis e os recursos externos que continuaram 

fluindo para o município através de programas estaduais e federais, poderiam ter sido 

gerenciados de acordo com o modelo de gestão previsto no PIDSSM e não foram.  Mesmo 

com a dificuldade de acesso a recursos, contata-se que, entre 1997 e 1998 o município de 

                                                
75 Em 1995, constatava-se que 96% da receita municipal (cerca de R$ 600.000,00) era constituída de recursos 
externos: Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, e outros repasses feitos para o município através da 
Petrobrás e do SUS.   
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Serra do Mel teve acesso a mais de quatro milhões de reais oriundos do Programa nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.  Já no período de 1994 a 1995, teve 

acesso a cerca de vinte e dois (22) projetos do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor - 

PAPP/FUMAC e, em 1998, foram aprovados mais doze (12) projetos,  totalizando cerca de 

cento e quarenta mil reais.   

Com o não funcionamento adequado dos mecanismos de gestão 

participativa, o que se tem constatado é a má aplicação dos poucos recursos públicos 

disponíveis. São várias as denúncias de desvios de recursos do PAPP/FUMAC76, da 

aplicação inadequada de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 

FUNDEF, entre outras formuladas pelos entrevistados. Mas não é apenas no setor 

governamental que estão localizadas essas denúncias:  

Hoje na direção da Coopercaju só tem pequeno produtor e 
não tem nenhum que tenha estudado o primeiro grau. Agora, 
de uma coisa eu tenho certeza, que o recurso que alguém 
formado pegou, se a gente tivesse pego, não tinha acabado 
tão fácil. Hoje nós não estamos trabalhando exatamente por 
falta de recurso e o pouco que se arranja é para tapar os 
rombos que ficaram aqui e acolá.77  

 

Em síntese, pode-se afirmar que a limitação dos recursos é um fator que 

frustra as expectativas da população local, produz os efeitos indesejáveis da apatia e 

desmotivação, mas não é o principal determinante para a não implantação do modelo de 

gestão participativa do desenvolvimento em Serra do Mel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 O Conselho do FUMAC em Serra do Mel não conseguiu prestar conta da aplicação de cerca de  
R$ 110.000,00 em projetos do PAPP. O desvio de recursos desses projetos é uma das principais denúncias 
contra a gestão do prefeito Anchieta Martins (1993-1996), que presidia o referido conselho. 
77 Trecho de entrevista de J. A. S., em 28/10/98.  
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4.2 - Fragilidade institucional dos mecanismos de gestão participativa. 

 

 

A segunda variável explicativa das dificuldades de implantação de modelos 

inovadores de gestão participativa refere-se à fragilidade institucional dos mecanismos e 

instrumentos de participação. No caso de Serra do Mel, essa fragilidade diz respeito à 

dependência de efetivo apoio dos governantes municipais, tanto para a execução do 

PIDSSM como para implantação do seu modelo de gestão. Para 45% dos entrevistados, o 

maior peso ou responsabilidade na dificuldade de implantação do Plano e do modelo de 

gestão proposto é atribuído à Prefeitura Municipal.  Essa informação é reforçada pela 

opinião de 88% dos entrevistados, que atribuem à Prefeitura a capacidade de decisão sobre 

a prioridade na implantação dos mecanismos de participação e das ações promotoras do 

desenvolvimento local:  

Eu penso que nenhuma comunidade se desenvolve se não 
houver interesse dos seus governantes e isso a gente tem 
sentido dificuldade em implementar. É por isso que, no meu 
ponto de vista, o que impede a gestão participativa é a 
política tradicional. Qualquer que seja o mandatário, para se 
adaptar a um plano desse, ele leva tempo e precisa que seja 
um governante que tenha vontade política de fazer as coisas 
acontecerem com transparência e decisão da população78.  

 

De acordo com esse segundo argumento, para que os mecanismos de gestão 

participativa funcionem efetivamente é necessário que sejam viabilizadas, pelo menos, as 

seguintes condições objetivas: a representatividade dos diversos setores da sociedade; a 

legitimação diante da sociedade local;  a eficácia em relação à implantação das decisões  e 

a sua garantia jurídico-institucional (composição, atribuições e competências).  

Isso implica diretamente na dependência do funcionamento desses 

mecanismos aos interesses e comprometimento dos ocupantes dos cargos executivos e 

legislativos, ou seja, dos que são “escolhidos” pelos mecanismos da democracia 

representativa.  Se os ocupantes de cargos no executivo e legislativo considerarem que 

esses mecanismos diminuem suas capacidades de decisão e manipulação de recursos 

públicos, os mecanismos diretos de participação são normalmente  inviabilizados ou 

funcionarão apenas “pró forma”. Isso porque a gestão participativa concorre com outros 

                                                
78 Trecho de entrevista de J. B., em 19/11/1998. 
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padrões ou modelos tradicionais de gestão que facilitam o acesso aos recursos de 

patronagem política àqueles que exercem cargos públicos.  

Diversas análises de experiências de gestão participativa no Brasil reforçam 

a segunda variável explicativa dos seus dilemas, com as seguintes constatações: a falta da 

institucionalização dos mecanismos de participação popular, principalmente quando o 

executivo (comprometido com a gestão participativa) tem presença minoritária no 

legislativo municipal para torná-los legais; a descontinuidade de administrações é um 

entrave à consolidação da participação popular,79 sobretudo quando trata-se de um novo 

governo com compromissos antagônicos e opostos ao anterior; o contrário também ocorre 

quando o legislativo cria instrumentos de participação e não conta com o apoio do 

executivo municipal para efetivá-los.  

Se tomarmos a gestão participativa como complementar à democracia 

representativa, é necessário reconhecer que a viabilização das estruturas e instituições 

políticas de implantação e funcionamento de processos de gestão participativa, depende 

diretamente do processo eleitoral. Isto é, apesar da normatividade constitucional que rege 

muitos desses mecanismos, a gestão participativa depende do compromisso dos que 

ocupam cargos no legislativo e executivo do município, tendendo a avançar com forças ou 

partidos políticos comprometidos com a ampliação da democratização do poder público. 

Apesar dessa dependência, a gestão participativa, à medida que vai sendo implementada, 

requer e implica na reorganização dos poderes locais. Conforme Fischer (1996, p.15), o 

governo local é uma  das peças desse jogo de poder, cabendo-lhe liderar o processo em 

muitos momentos, mas também partilhar, delegar e interagir.    

Sob essa ótica, a questão fundamental é saber como os mecanismos, 

instituições e estruturas formais da gestão participativa podem ser coordenados com as 

instituições e mecanismos da democracia representativa, ou seja, como somar o Conselho 

de Desenvolvimento Municipal com a Câmara de Vereadores num município. O erro 

fundamental é desvalorizar as instituições democráticas, tais  como os  partidos políticos e 

o poder legislativo, em nome desses novos mecanismos de participação direta. Quanto a 

esse aspecto, o modelo inovador de gestão sugerido no PIDSSM não consegue avançar 

nem esclarecer suficientemente como se daria a relação entre os mecanismos de 

participação direta da população com os mecanismos de representação. Também não cita 

                                                
79 Envolvimento do cidadão em processos de tomada de decisão e controle dessas decisões que ultrapassam 
os mecanismos eleitorais, consultivos e de implantação de decisões adotadas pelo governo.  
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em nenhum momento qual o papel dos partidos políticos no processo de desenvolvimento 

municipal. Estas lacunas, apesar de seus diversos significados, representam um 

distanciamento dos conflitos ou dissensos políticos. 

Quanto à fragilidade dos mecanismos de gestão participativa, convém 

ressaltar que o processo participativo vivenciado em Serra do Mel,  entre 1993 e 1994, 

contava com o apoio do executivo municipal que, por sua vez, era apoiado pela maioria 

dos vereadores. Mesmo assim, os mecanismos de participação não foram 

institucionalizados tal qual preconizados no PIDSSM, ocasionando que, no mesmo período 

de afastamento do executivo municipal do processo, esses mecanismos também deixem de 

funcionar (1995 e 1996).  Até o presente momento, o CDM exerce uma função consultiva 

informal, ao contrário de outros conselhos existentes no município, que possuem existência 

formal e “capacidade decisória”.  

havia uma discussão sobre a institucionalização do CDM 
para que ele tivesse mais autonomia e capacidade decisória, 
mas não foi implantada porque os vereadores não tinham 
interesse nesse sentido80. 

  

Para proporcionar um melhor aprofundamento da questão da dependência 

dos mecanismos de participação à vontade dos governantes, as entrevistas81 feitas na  

presente pesquisa  proporcionam uma breve avaliação dos membros do CDM sobre o seu 

funcionamento (na primeira e na segunda fase) e sua relação com o executivo, o legislativo 

e as organizações locais.   Um primeiro destaque na avaliação dos entrevistados é sobre a 

dinâmica de funcionamento do conselho. Os principais assuntos debatidos no CDM são os 

mesmos do PIDSSM82. Nesse sentido, o conselho tem sido um espaço para debater os 

problemas enfrentados no dia a dia pela população do município, na busca de alternativas e 

para cobrar iniciativas do governo municipal.  Outra característica é a discussão sobre as 

prioridades na execução de programas como o PAPP e o PRONAF, apesar destes 

possuírem conselhos específicos.  

                                                
80 Trecho de entrevista de R. A. S., em 15/10/98. 
81 Aqui nos referimos apenas aos 34 entrevistados que foram e/ou que continuam sendo membros do CDM. 
No total de entrevistados, 73,5% participaram do CDM desde a sua 1ª fase, nos anos de 1994/95, e os demais 
são membros desde 1997 (2ª gestão). Vale ressaltar que entre a primeira e a segunda fase houve um período 
de desarticulação do conselho(1995/1996). As avaliações tendem a refletir a situação atual.  
82 Abastecimento de água  e o plano de desenvolvimento municipal são as questões mais debatidas, seguidos 
de discussões sobre a produção agrícola (reestruturação do plantio de cajueiros e beneficiamento de produtos 
agrícolas), reestruturação das organizações locais (associações e cooperativas), programas governamentais, 
linhas de crédito e obras de infra-estrutura no município.  Apenas 15% dos entrevistados citaram a “gestão 
municipal” como questão relevante tratada no âmbito do Conselho. 
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Os entrevistados ressaltaram algumas características do CDM em relação à 

gestão municipal. É um espaço de troca de informações e propostas: o conselho tem sido 

um espaço para apontar problemas do município e propor soluções. Mas quem decide é o 

prefeito e não o conselho.83  É um espaço de responsabilização dos governantes: o CDM é 

uma forma de reunião de lideranças com a prefeitura para cobrar as ações necessárias ao 

desenvolvimento do município. É uma forma mais agradável de responsabilizar as 

autoridades84. É um espaço de construção de consensos: na construção do mercado 

público, prevalecia uma opinião da Caixa Econômica Federal, mas o prefeito discutiu com 

o conselho para chegar a um consenso85. De maneira geral, as opiniões dos entrevistados 

sobre o CDM, variam entre o reconhecimento da importância do Conselho como 

instrumento de articulação e integração de sujeitos e ações para o desenvolvimento 

municipal  e  a negação de sua eficácia mediante  a ausência de capacidade decisória. 

   

TABELA 02:  

AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO CDM PARA  
O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
Justificativas dos entrevistados Freqüência % 

O CDM é importante para o desenvolvimento municipal 
 Espaço para conhecer a realidade e planejar ações comuns................. 

 
11 59 

 Participar da gestão do município, decidindo ações e cobrando 
responsabilidades dos governantes ...................................................... 

 
09 

O CDM não é importante para o desenvolvimento municipal 
 Não tem capacidade decisória............................................................... 

 
07  

 
41 

 
 É desvalorizado pela administração municipal..................................... 

 
05 

 Outras.................................................................................................... 02 
Total 34 100 

Fonte: Pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa do Desenvolvimento Local de Serra do Mel – RN” 
  

Conforme a Tabela 02, a maioria dos entrevistados considera que o CDM 

tem sido importante para o município.  Os que afirmam essa importância justificam que o 

Conselho tem sido um espaço de conhecimento, planejamento e articulação de ações 

comuns. Ressaltam a importância dos aspectos de interlocução e articulação dos diversos 

                                                
83 Trecho de entrevista de  E. M. S., em 02/12/98. 
84 Trecho de entrevista de B. L. O; em 01/12/98.  
85 Trecho de entrevista de I. M. S., em 29/10/98.  
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sujeitos do município, realçando aspectos de integração e solidariedade. Os demais 

entrevistados que negam totalmente ou em parte a importância do CDM, justificam que o 

Conselho não tem capacidade decisória, é desvalorizado e dependente do governo local:  

O CDM não desempenha o seu papel pois não consegue 
trazer a administração para discutir as ações nem a forma 
como a prefeitura está administrando os recursos do 
município. O que existe são discussões isoladas como, por 
exemplo,  a construção de uma central de embalagens e 
beneficiamento de castanha e aquisição de um transporte 
com recursos do PRONAF, que foram decididas sem uma 
consulta prévia, mas o Conselho concordou com elas86. 

 

Com a categorização de conteúdos das entrevistas sobre o Conselho de 

Desenvolvimento Municipal, foi possível montar o Gráfico 01,  que explicita contradições 

entre o reconhecimento da importância do CDM e sua limitada capacidade decisória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quase totalidade dos entrevistados (85%) afirma que o CDM, não sendo 

deliberativo, não toma decisões efetivas. Algumas decisões que são referendadas no 

âmbito do Conselho, são aquelas que interessam ao governo municipal.  Mesmo assim, 

88% dos entrevistados afirmam que quando uma decisão é “referendada” no âmbito do 

                                                
86 Trecho da entrevista de A. A. S., em 29/10/98.  

Gráfico 01 - Aspectos da Eficácia do CDM de Acordo com as 
Opiniões dos Entrevistados
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Conselho tem maior legitimidade perante a sociedade local; diferente de decisões tomadas 

arbitrariamente ou sem participação das organizações do município. A razão para esse 

descrédito na capacidade decisória do Conselho é a falta de autonomia, ressaltada por 71% 

dos entrevistados. Outro aspecto ressaltado por 85% dos entrevistados é que, além da falta 

de autonomia decisória, não existem condições objetivas para funcionamento do CDM, 

aumentando sua dependência em relação à prefeitura:  

A inexistência de um fundo específico vinculado ao conselho, 
impede o seu melhor funcionamento e aumenta sua 
dependência em relação à Prefeitura pois é ela que pode 
garantir o transporte e alimentação dos conselheiros que 
vêm das vilas para as reuniões87. 

 

Contraditoriamente, mais da metade dos entrevistados, reconhecem que a 

Prefeitura Municipal de Serra do Mel apoia e valoriza o Conselho. Conforme a Tabela 03, 

prevalece uma avaliação positiva sobre as relações do Conselho com a Prefeitura.  

 

TABELA 03:  
RELAÇÃO DO CDM COM O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
Relação do CDM com a Prefeitura Freqüência % 

- Prefeitura apoia e valoriza o conselho.......................................... 
 
- Conselho consegue interferir em algumas decisões..................... 
 
- Prefeitura instrumentaliza e faz prevalecer seus interesses ......... 
 
- Outras............................................................................................ 

13 
 

06 
 

10 
 

05 

38 
 

18 
 

30 
 

14 
Total 34 100 

Fonte: Pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa do Desenvolvimento Local de Serra do Mel – RN” 
 

Apesar do apoio dado pela Prefeitura, o CDM não interfere na gestão 

municipal, para 82% dos entrevistados, prevalecendo os interesses do executivo, que de 

certa forma, também instrumentaliza o Conselho para obter legitimidade perante a 

sociedade civil local. Na avaliação dos entrevistados, os problemas acima apontados não 

são específicos do CDM, mas dos diversos conselhos criados no âmbito do município: 

existem diversos conselhos no município, mas quem decide é quem tem o poder nas mãos. 

Até porque tem outras maneiras de convencer as pessoas, os membros do conselho.88  

                                                
87 Trecho de entrevista de J. B. M., em 15/11/98.  
88 Trecho da entrevista de I. M. S., em 29/10/98. 
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Outro entrevistado ressalta as estratégias do governo municipal para 

controlar a existência e funcionamento de um conselho: 

O conselho funciona como uma secretaria da prefeitura, não 
tendo nenhuma autonomia. O atual presidente do CDM faz 
parte do grupo de apoio político ao prefeito e por isso existe 
essa relação com a prefeitura. Mas com outros conselhos 
existem diferenças, como por exemplo, o Conselho Municipal 
de Cultura. Ele foi criado por iniciativa da Associação 
Cultural com o apoio de um vereador de oposição. O prefeito 
não apoia o conselho e não indica os representantes da 
prefeitura. Por isso não funciona89.   

 

Conforme a tabela 04, a relação do CDM com a Câmara Municipal é mais 

complicada do que a sua relação com a Prefeitura.  

 

TABELA 04:  
RELAÇÃO DO CDM COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 
Relação do CDM com a Câmara Municipal Frequência % 

- Não existe nenhuma relação......................................................... 
 
- Não há participação ativa da Câmara no Conselho...................... 
 
- A Câmara não apoia o Conselho.................................................. 
 
- Há um bom entrosamento.............................................................  

10 
 

12 
 

06 
 

05 

29 
 

35 
 

18 
 

15 
Total 34 100 

Fonte: Pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa do Desenvolvimento Local de Serra do Mel – RN” 
 

Apesar da presença de um vereador nas reuniões do Conselho, grande parte 

dos entrevistados constata que não há uma participação ativa da Câmara no CDM. O atual 

presidente da Câmara confirma (embora tente negar) este afastamento:  

Eu não sei nem o que é discutido nesse conselho porque eu 
nunca fui a uma reunião. Eu não sei nem o que dizer sobre 
essa relação, mas tem um representante da Câmara lá, como 
em todos os conselhos do município. Então, eu não acho que 
exista esse distanciamento porque a Câmara está sempre a 
favor do município e o que vier de boas sugestões do 
conselho a gente aqui vai apoiar.90  

 

                                                
89 Trecho da entrevista de E. F., em 29/11/98.  
90 Trecho da entrevista de A. F. M., em 01/12/98. 
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Os entrevistados refletem sobre essa relação do Conselho com a Câmara e 

destacam algumas de suas causas:  

quem está no conselho conhece e vive mais a realidade do 
que muitos dos vereadores do município  que não são 
produtores, não têm lotes, alguns nem moram aqui. Apesar 
de haver uma proposta para o desenvolvimento do município, 
nunca convidaram o CDM para um debate. Eles acham que o 
Conselho pode tomar o lugar deles. Quando um vereador 
puxa uma discussão sobre um problema, da água, por 
exemplo, gera dividendos políticos. No conselho, não!91 

  

De maneira geral, essa avaliação do funcionamento do CDM está de acordo 

com o segundo argumento que trata da dependência dos mecanismos de gestão 

participativa da vontade dos governantes.  Nesse sentido, aparece uma contradição 

fundamental com o próprio modelo de gestão proposto para o desenvolvimento sustentável 

de Serra do Mel que procurava reduzir a dependência dos mecanismos decisórios do 

PIDSSM em relação à prefeitura municipal:  

a prefeitura teria maiores condições de facilitar a 
implantação do Plano, mas não de viabilizar ou inviabilizar. 
Porque é exatamente isso que o modelo de gestão do 
PIDSSM quer mostrar, que não pode ficar dependendo, à 
mercê de um prefeito bom ou ruim. Na Serra do Mel existia 
uma boa base de organização social, forte, politizada, que, 
independente da Prefeitura, poderia assumir o Plano e 
buscar a sua efetivação. Mas isso não ocorreu, isto é, o 
Plano não foi incorporado pela maior parte das pessoas, não 
foi assumido como a sua proposta para o município. A idéia 
básica é da desconcentração das decisões e das ações ao 
mesmo tempo que propicia a integração das diversas 
instituições locais. O modelo garantia uma maior autonomia 
da sociedade em relação à administração municipal como 
alternativa para impulsionar as ações de desenvolvimento, 
mesmo quando a prefeitura emperrasse o processo, (...). Já a 
Câmara tinha um papel importante no modelo de gestão, do 
mesmo jeito que a Prefeitura. Ela seria forçada a 
acompanhar os outros integrantes do processo que estavam 
assumindo suas responsabilidades.  Se as ações do Plano que 
cabem à sociedade civil estivessem sendo realizadas com 
seriedade, não haveria escolha para a Prefeitura e a Câmara 
cumprirem também com a responsabilidade delas.92 

  

                                                
91 Trecho da entrevista de N. B. S., em 30/11/98. 
92 Trecho de entrevista de J. R., realizada em 20/03/1998.  
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Diante desse contra-argumento acima colocado, é possível relativizar pelo 

menos em parte, a explicação do dilema da gestão participativa diante da sua total 

dependência aos governantes locais.  Aqui é colocada uma nova variável da 

responsabilização da sociedade civil local no processo de implantação e funcionamento 

dos mecanismos propostos. Se algumas ações do PIDSSM não são implementadas e os 

instrumentos de gestão não funcionam conforme o esperado é porque há uma acomodação 

de boa parte dos sujeitos locais que participaram da construção do modelo:   

O CDM não tem sido tanto valorizado quanto merece pelos 
seus próprios membros, porque tem gente que não sabe o 
valor que ele tem. Porque o Conselho, pela forma como ele é 
formado por pessoas de tudo que é lugar e organização de 
Serra do Mel,  ele tem hoje uma força política de 
organização tão importante quanto a câmara, e isso faz com 
que limite um pouco os vereadores, em fazer tudo do jeito 
que eles querem. Eu tenho quase certeza que se toda a 
câmara disser ‘nós vamos fazer assim’ e se o conselho se 
reunir e pensar de outra forma,  eu tenho certeza que eles 
terminam se voltando para a sugestão do Conselho.93    

 

Para reforçar esses contra-argumentos, pode-se citar vários exemplos 

também na literatura que analisa as iniciativas de gestão participativa. Existem várias 

experiências de gestão municipal que, onde a institucionalização dos mecanismos de 

gestão participativa não têm sido condição sine qua non para efetivar o seu funcionamento 

e garantir eficácia à participação popular. Veja-se o exemplo de Porto Alegre, onde o 

Orçamento Participativo é regido pelo princípio da auto-regulamentação:  

O orçamento participativo, em Porto Alegre, já é legal. Está 
previsto no parágrafo 1º do artigo 116 da Lei Orgânica 
Municipal. (...). Entretanto, a sua regulamentação não é feita 
por lei municipal, mas sim, pela própria sociedade, de 
maneira autônoma. O orçamento participativo não é uma 
obra acabada, perfeita e indiscutível (...). É com esse 
entendimento que, todos os anos, o governo e a sociedade – 
por meio de uma Comissão Paritária – realizam um contínuo 
ajuste crítico. (...) Afirma-se, assim, um processo de auto-
regulamentação que empresta total ineditismo a esta 
experiência, contrapondo-se a sua pretendida 
‘regulamentação’ por alguns vereadores (Genro e Souza, 
1997, p. 48).   

 

                                                
93 Trecho de entrevista de J. A. S., realizada em 28/10/98. 
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Outras experiências revelam que mecanismos de participação podem ser 

instituídos pelo executivo mesmo sem o apoio do legislativo94. Em raras situações, a 

capacidade de mobilização e de pressão de setores organizados da sociedade civil, abrem 

espaços de negociação com o governo local nos processos decisórios que passam, 

obrigatoriamente, pelos conselhos municipais.  

Os exemplos acima citados chamam atenção para a não acomodação diante 

da fragilidade institucional dos mecanismos e da relativa dependência desses em relação 

aos governantes. É necessário o reconhecimento da existência de um aparato normativo 

(inclusive constitucional) que ordena a maior parte desses mecanismos de participação 

direta da população95, além de uma série de órgãos institucionais de apoio à participação 

cidadã, tais como: as ouvidorias públicas, a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Mesmo havendo esses artifícios jurídicos institucionais, permanece uma questão principal: 

a sociedade civil organizada (principalmente nos pequenos municípios interioranos) seria 

suficientemente capaz de utilizar tais instrumentos legais para garantir o funcionamento 

adequado dos mecanismos de gestão participativa?  

Muito embora sejam relevantes, os contra-argumentos acima apresentados 

são reconhecidamente frágeis e baseados em experiências atípicas. Eles se mostram, 

portanto, insuficientes para desqualificar totalmente o argumento de que a fragilidade e a 

dependência dos mecanismos de gestão participativa explicam a não implantação do 

modelo de gestão proposto para Serra do Mel.  No entanto, eles servem para relativizar o 

segundo argumento da presente análise, demonstrando que esse não é o único nem o 

principal determinante das dificuldades de implantação e ineficácia dos  modelos de gestão 

participativa.    

 

 

 

 

                                                
94 Em Campina Grande (PB), a experiência de orçamento participativo foi instituída por decreto do executivo 
municipal após  a Câmara de Vereadores não ter aprovado o Projeto de Lei que criava esse instrumento. 
95 Aqui nos referimos às constituições federais e estaduais e às leis orgânicas municipais que definem 
possibilidades de participação popular nas políticas públicas.  Diversas publicações divulgam os mecanismos 
de participação,  conforme a Constituição de 1988. Entre outras, citamos a cartilha popular “A certeza na 
frente, as leis na mão”,  elaborada e editada em 1999 pela Escola de Formação Quilombo dos Palmares, em 
Recife/PE. 



90 
 

4.3 - Incompatibilidade do modelo de gestão participativa com elementos da 

cultura política em Serra do Mel. 
 

 

A problemática da implantação e eficácia dos modelos de gestão 

participativa no âmbito municipal, não se resume apenas ao debate sobre as condições 

objetivas, materiais e institucionais, mas engloba questões culturais, ou seja,  as condições 

subjetivas necessárias para construção dos processos participativos. Como um modelo 

inovador de gestão proposto para Serra do Mel, cujo pressuposto da matriz institucional é a 

democracia participativa, poderia funcionar numa sociedade fundada em instituições 

autoritárias e patrimonialistas, características da cultura política brasileira, sem haver 

graves distorções? 

Os próprios sujeitos que conceberam o modelo de gestão participativa em 

Serra do Mel, quando analisaram os principais problemas do município, apontaram a 

fragilidade das organizações da sociedade civil local e a falta de experiência da prática 

democrática no plano municipal:  

A  cultura do clientelismo é, sem sombra de dúvida, o maior 
empecilho a uma prática efetivamente democrática. A 
dominação dos que têm poder e a subserviência da maioria, 
ainda constituem  atitudes extremamente arraigadas na 
sociedade do interior do nordeste. (...). Os ‘líderes’ nascidos 
a partir do processo de organização comunitária, na maioria 
dos casos, passam a exercer as mesmas práticas clientelistas, 
uma vez que a eles não se transfere outros parâmetros para o 
exercício da liderança comunitária (PIDSSM, 1995, p.36). 

 

A terceira variável explicativa dos dilemas da gestão participativa em Serra 

do Mel ressalta que a cultura política é um fator fundamental para a constituição e 

afirmação das instituições democráticas. O reconhecimento da complexidade do poder 

local revela o seguinte dilema para os modelos de gestão participativa: o fortalecimento 

das instâncias e mecanismos locais de tomada de decisão, além da permanente 

dependência dos recursos externos, convive com estruturas de poder consolidadas que 

normalmente são baseadas em práticas políticas conservadoras, autoritárias e clientelistas. 

Dessa forma, esses mecanismos  tendem a ser também controlados pelas forças políticas 

dominantes locais que limitam o espaço de construção de verdadeiros consensos, já que, 
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tendencialmente, a cultura política autoritária procura eliminar os espaços de dissenso 

político, de conflito e de oposição.  

Um autêntico processo de gestão participativa implica na presença de 

sujeitos capazes de comportamentos políticos democráticos, isto é,  requer uma cultura da 

participação política, não apenas do ponto de vista de valorizar os mecanismos da 

democracia representativa (eleições, partidos e representação) mas, fundamentalmente, da 

participação ativa em processos decisórios.  No entanto, predomina um modelo de gestão 

tradicional centralizada, onde as lideranças políticas administram os interesses coletivos de 

forma patrimonialista e com práticas clientelistas, com pouca transparência, sem abrir 

espaços para que a maioria da população, historicamente excluída dos processos 

decisórios, possa ser legitimamente representada e traçar seus próprios projetos.  

São várias as constatações que reforçam esse argumento: a cultura da não-

participação; o imediatismo e o corporativismo setorial e territorial ainda são 

predominantes (Fontes, 1997);  a falta de organização e politização dos setores populares 

diante da inexistência de uma educação política sistemática (Erundina, 1996);  o risco de 

um novo clientelismo (Oliveira, 1995); e de um neocorporativismo (Krischke, 1997) nas 

novas formas de relação entre a sociedade civil e o Estado. A constatação de que o senso 

comum popular, presente no movimento comunitário, trabalha com as mesmas categorias e 

com a mesma ética da política tradicional:  

encontramos uma sociedade organizada sob os moldes 
tradicionais de um clientelismo altamente articulado , 
eficiente, de tradição populista e que trazia, inclusive, 
respostas para ansiedades e necessidades de determinados 
setores da população  (Genro, 1995, p. 19-20). 

 

Analisando o problema de acordo com essa terceira variável explicativa  

(que corresponde à opinião de 24% dos entrevistados, conforme Tabela 01), constata-se 

que em Serra do Mel, as dificuldades de implantação do modelo de gestão já haviam sido 

anunciadas no decorrer da construção do próprio PIDSSM, principalmente no momento 

das eleições em 1994, onde as práticas políticas tradicionais afloraram. Nesse momento, 

alguns dos sujeitos envolvidos no processo (principalmente os membros da Equipe Técnica 

do Plano) chamam a atenção para a manifesta falta de ética de lideranças comunitárias e 

políticas que atuam em Serra do Mel: dirigentes de associações que buscam se apropriar de 

bens públicos como se fossem propriedades particulares; cabos eleitorais que se vendem a 

lideranças reacionárias e negociam os votos da população, e outras.  Já naquele momento 
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apresentava-se a preocupação da adequação do modelo de gestão proposto às 

características da cultura política predominante no município, segundo relatório da AACC:  

A cidadania que se busca construir na Serra do Mel somente 
será alcançada com a consciência de que a ética deverá ser a 
baliza da ação política, firmada em atitude comportamental 
honesta e sociável96. 

 

Ao analisar o conteúdo das entrevistas realizadas na presente investigação, 

percebe-se que 68% dos entrevistados negam a coerência entre a prática política das 

lideranças locais e os princípios da  gestão participativa:  

os governantes, de uma forma geral, estão mais preocupados 
em se promoverem politicamente e não têm compromisso 
com a melhoria da vida da população97.  

 

Outro entrevistado afirma que a incoerência é uma questão cultural: a 

mentalidade da não participação é muito forte entre as lideranças comunitárias e a 

burocracia local98. A questão de fundo para analisar a terceira variável explicativa dos 

dilemas da gestão participativa em Serra do Mel é, portanto, a adequação do modelo 

proposto à cultura política que predomina no local:  

esse modelo de gestão que foi proposto no plano requer uma 
cultura diferente. Uma cultura da solidariedade, da 
participação, da construção do consenso, da aglutinação das 
forças , dos interesses.  E isso está muito adiante da nossa 
realidade aqui na Serra do Mel. Já foi um avanço a abertura 
da administração municipal para participar do processo de 
construção do plano. Mas infelizmente na Serra do Mel, 
como em outros municípios, a ‘picuinha’ política vem na 
frente dos interesses do município99.   

 

A constatação da incoerência entre a cultura política local e o modelo de 

gestão proposto foi analisada a partir de alguns parâmetros.  Em primeiro lugar, a 

verificação da existência de uma cultura da participação, base fundamental para 

implantação do modelo, enraizada na população do município a partir de todo o processo 

de mobilização, organização e capacitação desencadeado em Serra do Mel desde 1979 por 

diversos mediadores (conforme citado nas seções 3.1 e 3.2 desta dissertação). Na 

                                                
96 AACC, 1994, Relatório de Consultoria do PIDSSM, nº. 16, p.16. 
97 Trecho de entrevista de R. N. F, em  01/12/98.  
98 Trecho de entrevista de E. M., em 02/12/98. 
99 Trecho de entrevista de J. A. M., em 30/10/98. 
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inexistência dessa base, conclui-se que os mecanismos de participação criados, por si só, 

não seriam capazes de implementar uma cultura participativa: a participação como 

constante exercício pedagógico não pode ser instituída por decreto. Em segundo lugar, a 

verificação da ocorrência de práticas políticas compatíveis com padrões tradicionais de 

relação entre Estado e sociedade (seção 2.2), contraditórios com os princípios da gestão 

participativa.    

 

 

4.3.1 - A cultura da não-participação 
 

 

Diversos pesquisadores da cultura política dos brasileiros chamam a atenção 

para o fato de que uma das ameaças para a consolidação de um regime democrático no 

Brasil é a pouca valorização dos mecanismos institucionais de participação política. Apesar 

das pesquisas apontarem a valorização dos processos eleitorais e do próprio sistema 

democrático, a cultura da não-participação é refletida tanto na rejeição aos partidos 

políticos e seus representantes, como nos baixos índices de participação ativa em 

organizações sindicais, partidos políticos e outros instrumentos de participação política100.   

Outros estudos relacionados ao funcionamento e eficácia dos mecanismos 

de gestão participativa, chamam atenção para o fato de que, diante do recente processo de 

redemocratização e socialização política, um dos limites para essas iniciativas é a pouca 

participação direta da população nos mecanismos participativos, ficando a participação 

restrita às lideranças locais (Fontes, 1997, p.181). A pouca crença da população na sua 

capacidade de interferir nas decisões públicas (a não ser pelo voto), o fracasso ou a não 

satisfação de expectativas geradas através dos mecanismos de participação atuam no 

sentido contrário, de desmobilizar, aumentar a apatia e o descrédito na participação (Demo, 

1995; Tavares da Silva, 1997).  

                                                
100 Ver os estudos de Moisés (1995); Baquero (1994) e Castro (1995), entre outros.   
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Na pesquisa realizada em Serra do Mel, constata-se, através dos relatos dos 

entrevistados101 que, na atualidade,  existe um significativo descrédito da população local 

em relação aos processos participativos: 

A participação é pouca e vai muito devagar. O povo não 
acredita mais em si mesmo. Só tem participação quando vêm 
os bancos para discutir os financiamentos. Por mais que um 
dirigente de uma associação queira participação e abra os 
espaços, falta a vontade, a crença da população102.  

 

A Tabela 05 apresenta as principais dificuldades de participação da 

população local na opinião dos entrevistados:  

 

TABELA 05:  
O QUE DIFICULTA A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL 

 

Opiniões dos entrevistados 
Freqüência % 

- O individualismo relacionado à acomodação diante das práticas  
políticas tradicionais de troca de favores............................................ 

 

 
12 

 
32 

- As práticas políticas centralizadoras e autoritárias que acomodam e 
intimidam as pessoas.......................................................................... 

 

 
19 

 
50 

- Falta de capacitação política e de gestão............................................ 
   

05 13 

- Outras razões...................................................................................... 02 05 
Total 38 100 

Fonte: Pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa do Desenvolvimento Local de Serra do Mel – RN” 
   

Um dos elementos que inibem a participação é a falta de autonomia da 

maioria dos sujeitos nos processos de tomada de decisão. O medo de represálias inibe a 

capacidade crítica e de discordância aberta diante de uma “autoridade”, de uma pessoa que 

é vista como “superior”. Tanto o individualismo como as práticas políticas autoritárias que 

intimidam as pessoas são alimentadas pela carência da maior parte da população local:  

outra barreira é a forte dependência das pessoas. Isso 
provoca o medo e diminui a coragem de se opor diante do 
outro. Esse medo está relacionado com a idéia de que o 

                                                
101 Todas as pessoas entrevistadas têm participação política ativa no município: 91,2% são membros de 
associações comunitárias; 59% são filiados a partidos políticos; 53% são sócios de coooperativas; 50% são 
sindicalizados e 40% participam de organizações culturais e religiosas.   As informações revelam também 
que 59% dos entrevistados participam ou participaram de mais de dois tipos diferentes de organizações 
existentes no município.   
102 Trecho de entrevista de E. M.,  em 02/12/98. 
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outro que está  no poder pode um dia lhe prejudicar ou negar 
apoio em um momento crucial103.    

 

É necessário reconhecer que o elemento fundamental que possibilita um 

processo de participação direta da população na gestão das políticas públicas é o 

estabelecimento de um canal de comunicação baseado na autonomia dos interlocutores que 

participem do processo, isto é, que haja um nível adequado de informação e consciência 

política dos atores e que os posicionamentos nos processos de decisão não acarretem em 

prejuízos diretos a quem os toma.   

Mais de um terço dos entrevistados (32%) ressalta que a população se 

acomoda na busca de soluções individualistas e imediatistas:  

eu acho que a nossa sociedade não está preparada para isso. 
O individualismo ainda é muito grande. Se vem para 
beneficiar dois ou três, a pessoa tem o maior interesse. Se 
vem para beneficiar a sociedade como um todo, se alguém 
vai ter que fazer alguma coisa ou vai perder, então não tem 
interesse em participar104.  

 

Individualismo e imediatismo, na verdade, são coerentes com práticas 

políticas tradicionais de relações de favor e dependência, contribuindo para não afirmação 

de mecanismos participativos. A forma como são buscadas as soluções para problemas 

comunitários revela a desvalorização dos mecanismos participativos:  

o comitê da água existe formalmente mas só funciona quando há 
interesse da prefeitura. A população não sabe nem que ele existe e 
recorre diretamente às pessoas responsáveis pelo serviço que nem 
sempre estão bem informadas105.   

 

A negação da participação é fruto de uma cultura política autoritária que é 

caracterizada pelos entrevistados de diferentes formas: a) a centralização do poder no 

executivo: o município não tem avançado muito no rumo de uma gestão participativa por 

que o poder é centralizado no executivo, reforçando que a população local não valorize a 

participação106; b) a imposição das decisões nos espaços de participação:  querem sempre 

que a gente apóie as decisões que eles trazem e quando tem alguém que discorda, aí fica 

                                                
103 Trecho de entrevista de J. B. S., em 19/11/98. 
104 Trecho de entrevista de F. F. B., em 15/11/98. 
105 Trecho de entrevista de R. A. S., em 10/10/98. 
106 Trecho de entrevista de R. A. S., em 15/10/98. 
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afastado107;   e c) o desrespeito às decisões e acordos:  a participação não funciona na 

prática, pois tinha decisão sobre projeto que era tomada com todos juntos, e depois a 

prefeitura mudava do jeito que queria108.   

Muitas destas práticas centralizadoras e autoritárias são reproduzidas 

também pelas lideranças comunitárias, pelo “presidencialismo” exacerbado nas 

associações e outras organizações locais. Estas atitudes provocam o descrédito na 

capacidade de interferir nas decisões e na força de suas organizações.  

Esses elementos acima, apresentados como inibidores da participação, são 

de certa forma, comuns à grande maioria dos municípios do interior do Nordeste. Mas em 

Serra do Mel, eles são significativamente contraditórios com os processos de mobilização e 

formação de lideranças comunitárias desencadeados por diversos mediadores, conforme 

ressalta Souza (1991, p.198):  

praticamente desde a fundação do projeto há investimentos 
na organização dos camponeses. Se tomarmos como 
mediador toda aquela instituição organizada que fala em 
nome do outro e é aceita como legítima, não importando se 
sua fala se articula no sentido de confirmar uma realidade 
ou de negá-la, foram muitos os mediadores que atuaram ao 
longo da história do projeto. 

 

Esses processos capacitadores tentavam superar a cultura da não-

participação que foi reforçada pela forte dependência dos colonos em relação aos órgãos 

governamentais responsáveis pela gestão do projeto de colonização em Serra do Mel. As 

diversas iniciativas de formação de novas lideranças na área visavam corrigir posturas 

políticas de subserviência das antigas lideranças às interpretações  e pontos de vista das 

autoridades responsáveis pelo projeto de colonização. No caso de Serra do Mel, a 

subserviência era diretamente relacionada a práticas paternalistas que predominaram no 

início da colonização:  

Tendo sido levados a serem colonos integrantes da 
população da Serra com base numa imagem totalmente 
ultrapassada e inviável, aquela imagem do projeto grande, 
com uma cooperativa grande e forte que tirava de você 
qualquer preocupação: inclusive encontrando o lote 
plantado, a casa construída, o quintal da casa plantado. Se 
contava até que a CIDA pagava o casamento da filha109.    

                                                
107 Trecho de entrevista de A. A. N., em 01/12/98. 
108 Trecho de entrevista de M. C., em 02/12/98. 
109 Trecho de entrevista de  J. R., em 20/03/1998.  
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Mesmo que não tenham atingido a população de Serra do Mel como um 

todo, constata-se que pelo menos uma parte desta participou de processos de 

(re)socialização política e de organização de alternativas econômicas comunitárias:  

Minha primeira ida para a Serra do Mel a trabalho foi 
através do MEB, isso em 1979, e esse trabalho foi mais no 
sentido de organizar a comunidade e a gente viu naquele 
momento a necessidade, não só de organização política que 
era o que mais se buscava, no final da ditadura, de abertura 
política, mas a gente achava que deveria ter organização 
econômica. Mas o que aparecia era mais o lado político, era 
um momento assim que estava em moda a palavra 
conscientização (...). A Igreja considerava que aquilo era 
evangelização, e o governo, que era quem administrava a 
Serra do Mel através da CIDA, chamava de subversão...110.      

 

 

Dada a constatação da forte dependência dos colonos e da inibição da 

participação, o processo de capacitação buscava diminuir a dependência e aumentar a co-

responsabilidade da população local na construção de alternativas, conforme relata um dos 

dirigentes da AACC, que trabalhou em Serra do Mel desde 1984:  

a missão da AACC foi de prosseguir com essa idéia 
integradora, como fomentadora da integração, e de tentar 
orientar, na medida do possível, de uma maneira 
participativa, a busca de soluções para os problemas locais. 
Não queria repetir os erros assistencialistas e de submissão. 
Era necessário provocar uma reflexão, tirar as devidas 
conclusões para chegar às soluções e aí tentar iniciar a 
realização das ações.  Nós sempre achamos que não 
tínhamos as respostas, mas as respostas existiam e todos 
juntos devíamos buscar a chegada na Serra do Mel dessas 
respostas  participativamente111.  

 

 

Não se pode negar que todo esse processo teve resultados significativos do 

ponto de vista da mobilização dos colonos em diversos lutas para conquista de direitos, 

desenvolvimento de organizações populares e de construção de alternativas econômicas 

(conforme alguns relatos nas seções 3.1 e 3.2).  Desde a criação do município de Serra do 

Mel, percebe-se a presença de candidaturas e propostas alternativas nas disputas políticas 

                                                
110 Trecho de entrevista de J. C. N., em 17/04/99. 
111 Trecho de entrevista de J. R., em  20/03/98. 
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eleitorais (conforme seção 3.2, p. 62-63). De maneira otimista, alguns dos entrevistados 

indicaram sinas de mudança na cultura política da população local:  

Eu sempre digo que o povo está mudando em alguma coisa. 
Hoje quem quiser ser reconhecido tem que apresentar algum 
trabalho. Por que é que a maioria desses políticos da Serra 
do Mel, que só aparecem no dia da eleição, está se 
acabando? Porque ele só vai para a hora do proveito, mas a 
Serra do Mel hoje está se estruturando e as pessoas vão 
adquirindo consciência e é isso que vai acabar com aquela 
política antiga112.    

 

 

A criação de mecanismos de comunicação de Serra do Mel, principalmente 

através de alguns programas radiofônicos veiculados em emissoras de municípios vizinhos 

(em Mossoró e Areia Branca), tem facilitado a circulação de informações e contribuído 

para formação do senso crítico da população local.  Um dos vereadores entrevistados, 

ressalta que a população local é bem informada:  

aqui o povo foi acostumado a ter muita informação e isso vai 
formando uma consciência. Teve uma época que tinha quatro 
programas de rádio sobre a Serra e isso vai influindo, o povo 
vai ficando mais informado113. 

 

Mas o principal resultado desse trabalho foi a construção de novas 

organizações mais independentes (quando comparadas com as primeiras organizações do 

projeto de colonização). No entanto, uma das lideranças mais antigas do município, ao 

constatar a realidade atual das organizações comunitárias e as práticas políticas de muitas 

lideranças, avalia de modo negativo todo o trabalho realizado para envolver mais a 

população do município nos processos decisórios:  

acho que todo o trabalho comunitário não teve muito 
resultado. Tem uma parte das pessoas que apoiam, outra que 
faz oposição ao trabalho comunitário e os demais ficam 
calados para pender para o lado que tiver mais força. Por 
isso eu não acredito mais que esse trabalho das associações 
vá muito à frente114.   

  

 

                                                
112 Trecho de entrevista de J. A. S., em 28/10/98. 
113 Trecho de entrevista de A. F. M., em 01/12/98.  
114 Trecho de entrevista de F. S. S., em 30/11/98. 
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Uma explicação para o descompasso entre o esforço de capacitação e a 

desvalorização da participação em processos organizativos locais pode estar na forma 

como muitas dessas organizações foram criadas. A forma de associação na Coopermel foi 

compulsória, não havendo uma formação dos colonos associados para participação ativa e 

consciente, numa organização cooperativista. A criação de associações de vilas na década 

de 80, foi estimulada principalmente por agentes externos e pela necessidade de acesso a 

programas e recursos públicos, conforme destacado em uma das entrevistas:  

Eu acho que as associações não andam bem  porque quase 
todo mundo foi ser sócio a critério mesmo do Banco do 
Brasil, na época em que veio o FUNDEC e só financiava os 
sócios das associações. Por isso é quem tem muita gente 
metida na associação que só é sócio na hora do benefício, 
depois não sabe os compromissos que tem. Do mesmo jeito é 
um conselho desse, tem muita gente que vive no conselho, 
mas não tem interesse de desenvolver o trabalho115.  

  

É importante ressaltar a diferença entre processos compulsórios e processos 

incentivados ou induzidos de participação e organização popular.  O processo compulsório 

é baseado na imposição de uma obrigação direta sobre os sujeitos, sem alternativas. Esse 

foi o caso da primeira cooperativa criada em Serra do Mel: para continuar colono tinha que 

ser sócio da cooperativa.  Já os processos de criação de associações de vila na década de 80 

e da Coopercaju em 1991, foram induzidos ou estimulados por diversos agentes com base 

em práticas pedagógicas participativas. Nesse sentido, mesmo que as associações não 

tenham sido criadas a partir de uma “espontânea” ou autêntica iniciativa dos moradores das 

vilas rurais, muitas delas foram instrumentos de (re)socialização política, de incentivo à 

participação cidadã nos processos eleitorais no município e, principalmente, de reforço a 

diversas iniciativas econômicas que contribuíam para emancipação de produtores, como é 

o caso do beneficiamento artesanal da castanha de caju: 

Quando é um ano de boa safra de caju, tem produtor aqui na 
Vila Piauí que consegue atingir uma renda de até oito 
salários mínimos na época de safra. Tudo isso graças ao 
beneficiamento artesanal que é feito pelas famílias. Isso gera 
mais liberdade e independência e valoriza a associação 
porque não precisa ficar de favor dos outros116.       

         

                                                
115  Trecho de entrevista de J. A. S., em 28/10/98.  
116 Trecho de entrevista de J. B., em 19/11/98. 
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Mesmo não sendo pretensão nessa dissertação fazer um balanço dos 

resultados dos processos de capacitação de organização da população de Serra do Mel, a 

partir das leituras realizadas e das entrevistas, pode-se constatar que as organizações 

comunitárias ou associativas locais viveram momentos de impulso quando tiveram acesso 

a programas e projetos de infra-estrutura comunitária e produtiva.  No entanto, à medida 

em que o acesso aos recursos diminuíram, essas organizações passaram por processos de 

esvaziamento e desvalorização, refletindo uma cultura da não-participação. As associações 

não são vistas como espaços para reforçar a solidariedade interna dos moradores das vilas 

rurais, nem de incentivo à articulação e fortalecimento político da população local, para 

participação nos processos de gestão do município. 

Constata-se, também, uma certa desvalorização das organizações partidárias 

como espaços permanentes de participação política, embora 59% dos entrevistados sejam 

filiados a partidos políticos. Os partidos políticos em Serra do Mel, como na grande 

maioria dos municípios brasileiros não têm vida permanente ativa, através dos mecanismos 

institucionais de representação e da formação de militantes e lideranças para a disputa de 

mandatos políticos. Ganham expressão apenas nos momentos eleitorais e no  cumprimento 

de formalidades partidárias (convenções exigidas pela justiça eleitoral). O apoio a um 

partido ou candidato, na maioria das vezes, é orientado por alianças estratégicas 

momentâneas (internas e externas) e pela possibilidade de acesso a recursos e cargos, 

conforme relato de um dos entrevistados: 

Os partidos políticos só existem na eleição e só servem bem 
àqueles que têm recursos para distribuir ao seu povo. Muita 
gente que não tem nada é filiado ao partido para apoiar um 
amigo ou um compadre, mas depois volta e fica sem nada do 
jeito que começou.  Os que arranjam alguma coisa é porque 
deram muitos votos para eleger um deles117.    

 

Mesmo nas iniciativas de constituição de partidos, historicamente de 

esquerda, a filiação partidária ocorre por diversas razões, que estão além da vinculação ao 

projeto político do partido: 

O partido surgiu quando eu estava na universidade. Eu tinha 
interesse em me candidatar e tentei o PMDB e não deu certo. 
Tentei outros, como o PDT. Aí resolvi fundar o PC do B 
provisoriamente, chegando a ter cerca de 70 filiados. Na 
campanha o que eu fazia era conversar com meus amigos 

                                                
117 Trecho de entrevista de A. A. N, em 01/12/98. 
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pedindo apoio. O resultado é que eu parti sem nada e não 
arrumei nada. A principal dificuldade é ser de esquerda, é 
passar uma mensagem de mudança, devido à carência da 
população e à dependência em relação aos governantes118.  

 

Apesar de constatar nessas entrevistas realizadas, a permanência de 

elementos da cultura da não-participação em Serra do Mel, seria injusto não reconhecer 

que diversas lideranças que foram formadas nos processos de mobilização e capacitação 

realizados no município, têm apresentado comportamentos políticos com base em valores e 

concepções democráticas.  

Conforme o relatado, a cultura da não-participação está  relacionada a outros 

fatores objetivos, como a dependência e a submissão, que também estão vinculados a  

padrões políticos culturais tradicionais, presentes na realidade de Serra do Mel. 

 

 

4.3.2 – A cultura da submissão e o clientelismo político. 

 

 

Outro elemento para constatação da terceira variável explicativa das 

dificuldades de implantação do modelo de gestão participativa em Serra do Mel é a 

verificação da permanência e reprodução de práticas políticas compatíveis com padrões 

tradicionais de relação entre Estado e sociedade, contraditórios com os princípios da gestão 

participativa. Aqui são enfatizados apenas dois dos padrões119 citados na seção 2.2 da 

presente dissertação: o clientelismo e o tecnicismo burocrático na forma também de 

vanguardismo de lideranças e dirigentes de organizações comunitárias.     

De acordo com o conteúdo das entrevistas realizadas, o principal padrão 

cultural que perpassa as relações entre governantes e governados e entre lideranças 

comunitárias e associados é o clientelismo político. O padrão clientelista  orienta as 

relações entre população e governantes na busca de satisfação de suas necessidades:  

                                                
118 Trecho de entrevista de E. M. S., em 02/12/98.  
119  Quanto ao corporativismo, na pesquisa apareceram apenas alguns indícios de corporativismo terrritorial, 
que não puderam ser constatados e aprofundados. Quanto ao universalismo de procedimentos, de certa 
forma, ele perpassa toda a discussão sobre a forma de funcionamento das instituições da democracia 
representativa local (poder executivo e judiciário) e dos mecanismos de participação que se tentam 
implementar. Em síntese, pode-se constatar que  ao predominarem outros padrões anti-democráticos, como o 
clientelismo, o universalismo de procedimentos tem uma existência meramente formal.   
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quando a comunidade precisa de alguma coisa reivindica 
através de vereadores da vila ou, quando não tem vereador 
do lado do prefeito, tem que ser através de alguém que tenha 
proximidade com o prefeito. Já com o Governo do Estado, a 
gente tenta procurar saber quem é mais chegado num órgão, 
um político, um conhecido. Aí fica mais fácil chegar lá e 
pedir o que precisa120.  

 

Dessa forma, a reprodução da dominação política vai se dar pela visão da 

concessão, da troca de favores. O que alimenta essa relação, segundo Souza (1991, p. 153) 

é uma auto-percepção de inferioridade  e de despossessão121:  

a relação de patronagem  aparece para ele como uma 
relação de proteção, prolongada no compadrio com 
deputados e políticos influentes: amigos que numa 
dificuldade financeira podem socorrê-lo e, numa querela, 
podem ‘punir’ por ele. (grifo do autor) 

 

Ainda conforme Souza (1991, p.158) a permanente busca de proteção, 

alimenta a percepção de que tudo a que se tem acesso é uma concessão.  

Diante da natureza, ele se apresenta desvalido, de mãos 
atadas, sem nenhum controle sobre ela, a não ser rogar a 
intercessão de um deus. Essa mesma noção é transferida 
para as relações sociais; não é sem razão que a noção de 
direitos quase sempre lhe aparece de modo confuso; os 
direitos são apreendidos como concessão. 

 

O clientelismo político tem seus momentos mais fortes de expressão nos 

períodos eleitorais. O processo de elaboração do PIDSSM foi quase que inviabilizado no 

período eleitoral de 1994 quando afloraram as práticas políticas tradicionais, 

essencialmente contraditórias com o modelo inovador de gestão participativa. Essas 

mesmas práticas contribuíram para que o referido Plano e o modelo de gestão não fossem 

implementados. Durante uma reunião realizada em outubro de 1994, com as principais 

organizações envolvidas na construção do PIDSSM, o assunto é debatido:    

Nas últimas eleições, houve o confronto entre um grupo bem 
intencionado que está fazendo um trabalho sério, e um grupo 
cujo projeto é explorar os colonos. Esse segundo grupo 
dispõe de dinheiro e acabou comprando muitos votos (...) 

                                                
120 Trecho de entrevista de J. C. C. M., em 28/10/98. 
121 Convém esclarecer que esses elementos não foram aprofundados conceitualmente na presente dissertação 
nem foram objeto de verificação durante a pesquisa. Eles chamam a atenção para realização de novos estudos 
que possam aprofundar ainda mais os elementos que limitam a implantação de modelos de gestão 
participativa que seriam baseados em práticas políticas de autonomia. 



103 
 

Isto cria uma linha de distanciamento entre os que têm poder 
e o povo que sustenta esse poder. A ação dos que 
administram chega sempre de maneira deturpada, sem 
respeitar os direitos de cidadania. Todos esses ‘favores’ 
praticados com o dinheiro público são cobrados através de 
voto e da manutenção do poder, levando assim o clientelismo 
a se transformar em patrimonialismo, (...)122     

 

Naquele momento, diante das denúncias, o prefeito de Serra do Mel, José de 

Anchieta, que estava presente na reunião supracitada, questiona se a assistência prestada ao 

povo é clientelismo. Quatro anos depois, ao conceder entrevista no âmbito da presente 

pesquisa, Anchieta reconhece o desvio de recursos nas eleições de 1994, que prejudicaram 

a administração municipal:  

Nos dois primeiros anos a gente recebeu um município 
esfacelado e começou a trabalhar colocando as coisas no 
lugar. (...) Mas os dois últimos anos foram um desastre, 
exatamente porque em vez de fazer o que eu vinha fazendo – 
que era administrar, era procurar resolver os problemas da 
Serra do Mel – eu resolvi entrar  na política. Fui fazer a 
campanha de Lavoisier Maia. Abandonei o município. 
Depois da campanha de 94 foi um desastre total. Gastei 
dinheiro, gastei recursos do município. Eu reconheço isso. 
Fiz o que pude para recuperar, mas dentro de dois anos não 
pude deixar como queria o município em funcionamento123.  

 

Os entrevistados refletem sobre o desvio de recursos para alimentar práticas 

políticas clientelistas prejudicando a implantação de ações do PIDSSM:  

Naquele momento foi um desastre total porque o prefeito 
negociou os bens da prefeitura em práticas paternalistas 
eleitoreiras. Pediu dinheiro emprestado para gastar na 
campanha e ficou dependente dos agiotas. Aí está o 
resultado: na minha associação estão faltando 24 unidades 
de beneficiamento de castanha124.  

 

Outro relato constata que:  

cerca de cento e dez mil reais aprovados para irrigação não 
foi executado até hoje. O ex-prefeito disse que ele colocou 
esse recurso na administração, pagando contas da 
prefeitura. Mas o que acontece é que aqui na nossa vila teve 

                                                
122 AACC, 1994, Relatório de Consultoria do PIDSSM, nº 19, p.17.  
123 Trecho de entrevista de J. A. M., em 30/10/98.  
124 Trecho de entrevista de F. D. S., em 02/12/98. 
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vinte e seis mil que nunca entraram na conta da associação 
para um projeto de irrigação125. 

 

Os entrevistados ressaltam as dificuldades em superar o padrão clientelista:  

tem um bocado de decisão, muita coisa boa aqui no plano, 
por decisão da comunidade, que não está sendo posta em 
prática, por pressão, no meu ponto de vista, daqueles 
políticos que querem usufruir dos recursos da prefeitura e 
também eles não querem que as pessoas tenham mais 
independência. Porque com esse plano aí, na realidade, a 
gente vê que as pessoas vão ficar mais independentes 
economicamente e os políticos tradicionais não querem que o 
povo fique independente financeiramente porque eles acham 
que ficam também independentes na hora do voto, e isso é 
uma coisa muito forte no município. O povo fica muito na 
dependência de favor, de precisar de um vidro de remédio, 
de uma viagem, de uma operação, de uma consulta médica; 
naquela política  do ‘é dando que se recebe’126.  

 

A política de clientela se desenvolve em ambientes onde há um baixo nível 

de consciência cidadã, fazendo com que as relações de troca de favores se tornem possíveis 

através da mediação exercida pelas lideranças com o governo municipal na realização de 

serviços comunitários e atendimento de pleitos individuais. As entrevistas realizadas 

favorecem uma análise sobre a mediação exercida por dirigentes de organizações 

comunitárias e vereadores como uma das principais formas de reprodução desse padrão 

tradicional de gestão.  

Conforme a Tabela 06, mais de 60% dos entrevistados revelam que as 

relações entre organizações comunitárias com a Prefeitura Municipal de Serra do Mel são 

mediadas pelos presidentes das associações ou pelos vereadores. Indo além do descrito na 

tabela, quando se analisa o conteúdo das entrevistas realizadas, percebe-se que as relações 

da maioria das organizações comunitárias com a Prefeitura Municipal refletem práticas de 

submissão127 e de concentração da relação na figura do presidente da organização. Essa 

mediação é exercida, de certa forma, com o respaldo da comunidade que se acomoda 

                                                
125 Trecho de entrevista de F. S. S.,  em 01/12/98. 
126 Trecho de entrevista de J. B., em 19/11/98. 
127  Durante a pesquisa foi verificado que alguns dirigentes de associações e outras lideranças alugam carros à 
prefeitura para fazer transporte de alunos. Alguns deles também são responsáveis por postos telefônicos nas 
vilas, recebendo gratificações da prefeitura por esses serviços.  Nestes casos, a relação com a Prefeitura que 
depende da manutenção de relações amistosas com o Prefeito e seus aliados,  podem alimentar uma relação 
de subordinação.  
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diante daqueles que são vistos como autoridades, ou pelo menos, como mais capazes em 

exercer esse papel. 

 

TABELA 06: 
PRINCIPAIS CANAIS DE MEDIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS 

COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 
 
Canais de Mediação Freqüência % 
- Através do presidente da associação.................................................. 
 

15 39 

- Através de vereadores ligados à comunidade..................................... 
 

09 24 

- Através de grupos, reuniões e abaixo-assinado.................................. 
 

07 18 

- Cada pessoa busca individualmente...................................................  
 

05 13 

- Outras formas..................................................................................... 02 6 
Total 38 100 

Fonte: Pesquisa “Dilemas da Gestão Participativa do Desenvolvimento Local de Serra do Mel – RN” 
 

No que refere-se à mediação exercida pelos vereadores junto à população, é 

necessário reconhecer que faz parte do exercício do vereador a representação dos interesses 

dos seus eleitores perante o governo municipal. Mas não é esse o caso que predomina em 

Serra do Mel. A mediação não reflete uma representação de interesses, mas o acesso a bens 

e recursos públicos como instrumentos de reprodução política dos vereadores e dos 

governantes municipais e estaduais, mantendo uma clientela como base eleitoral.  

Ao analisar essa questão, Eli Diniz (1982, p. 215) ressalta o papel 

fundamental desempenhado pelo político inserido no poder legislativo municipal, que é 

aliado do partido ou grupo no poder como sendo a manutenção da base de apoio político, 

via manipulação dos bens e recursos aos quais tem acesso mais facilmente:  

O papel do político inserido no Poder Legislativo Municipal 
é mais valorizado quando a administração municipal tem 
lacunas em termos de prestação de serviços de base para a 
população. (...) É neste espaço que se insere o papel dos 
elementos de ligação entre o político e suas bases de apoio, 
como os líderes locais. A Câmara de Vereadores age como 
intermediária, levando o problema a uma secretaria 
municipal, ao prefeito, enfim, às autoridades competentes.  

  

Um dos entrevistados confirma esse tipo de relação na sua comunidade:  
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Em vez das coisas irem através da associação, ele quer levar 
por ele (refere-se a um vereador), talvez pensando em levar 
proveito político. Aí as coisas não funcionam porque ele vai 
querer beneficiar quem vota nele, quem lhe dá apoio político 
e não a comunidade como um todo. Quando ele fala com o 
prefeito é em nome dele e não da vila, porque é ele quem dá 
apoio ao prefeito e espera a sua retribuição também perante 
levar algum benefício conseguido por ele para a vila128.   

  

Uma entrevista realizada com um vereador do município revela a 

contradição entre a condenação dessa forma de relação com os eleitores e a incorporação 

natural da mesma:  

Aqui na Serra do Mel cada vereador vai atuando na sua 
área, que você sabe que existe isso, se você fizer é bom e se 
não fizer não presta. A população está muito acostumada a 
ver o político como alguém que pode dar alguma coisa, 
embora na Serra do Mel não seja tanto assim. Mas o político 
não é para fazer isso, a gente sabe, é de lei. Mas se você não 
fizer isso não consegue se eleger. Tem que ter o lado social, 
o lado individual; tem que estar sempre sorrindo, contente, 
tem que estar bem popular para ser aceito pelo povo129. 
(grifo nosso) 

 

O clientelismo se reproduz também nas relações entre lideranças 

comunitárias ou dirigentes de organizações associativas com a base (moradores de vilas e  

associados). O padrão clientelista pode ser reproduzido por organizações populares, vistas 

como instrumentos efetivos de comunicação entre uma dada população com a estrutura de 

poder local.  Em Serra do Mel muitas das organizações comunitárias  são instrumentos de 

manutenção e legitimação de poder de pessoas e grupos tradicionais (ver Quadro 02 – 

“mapa do poder local” – as relações político partidárias de lideranças comunitárias).   

Mas, de acordo com os entrevistados, em Serra do Mel, ocorrem algumas 

tentativas de superação do padrão de relações clientelistas, seja através da renovação das 

organizações comunitárias130 ou através dos conselhos gestores de políticas públicas:  

hoje há mais valorização das associações, porque em nome 
da comunidade é mais fácil conseguir as coisas. Hoje tudo 
tem que passar pelos conselhos, pela discussão. Acabou o 

                                                
128  Trecho de entrevista de P. G., em 29/11/98. 
129 Trecho de entrevista de A. F. M., em 01/12/98. 
130 Desde 1994, durante a elaboração do PIDSSM, foi assumido como prioridade da Equipe Técnica do Plano 
o trabalho de reestruturação das associações e da Coopercaju, o que implicou também, na mudança de 
dirigentes dessas organizações.   



107 
 

tempo que o presidente da associação decidia tudo sozinho. 
Se acertar ou errar é tudo junto131.   

 

Outro entrevistado ressalta a importância da presença das lideranças 

comunitárias junto à Prefeitura e aos Conselhos para apresentar as necessidades das vilas: 

eu tenho o dever de levar as necessidades da vila às reuniões do CDM e à Prefeitura. Se 

ele quer melhorar a situação então deve ouvir o que dizem os representantes de vila132.  

Existem também aquelas lideranças comunitárias que prezam pela sua independência 

perante  o governo local, alegando que os interesses da comunidade estão acima do 

interesse individual do dirigente: até hoje nunca recebi um fósforo queimado de um 

político para dar um voto. Tudo o que arranjo é para a comunidade e com a 

comunidade133.  

Indagados sobre a possibilidade do CDM constituir-se em uma esfera de 

construção de novos valores e práticas políticas, cerca de metade dos entrevistados 

reconhecem que o CDM garante maior solidariedade e integração nas decisões tomadas em 

conjunto (ver Gráfico 01, p. 99).  No entanto, dada a sua fragilidade decisória, 56% dos 

entrevistados reconhecem que a existência e funcionamento do CDM não tem sido uma 

forma eficaz de diminuir práticas políticas clientelistas que predominam no município. Um 

dos entrevistados ressalta que são poucas as pessoas capazes de exercer com autonomia a 

sua condição de cidadão porque falta mais capacitação política134.  Outro entrevistado 

revela que, mesmo com a existência de mecanismos de participação e controle social, o 

clientelismo político permanece:  

Eu nunca vejo os vereadores nesses movimentos e quando 
vão, puxam logo para esse lado político, para conseguir 
alguma coisa para eles, conseguir votos, sei lá. Aconteceu 
agora com a comissão municipal da frente de emergência. 
Os vereadores do município que são aliados do governo 
alistaram trabalhadores nas frentes de trabalho da seca de 
1998. Foram as vagas enviadas depois do primeiro 
alistamento e que beneficiaram esses vereadores e seus 
protegidos políticos. A comissão municipal que era 
responsável pelo alistamento não tomou nem conhecimento 
dessas novas vagas. (...). Porque o governo sabe que existe a 
comissão que é responsável, a prefeitura também sabe, mas 

                                                
131 Trecho de entrevista de A. A. L., em  15/10/98. 
132 Trecho de entrevista de P. G., em 29/11/98.  
133 Trecho de entrevista de F. F. B., em 15/11/98.  
134 Trecho de entrevista de J. B. M., em 15/11/98. 
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por que ele fez isso? A comissão não sabe de nada e não 
pode ser responsável por isso!135   

  

Além dos aspectos culturais relacionados a padrões tradicionais clientelistas 

que alimentam a submissão e negam a autonomia dos sujeitos nos processos participativos, 

a implantação do modelo inovador de gestão participativa em Serra do Mel é dificultada 

por elementos de uma cultura política de substituição dos sujeitos, baseada no tecnicismo e 

no vanguardismo político.   

 

 

4.3.3 - A cultura da substituição, o tecnicismo e o vanguardismo político. 
 

 

Tanto o tecnicismo burocrático quanto o vanguardismo político são práticas 

políticas que concentram e atribuem decisões a órgãos burocráticos ou a técnicos que, em 

alguns casos, tornam-se também dirigentes de organizações políticas e associativas 

(cooperativas, associações, partidos políticos).  Mesmo que apareça o discurso de 

assessoria, assistência técnica ou apoio às organizações comunitárias, prevalece, nesses 

casos, uma prática política de substituição.  

Conforme aprofundado na seção 2.2, esse padrão na relação Estado e 

sociedade, além de ser vulnerável aos mecanismos clientelistas, tem uma característica 

muito forte de autoritarismo, praticamente eliminando a possibilidade de participação ativa 

da população nos processos públicos decisórios. Mas ele está presente também nas 

organizações e movimentos populares, onde encontra-se a “profissionalização” de 

lideranças e dirigentes que tornam-se excessivamente burocráticos, reproduzindo posturas 

vanguardistas de substituição e mantendo o controle da direção das organizações. 

Conforme Fontes (1995), essa elitização nas organizações populares parte de uma visão de 

que a população é um aglomerado de pessoas simples e incapazes de autonomia na 

condução dos seus destinos, ao mesmo tempo em que a liderança popular é vista como 

alguém capaz de orientar, guiar, escolher os melhores caminhos e encontrar as soluções 

adequadas para os problemas locais.    

                                                
135 Trecho de entrevista de J. C. C. M., em 28/10/98. 
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De fato, desde o início do processo de colonização de Serra do Mel, os 

técnicos de órgãos governamentais,136 responsáveis pelo projeto sempre exerceram forte 

influência sobre os colonos. Souza (1991) constata que havia uma progressiva tutela da 

CIDA sobre os colonos de Serra do Mel. Do mesmo modo, organizações não-

governamentais e vinculadas à Igreja Católica eram compostas por técnicos que também 

exerciam forte influência nas organizações comunitárias. Alguns desses técnicos tornaram-

se lideranças políticas locais e passaram a exercer cargos (prefeitos, secretários, dirigentes 

de cooperativas), influenciando as lideranças e organizações comunitárias nas suas 

decisões sobre projetos e outras iniciativas de desenvolvimento local.  

O modelo de gestão proposto pelo PIDSSM também tinha como intenção 

superar esse padrão cultural de gestão ao distinguir os papéis do CDM, de uma Equipe 

Técnica de Assessoria e das entidades (governamentais e não-governamentais) de apoio às 

atividades do Plano.  A principal constatação que motivou essa distinção de papéis foi 

buscada na história do município:  

muitos projetos de Serra do Mel deveriam ser rediscutidos, 
pois de certa forma nasceram muito mais da percepção dos 
técnicos do que da própria comunidade. Ainda que sejam 
bons projetos, precisam ser melhor compreendidos para 
poderem ser mais assumidos pela comunidade. Sem postura 
ética, poderemos estar repetindo erros e vícios das velhas 
gerações de decisores da Serra do Mel, que na condição de 
técnicos buscaram dominar e enganar os colonos, que 
destruíram a Coopermel e levaram a Prefeitura à quase 
insolvência137.    

 

Para alguns dos entrevistados, as práticas de substituição exercida pelos 

técnicos e o vanguardismo político de lideranças está relacionada com a apatia e 

desmobilização dos colonos. Mesmo nas iniciativas populares de mobilização,  verifica-se 

a ocorrência dessas práticas, como por exemplo no Grupo de Estudos e Ação Social de 

Serra do Mel - GEAS:  

A gente achou que estava se arriscando porque pensava que 
tinha que fazer as coisas e não de mostrar ao colono o que 
ele deveria fazer. Tudo a gente ia fazer por eles: manifestos, 
reuniões, luta pela emancipação, titulação dos lotes... 
Quando a gente descobriu o certo, os colonos diziam ‘antes 

                                                
136 A CIDA é o primeiro desses órgãos; posteriormente os técnicos da CEPA e EMATER também exercem 
forte influência na área. Verifica-se também a influência de técnicos da AACC e agentes pastorais da Igreja. 
137 AACC, 1994, Relatório de Consultoria do PIDSSM, nº 15, p.26. São os próprios técnicos refletindo sobre 
suas práticas.   
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vocês faziam e agora mandam a gente fazer?’ Então 
começou a faltar apoio para o GEAS continuar seu 
trabalho138.  

  

Mas será que durante a elaboração do PIDSSM, que foi marcado por 

momentos significativos de participação da população local, em consultas, momentos de 

capacitação e debates sobre prioridades do Plano, essa prática de substituição foi superada?  

O conteúdo da entrevista com o coordenador da Equipe Técnica do Plano sobre esse 

aspecto revela muitas contradições no processo. Em primeiro lugar, destaca-se que alguns 

técnicos envolvidos no processo não acreditavam realmente na importância da 

participação: tinham muitos técnicos na Serra do Mel que via na coisa do povo, muito mais 

uma ficção mesmo, não falava com seriedade nada daquela coisa de participação...139.   

A própria metodologia utilizada para construção do Plano é vista como 

ineficiente para garantir a participação ativa da população nos momentos de elaboração 

técnica do plano e de negociação com o banco e outras entidades financiadoras:  

na realidade o processo que se prometeu fazer, a 
metodologia GESPAR140, ela não funcionou, ela não existiu, 
o projeto terminou sendo um projeto de gabinete entendeu? 
Houve uma grande participação no início, mas na hora ‘H’ 
de fazer aquele pacotão, foi feito dentro de gabinete e veio 
feito de lá pra cá e o banco disse: tá assim, mas tem que ser 
assim, e precisa disso e precisa daquilo.Nessa história rolou 
um ano e tanto e aí foi suficiente para a coisa desunerar e se 
acabar141. 

 

Há também o reconhecimento que a demora no processo de elaboração do 

Plano, diante da necessidade de consultas e envolvimento da população e suas 

organizações nas decisões estratégicas do PIDSSM, faz com que em um momento ocorra 

um certo cansaço e sensação de  que o Plano era algo que só interessava aos técnicos 

diretamente envolvidos em sua elaboração:    

eu pelo menos me cansei de fazer o papel de camelô do 
plano, que eu senti num determinado momento tava muito na 
cabeça de pouca gente, de 5, 6 ou 7 pessoas que resistiam na 
idéia de fazer o Plano; (...) e o fato é que o projeto foi 

                                                
138 Trecho de entrevista de P. G., em 29/11/98. 
139 Trecho de entrevista de J. C. N., em 17/04/99.  
140 Referindo-se à metodologia  de Gestão Participativa – GESPAR, adotada pela equipe do BNB/PNUD na 
elaboração do Plano de Desenvolvimento.  
141 Trecho de Entrevista de F. C. M. S., em 26/07/97. 
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ficando no gabinete e, ao meu ver, é  a partir daí que acaba 
toda aquela coisa da interface realmente142.   

 

É exatamente naquele momento conclusivo que é montado e proposto o 

modelo de gestão para o desenvolvimento local, sendo visto pelos próprios técnicos como 

algo que já veio pronto:  

olhe, vamos ser muito sinceros com as coisas. Quanto àquele 
modelo de gestão, as lideranças das comunidades que 
participaram do processo, elas foram convencidas dele, mas 
ele veio feito, foi tudo sugestão do PNUD que já tinha todo 
aquele negócio montado143.   

 

Uma liderança comunitária entrevistada considera o modelo artificial em 

relação à realidade local: não foi uma iniciativa da base da população. Tem sido uma coisa 

muito técnica que partiu da cabeça de alguns técnicos na elaboração do PIDSSM144.  

Logo após a elaboração do Plano, entre 1995 e 1997, tem um outro 

acontecimento em Serra do Mel que indica a reprodução de práticas políticas de 

substituição.  Este fato ocorre no momento em que um técnico assume a gerência (e 

posteriormente a presidência da Coopercaju) e passa a negar, na prática, a possibilidade de 

uma gestão participativa da cooperativa:  

Não concordando que o beneficiamento da castanha do caju 
fosse o carro chefe na estratégia de capitalização da 
cooperativa, pois tinha interesses em sua promoção pessoal, 
o gerente quis criar um novo produto a partir do pedúnculo 
do caju: a rapadura. Os recursos inicialmente destinados à 
estruturação da cooperativa, foram desviados para este fim. 
Apesar das discordâncias dos técnicos, inclusive pessoas 
com bastante experiência em tecnologias de produtos 
alimentícios, a rapadura foi fabricada sem ter passado por 
um teste fundamental, principalmente para um produto 
natural, sem aditivos e conservantes: o teste da prateleira. 
Os compradores devolveram o produto causando um grande 
prejuízo; uma bola de neve que não teve outra conseqüência 
senão uma situação de inadimplência frente ao banco por 
todo um erro de estratégia de mercado e de gestão do 
empreendimento (CONTAG, 1998, p.32). 

   

                                                
142 Trecho de entrevista de J. C. N., em 17/04/99. 
143 Trecho de entrevista de J. C. N., em 17/04/99.  
144 Trecho de entrevista de F. A. S. , em 01/12/98. 
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Quando trabalhadores assumem a direção da cooperativa em 1998 

enfrentam sérios obstáculos para viabilizar o funcionamento da mesma. Mas reconhecem 

os prejuízos de práticas centralizadas de gestão:  

Hoje, nós estamos tentado reestruturar a cooperativa. O 
presidente anterior não trabalhou bem, não deu bons 
exemplos. Ficou devendo muito e não fazia prestação de 
contas. (...) Tudo coisa feita sem o conhecimento da diretoria 
como um todo. Hoje nós temos um bom presidente, mas que 
não tem condições de fazer a coisa caminhar bem145.  

  

Todos os fatos acima descritos pelos entrevistados durante a pesquisa, 

confirmam a importância de elementos da cultura política para a análise dos dilemas da 

implantação do modelo de gestão participativa em Serra do Mel. Conforme apresentado no 

primeiro capítulo,  na seção 2.3,  a cultura política refere-se ao conjunto de crenças 

(conhecimentos), ideais (tendências políticas), normas e tradições simbólicas e lingüísticas 

que dão significação à vida política em determinados contextos e orientam os 

comportamentos e atitudes políticas dos sujeitos. Ela perpassa o processo de socialização 

dos indivíduos, influenciando significativamente as normas, condutas e comportamentos 

que se cristalizam também em padrões de relações entre Estado e sociedade.   

A cultura política que predomina numa dada realidade, tal como no 

município estudado, tem implicações diretas no fortalecimento ou na inviabilização dos 

processos de implantação de padrões democráticos ou formas inovadoras de gestão 

pública.  No caso estudado, os principais limites à implantação do modelo de gestão 

proposto no PIDSSM,  foram o descrédito, a apatia e a desmobilização da população local 

em torno do modelo proposto, acomodando-se diante da permanência de padrões 

tradicionais de gestão pública, centralizados e clientelistas, embora combinados com 

alguns novos mecanismos de participação de representantes das organizações populares.        

No entanto, esse terceiro argumento, das contradições entre padrões 

tradicionais de cultura política e as exigências de uma cultura democrática participativa, 

também deve ser relativizado, no sentido de que a cultura política é apenas um dos 

elementos intervenientes, ao lado de elementos estruturais e institucionais. Isto significa 

que há uma interdependência entre fatores culturais, institucionais e estruturais.   

 

                                                
145 Trecho de entrevista de P. G., em 29/11/98.  
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Um determinado padrão de cultura política requer instituições que 

favoreçam a sua reprodução no cotidiano de uma sociedade, além das condições estruturais 

que possam legitimá-lo. Do mesmo modo, instituições políticas ou sociais só podem 

firmar-se mediante padrões culturais, que garantam sua reprodução e legitimidade perante 

os indivíduos. 

As três variáveis explicativas apresentadas, vistas isoladamente, são 

insuficientes para explicar os dilemas da implantação de um modelo de gestão participativa 

em Serra do Mel.  Isso porque a gestão participativa expressa um novo padrão de 

tratamento da coisa pública, que envolve um conjunto de novas institucionalidades 

(mecanismos e instrumentos de gestão) e de comportamentos políticos que vão de encontro 

a formas ou padrões tradicionais que perpassam as relações entre Estado e sociedade no 

Brasil. Essas instituições e padrões culturais participativos se legitimam à medida em que 

se articulam e realizam objetivos concretos, os quais requerem recursos para o atendimento 

de necessidades básicas e promoção da melhoria das condições de vida população.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente investigação teve como objetivo analisar os dilemas enfrentados 

no processo de implantação de um modelo inovador de gestão participativa do 

desenvolvimento de Serra do Mel/RN.  Insere-se num conjunto de pesquisas que são 

realizadas atualmente no Brasil sobre os processos de implantação e funcionamento de 

mecanismos de participação direta da população na gestão municipal.     

A experiência de Serra do Mel mostrou-se relevante para um estudo de caso,  

tendo em vista os seguintes fatores: a) na tentativa de superação de um modelo de 

colonização que inibia a participação dos colonos na sua condução, foi constituída, nas 

duas últimas décadas, uma base significativa de organizações da sociedade civil naquele 

município, como resultado de processos de mobilização e capacitação da população local 

realizados por diversos mediadores (religiosos, técnicos governamentais, intelectuais de 

ONGs, etc.);  b) na primeira metade da década de 90, surgiu a possibilidade de participação 

dos setores organizados da sociedade civil no governo municipal através da eleição de um 

Prefeito que tinha participado do processo acima descrito; c) essa participação levou à 

construção de um plano municipal de desenvolvimento, com um modelo inovador de 

gestão participativa a nível municipal; e d) esse processo não evoluiu na direção desejada 

pelos sujeitos envolvidos na sua condução, fazendo com que o plano de desenvolvimento e 

o modelo de gestão participativa não fossem implementados, pelo menos como estavam 

previstos.   

A investigação dos principais aspectos que limitaram a implantação do 

modelo de gestão participativa naquele município partiu do seguinte pressuposto: a 

predominância de outros padrões tradicionais de gestão centralizada em Serra do Mel, 

implicou na reprodução de comportamentos políticos inadequados às exigências da gestão 

participativa, inviabilizando a sua implantação.  
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Com base nesse pressuposto, foi investigado inicialmente o contexto de 

construção e implantação do PIDSSM, identificando os principais sujeitos e interesses 

envolvidos na sua elaboração, as formas e recursos de participação popular nesse processo 

e o conteúdo referencial do Plano e do modelo de gestão participativa proposto para o 

desenvolvimento local. O segundo aspecto investigado, foi a identificação de padrões 

políticos culturais que perpassam os modelos tradicionais de gestão predominantes em 

Serra do Mel, tendo por base alguns padrões tradicionais na relação Estado e sociedade no 

Brasil. A partir da verificação e análise dos dois aspectos acima citados, tornou-se possível 

formular as considerações apresentadas a seguir.                 

A partir do resgate do processo de construção do PIDSSM (iniciado em 

1994 e concluído em 1995), constatou-se  que o modelo de gestão proposto para o 

desenvolvimento local, foi elaborado num momento de esvaziamento da participação 

popular no referido processo, caracterizando-se como proposta de um grupo de intelectuais 

que constituíam a Equipe Técnica do Plano. Por essa razão, é possível identificar no 

modelo proposto, o  resgate de ideais e princípios políticos de alguns dos técnicos e 

agentes sociais (religiosos, políticos, etc.) que investiram na organização de Serra do Mel 

durante mais de duas décadas. Embora essa equipe tenha tentado resgatar algumas 

sugestões dos moradores de vila para melhorar a gestão municipal, a forma como o modelo 

foi elaborado, reproduziu elementos característicos do tecnicismo burocrático e do 

vanguardismo político, contraditórios aos princípios básicos da gestão participativa.  

Como o modelo de gestão do desenvolvimento local não foi suficientemente 

divulgado, nem fez parte de um processo de capacitação política para que a população de 

Serra do Mel pudesse conhecer e compreender as suas vantagens perante os modelos 

tradicionais de gestão, ocorreu uma certa dissociação entre a população local e o modelo 

proposto. A gestão participativa, apesar de inovadora, não foi assumida pela população 

local e suas organizações, ou seja, não teve o apoio popular necessário para pressionar pela 

sua implantação. Sem que houvesse uma adesão espontânea da população ao modelo 

proposto, restou a possibilidade de induzir a valorização dos mecanismos de participação, 

através da  tentativa de viabilização dos recursos necessários para a implantação das ações 

do PIDSSM.  Esperava-se que os resultados econômicos e de melhoria da qualidade de 

vida que essas ações poderiam trazer para as pessoas, seriam vistos como comprovação da 

eficácia do modelo de gestão participativa. Porém, ocorreu exatamente o contrário: a 

limitação e a centralização decisória dos recursos disponíveis no âmbito local e a 
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dificuldade de acesso a recursos externos esperados (a construção do PIDSSM havia 

gerado muita expectativa nesse sentido), reduziram a aplicabilidade e a eficácia de 

decisões tomadas de forma participativa, contribuindo para a desvalorização do modelo de 

gestão e seus mecanismos participativos (conforme variável explicativa na seção 4.1).         

No que refere-se ao conteúdo da gestão participativa do desenvolvimento 

local, foram identificadas algumas lacunas. Destaca-se inicialmente a contradição entre a 

concepção política do modelo com a realidade do poder local. A base principal do modelo 

proposto é a instituição de uma “esfera da solidariedade,” onde as diversas organizações 

locais, públicas e privadas, exercendo papéis específicos, seriam articuladas em torno de 

objetivos consensuais.  

Solidariedade e consenso são dois elementos específicos de uma concepção 

política que nem sempre é adequada à realidade do poder local, compreendido enquanto 

um espaço político formado por uma complexidade de sujeitos sociais, com práticas 

políticas diferenciadas e com interesses específicos, que disputam o controle sobre a 

capacidade de tomar decisões e sobre o acesso a serviços e recursos públicos. Diante dessa 

realidade do poder local, a gestão participativa tem como característica básica a 

implantação e funcionamento de mecanismos que ampliem o número dos participantes nos 

processos de tomada de decisão, na implantação de ações e utilização de recursos, 

possibilitando a constituição de “esferas públicas não estatais”, com caráter indutivo de 

ações e com possibilidades de fiscalização e controle da esfera estatal. Nesse sentido, a 

solidariedade é um valor que pode e deve perpassar essas esferas, mas não constituí-las 

enquanto tal! Já o consenso expressa um tipo de decisão (na definição de objetivos, 

prioridades, etc.) que é alcançada com base em um dos métodos decisórios presentes nos 

mecanismos de participação, isto é, o estabelecimento de consensos entre os diversos 

participantes não é o objetivo central desses mecanismos. 

Outra lacuna percebida no modelo proposto, diz respeito a não explicitação 

da “engenharia política” de coordenação dos mecanismos e estruturas formais da gestão 

participativa, com as instituições e mecanismos da democracia representativa já existentes 

(poderes executivo e legislativo). Como esses elementos de coordenação não existiram, 

aumentou a fragilidade e a dependência dos mecanismos de participação em relação à 

vontade política dos governantes locais, em ceder capacidades e legitimar esses novos 

espaços decisórios.   
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Diante da fragilidade e dependência desses mecanismos, pode-se afirmar 

que um dos determinantes das dificuldades de implantação do modelo de gestão 

participativa em Serra do Mel, foi o interesse político de governantes e outras lideranças do 

município em continuar centralizando poderes decisórios, desvalorizando ou reduzindo os 

mecanismos de participação popular a espaços de consulta e referendo. No caso estudado, 

confirmou-se que a gestão municipal participativa depende da democracia representativa, 

isto é, do compromisso dos representantes eleitos com a democratização das políticas 

públicas no âmbito municipal (conforme a segunda variável explicativa,  na seção 4.2).      

Outro aspecto verificado na análise foi a adequação do modelo proposto 

diante das práticas e comportamentos político-culturais que orientam as relações entre 

governantes e a população do município, individualmente e através de suas organizações. 

Os padrões autoritários centralizam a gestão, inibem a participação cidadã através de 

práticas e comportamentos políticos de submissão, tutela e substituição, com a 

predominância de relações pessoais no acesso aos bens, recursos e cargos públicos. Já a  

gestão participativa é um padrão que amplia e descentraliza os mecanismos decisórios e 

induz a participação ativa da sociedade nos processos de formulação, desenvolvimento e 

controle de políticas públicas.  

Nesse sentido, a gestão participativa implica não apenas na 

institucionalização de mecanismos de participação (condições objetivas) direta da 

população na gestão de políticas públicas, mas também, na incorporação de valores e 

comportamentos baseados numa cultura política de participação (condições subjetivas). 

São várias as constatações que relacionam mudanças na cultura política a partir dos 

processos e vivências de participação política democrática. Apresenta-se uma correlação 

direta entre as seguintes constatações: a cultura política é uma variável interveniente na 

consolidação de processos democráticos participativos e a construção de uma nova cultura 

política torna-se possível com a vivência de valores e comportamentos em instituições 

democráticas em funcionamento. 

A investigação realizada em Serra do Mel constatou a presença de 

comportamentos políticos que reproduzem padrões tradicionais de gestão. Os entrevistados 

afirmaram que, atualmente, há um forte descrédito da população local nos processos 

participativos (seção 4.3.1), fazendo com que haja uma acomodação na busca de soluções 

individualistas e imediatistas.  Essa pouca valorização da participação deve-se a diversos 

fatores que foram apontados pelos entrevistados: a falta de autonomia da maioria dos 
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sujeitos nos processos de tomada de decisão; o medo de represálias, que inibe a capacidade 

crítica e de discordância; a centralização do poder no executivo e o desrespeito às decisões 

e acordos formulados em mecanismos de participação.  

Essas contradições acima apontada, não eliminam o reconhecimento de 

alguns avanços  nas práticas e comportamentos políticos de diversos sujeitos de Serra do 

Mel, frutos dos processos de mobilização e capacitação desencadeados desde o final da 

década de 1970. Alguns dos entrevistados indicaram sinais de mudança na cultura política 

da população local: muitas pessoas vão adquirindo consciência sobre as suas capacidades e 

responsabilidades políticas na condução do desenvolvimento local, superando atitudes de 

auto-invalidação e de total dependência em relação aos governantes; a circulação de 

informações tem contribuído para formação do senso crítico da população local perante a 

gestão municipal; a participação em diversas mobilizações pela conquista de direitos e a 

construção de novas organizações mais independentes foram instrumentos de 

(re)socialização política, de incentivo à participação cidadã nos processos eleitorais no 

município e, principalmente, de reforço a diversas iniciativas econômicas que contribuíam 

para emancipação de produtores.   

Apesar desses avanços apontados, não se verificou um processo lógico de 

evolução de comportamentos e valores particularistas para valores e comportamentos 

universalistas e impessoais para a maioria das lideranças políticas e comunitárias locais.  

Os entrevistados constatam a reprodução de práticas centralizadoras e autoritárias por parte 

de governantes municipais, de técnicos (de diversas organizações locais e externas) e de 

lideranças das organizações comunitárias: o clientelismo político e o tecnicismo 

burocrático, na forma também de vanguardismo de lideranças e dirigentes de organizações 

comunitárias. O padrão clientelista  orienta as relações entre população e governantes na 

busca de satisfação de suas necessidades, reforçando as práticas de submissão e de 

dominação. As práticas de substituição (tecnicismo e vanguardismo) são reproduzidas, 

tanto por técnicos como por lideranças comunitárias (frutos de processos de elitização), 

estão relacionadas com a apatia e desmobilização da população local nos processos 

decisórios.   

Com base nessas constatações, é possível afirmar que os mecanismos de 

participação que foram criados em Serra do Mel, por si só, não seriam capazes de 

implementar uma cultura política adequada à gestão participativa, isto é, a participação 

como constante exercício pedagógico não pode ser instituída por decreto. A inadequação 
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entre o modelo de gestão proposto e a predominância de elementos políticos culturais 

tradicionais, foi mais um dos determinantes que dificultaram a implantação de um modelo 

inovador de gestão participativa em Serra do Mel/RN (conforme a terceira variável 

explicativa na seção 4.3).   

Mesmo assim, não é possível concluir que a reprodução de elementos de 

padrões políticos tradicionais seja a única explicação ou o principal determinante dos 

dilemas para implementar um modelo inovador de gestão participativa em Serra do Mel. É 

preciso reconhecer que os processos de participação se realizam em uma sociedade 

composta de indivíduos e de estruturas sócio-políticas e econômicas que contribuem 

diretamente para situações de autonomia ou dependência entre esses indivíduos e com as 

suas instituições.  Em outras palavras, a autonomia dos sujeitos que é requerida pela gestão 

participativa, é de difícil existência quando prevalecem relações extremas de desigualdade 

social e econômica. A dependência e submissão relativas aos padrões de gestão 

tradicionais, estão alicerçadas na pobreza e na miséria, tanto quanto na ineficiência das 

instituições políticas em produzir respostas satisfatórias para melhoria das condições de 

vida da maioria da população da sociedade.  

Aparece uma combinação entre elementos estruturais, das condições de vida 

da população, com os elementos culturais que resultam na negação da autonomia dos 

sujeitos. Esses dois elementos concorrem para formação do comportamento político: a 

existência objetiva ou condições de existência (interfere nas representações – imaginário 

por ela instituído) e um conjunto de representações anteriores (herança simbólica) capazes 

de destacar ou não a objetividade de certas existências.   

Nesse sentido, os dilemas da gestão participativa são os mesmos dilemas do 

universalismo de procedimentos. As regras democráticas são facilmente manipuladas por 

governantes ou por grupos no poder que desenvolvem estratégias clientelistas para garantir 

prestígio político e renovação de seus mandatos. Essa realidade é alimentada pelas carência 

social e baixa participação política da maioria da população. De acordo com Fontes (1995, 

p. 130-131), as principais barreiras ao universalismo político e ao exercício pleno da 

cidadania são a extrema desigualdade social e a existência de estruturas políticas rígidas e 

inacessíveis à representação dos legítimos interesses populares:  

Estes interesses encontram, é certo, lugares para a sua 
expressão, mas atrelados à reprodução de um sistema 
político desigual, onde as elites, manipulando os recursos a 
seu ‘bel prazer’, apenas concedem aos políticos 



120 
 

clientelísticos ‘migalhas’ a serem distribuídas em seus 
redutos eleitorais.  A conquista da cidadania, deste modo é 
obstacularizada  pela visão dominante da política enquanto 
dádiva dos poderosos, que, personificando a ação pública, 
distribui prendas a ‘líderes comunitários’, que se 
encarregam de conseguir lealdade da população pobre. 

 

Em Serra do Mel não é muito diferente. O avanço na democratização da 

gestão do desenvolvimento local enfrenta tanto os limites decorrentes da reprodução de 

instituições e padrões culturais autoritários, quanto os limites decorrentes da fome, do 

analfabetismo, entre outros fatores. Implica em que os indivíduos socializados em relações 

de poder autoritárias enfrentam maiores dificuldades objetivas e subjetivas para 

conquistarem e exercerem a autonomia nos processos de participação política. Os baixos 

níveis de reprodução material e suas seqüelas sociais combinam-se com os mecanismos de 

reprodução ideológico-culturais, gerando baixos níveis de auto-estima, atitudes fatalistas, 

atitudes de autodesvalia, medo da liberdade, sentimentos de despossessão, que levam à 

uma certa conivência com as práticas políticas tradicionais de submissão e de substituição, 

tais como expressas no clientelismo e no tecnicismo, aqui analisados.  

O breve balanço da emergência e dos dilemas das experiências de gestão 

municipal participativa identificadas no Brasil nas duas últimas décadas, conduzem ao 

reconhecimento de que o efetivo exercício da participação popular e as mudanças no 

modelo de gestão das políticas públicas no Brasil, precisam ser vistas como elementos de 

um processo de conquistas da sociedade (Demo, 1988). Esse processo não ocorre sem o 

enfrentamento dos conflitos e contradições com as raízes históricas da nossa cultura 

política e com os diversos interesses envolvidos na sua implantação. 

Diante do exposto, a viabilidade de um modelo de gestão participativa que 

expresse um novo padrão de relação entre Estado e sociedade requer a combinação de 

alguns elementos: processos de ressocialização política que possam atingir uma parcela 

expressiva da população local, contribuindo na reconstrução de concepções, crenças e 

valores adequados aos princípios democráticos;  a disponibilidade (acesso e melhor 

utilização) dos recursos internos e externos necessários à efetivação de iniciativas 

produtivas, geração de renda, e melhoria dos serviços sociais básicos para a população 

local; o fortalecimento, implantação, institucionalização e multiplicação dos mecanismos 

de gestão participativa da população nos diversos setores de intervenção (saúde, educação, 

orçamento público, etc.)  e áreas geográficas (vilas), articulados entre si e descentralizados; 
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o fortalecimento dos partidos e grupos políticos comprometidos com a justiça social e a 

democratização do poder, viabilizando a constituição de governos municipais com perfil 

democrático-popular.  

Há de se reconhecer que Serra do Mel deu passos significativos em direção 

a alguns desses elementos. No entanto, no período estudado, perdeu uma oportunidade 

histórica de se consolidar como um município modelo para o semi-árido nordestino, 

combinando uma proposta sustentável de desenvolvimento com a implantação de um 

modelo de gestão participativa a nível municipal.   
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ANEXO I 
 

Lista e perfil dos entrevistados 
 

Nome Vila Características Participação sócio-política Data da 
entrevista 

Adailson 
Antônio 
da Silva 

Bahia Filho de colono, 
25 anos, chegou 
em Serra do Mel 
em 1981. 

Coordenador estadual do Movimento de 
Jovens Rurais Cristãos. Faz parte da Equipe 
Técnica da Secretaria de Agricultura e é 
membro do CDM desde 1997. 

29/10/98 

Adalmir 
F. de 
Mesquita 

Brasília Construtor Presidente da Câmara de Vereadores do 
município. Participou de algumas reuniões 
do PIDSSM. 

01/12/98 

Agenor 
A. do 
Nascimen
to 

Minas 
Gerais  

Agricultor, 55 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1981.  

Foi presidente da associação de vila,  
participou do GEAS, foi membro do 
Comitê de Vila e do CDM entre 1994 e 
1997. 

01/12/98 

Antônio 
Araújo de 
Lima 

Ceará Agricultor, 43 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1984.  

É o atual presidente da associação de vila e 
membro do CDM. 

15/10/98 

Braz  
Lino de 
Oliveira 

Rio 
Grande 
do Norte 

Agrônomo e 
professor da rede 
estadual, 42 
anos. Chegou em 
Serra do Mel em 
1983. 

Foi presidente de associação de vila, 
candidatou-se a prefeito em 1992, dirigente 
partidário, é o atual diretor da Escola 
Estadual e  é membro do CDM.  

01/12/98 

Edson 
Moreno 
da Silva 

Rio 
Grande 
do Sul 

Agricultor e 
professor da rede 
estadual, 33 
anos, chegou em 
Serra do mel em 
1975. 

Foi presidente da associação de vila, 
dirigente partidário, candidato a vereador e 
membro do CDM entre 1994 e 1998. 

02/12/98 

Ednaldo 
Filgueira 

Rio 
Grande 
do Norte 

Filho de colono, 
23 anos, chegou 
na Serra do Mel 
em 1986. 

Coordenador da Associação Cultural 
Instituída da Serra do Mel e membro do 
CDM. 

29/1198 

Francisco 
Viana da 
Silva 

Amazo- 
nas 

Apicultor, 48 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1984. 

Foi presidente de associação de vila e 
diretor da associação de apicultores. 
Participava do Comitê de Vila e do CDM 
entre 1994 e 1995. 

28/10/98 

Francisco 
Vicente 
da Silva 

Paraná Agricultor, 66 
anos, chegou em 
1974. 

Foi presidente de associação, do Sindicato 
de Trabalhadores Rurais da Serra do Mel e 
membro do CDM. 

30/10/98 

Francisco 
Germano 
da Silva 

Sergipe Agricultor, 48 
anos, chegou em 
1990. 
 

Foi presidente da associação de vila e 
participou do Comitê de Vila na época de 
elaboração do PIDSSM. 

29/11/98 
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Francisco 
Sales da 
Silva 

Rio de 
Janeiro  

Agricultor, 66 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1986. 

Foi presidente da associação de vila e 
conselheiro da Coopercaju. Representava a 
associação de vila no CDM em 1994/1995. 

30/11/98 

Francisco 
André da 
Silva 

Alagoas Funcionário pú-
blico municipal, 
32 anos, chegou 
em Serra do Mel 
em 1981. 

É presidente da associação de vila desde 
1986. Representava a vila no CDM em 
1994/1995. 

01/12/98 

Francisco 
Erivaldo 
Costa 
Lourenço 

Acre Agricultor, 22 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1981. 

Militante do MJRC, é o presidente da 
associação de vila, secretário da 
Coopercaju, faz parte da Equipe Técnica da 
Secretaria de Agricultura e é membro do 
CDM desde 1994.   
 

29/11/98 

Francisco 
Firmino 
Bezerra 

Amazo-
nas 
 

Agricultor, 58 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1974. 

É o atual presidente da associação de vila e 
participa do CDM desde 1997. 

15/11/98 

Francisco 
Dantas de 
Souza 

Guana 
Bara 
 

Agricultor, 65 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1974. 

Foi presidente de associação de vila, é atual 
vice-presidente da Coopercaju. 
Representava a vila no CDM entre 1994-
1995. 

02/12/98 

Francisco 
Canindé 
Maia da 
Silva  

Amazo- 
nas  

Colono 
agrônomo, 
professor da rede 
estadual.  

Foi secretário municipal de agricultura, 
membro da Equipe Técnica do PIDSSM, 
participou do CDM e é o atual gerente da 
Coopercaju. 

26/07/97 

Ivete 
Maria da 
Silva 

Brasília Professora, 31 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1980. 

Agente pastoral, participou do GEAS, foi 
membro do CDM (gestão 1994-1996) e é a 
atual diretora da EFAMEL.  

29/10/98 

José 
Bento 

Piauí 
 

Agricultor, 52 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1986.   

Foi presidente da Associação da Vila Piauí. 
É vereador do município e diretor da 
Coopercaju. Representava a vila no CDM 
em 1994/95. Hoje, representa a  Câmara de 
Vereadores, como suplente. 

19/11/98 

Joaquim 
Crispiniano 
Neto 

(reside 
em 
Mossoró) 

Agrônomo e 
jornalista, 43 
anos, chegou na 
Serra do Mel em 
1983. 
 

Coordenador da Equipe Técnica do 
PIDSSM em 1994 e 1995. Foi educador do 
MEB, membro fundador do GEAS, gerente 
da Coopermel, presidente da Coopercaju e 
Consultor da AACC. 

17/04/99 

Jurandy 
Batista de 
Mesquita 

Amazo-
nas 

Agrônomo e 
professor da rede 
estadual, 32 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1984. 
 

Foi diretor de associação de vila, secretário 
de agricultura e dirigente partidário. 
Representava a secretaria da agricultura no 
CDM. 

15/11/98 
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Juarez 
Bento de 
Sena 

Piauí Agricultor, 
morador da Vila 
Piauí, 41 anos, 
chegou em Serra 
do Mel em 1986. 

É o atual presidente da associação de vila 
Piauí. Representa a vila no CDM. 

19/11/98 

José 
Cosme da 
Costa 
Maranhão 

Paraná Agricultor, filho 
de colono, 32 
anos.  

É o atual presidente do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Serra do Mel e 
membro de diversos conselhos municipais. 

28/10/98 

José 
Alves da 
Silva 

Pará Agricultor, 55 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1985. 

Foi presidente da associação de vila e é o 
atual presidente da Coopercaju. 
Representava a vila no CDM desde 1994 e 
é o seu atual presidente. 

29/10/98 

Joaquim 
Lopes da 
Silva 
Segundo 

Pará Agricultor, 51 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1984. 

É o atual presidente da associação da Vila 
Pará e membro do CDM desde 1997. 

15/10/98 

João 
Ferreira 
de 
Medeiros 

São 
Paulo 

Agricultor e 
pedreiro, 49 
anos, chegou em  
Serra do Mel em 
1990. 

Liderança comunitária e diretor da Ação 
Cultural Institucionalizada da Serra do Mel. 
Participou das atividades do PIDSSM na 
vila e de reuniões a nível municipal. 

15/11/98 

João 
Cosme de 
Barros 

Bahia Agricultor, 60 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1981. 

Foi diretor da associação de vila e agente 
pastoral de comunidade. Participou do 
CDM entre 1994/95 representando a vila. 

30/10/98 

José de 
Anchieta 
Martins  

Rio 
Grande 
do Norte 

Extensionista 
rural da 
EMATER, 43 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1980. 

Foi coordenador da AACC e prefeito do 
município entre 1993/1996, no período de 
elaboração do PIDSSM.  

30/10/98 

Jurandir 
Barbosa 
de 
Oliveira 

Rio 
Grande 
do Norte 

Técnico 
Agropecuário, 28 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1992. 

Foi presidente da associação de apicultores 
da Serra e é membro da Equipe Técnica da 
Secretaria Municipal de Agricultura do 
município. Representava a associação de 
apicultores no CDM. 

30/11/98 

Jean 
Raboud 

(residia 
em 
Natal 
/RN) 

Suiço, advogado, 
foi fundador e  
superintendente 
da AACC, 
trabalhando em 
Serra do Mel 
desde 1984. 

Como superintendente da AACC participou 
e apoiou  a construção do PIDSSM. 

20/03/98 

Manoel 
Cardoso 

Paraíba Agricultor, 59 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1976. 
 

Foi presidente de associação de vila e 
membro do CDM em 1995. 

02/12/98 
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Manoel 
Vital de 
Carvalho 
Filho 

(reside 
em 
Natal 
/RN) 

Agrônomo, 
Coordenador 
Técnico da 
AACC entre 
1996 e 1998. 

Coordenava a AACC em 1996 e 
acompanhou as tentativas de implantação 
do PIDSSM. 

25/06/98 

Neirimar 
Barbosa 
da Silva 

Rio 
Grande 
do Norte 

Assistente 
Administrativa 
da Prefeitura, 23 
anos, filha de 
colono, chegou 
em Serra do Mel 
em 1981. 

Foi diretora da Associação de Jovens e 
secretária do CDM em 1994-1995. 

30/11/98 

Ozineide 
Oliveira 
da Silva 

Espírito 
Santo 

Auxiliar de 
Enfermagem, 
filha de colono, 
25 anos, chegou 
em Serra do Mel 
em 1981. 

Participou do Grupo de Estudos e Ação 
Social de Serra do Mel e fez parte da equipe 
técnica do PIDSSM em 1994. 

01/12/98 

Pedro 
Gomes 

Sergipe Agricultor, 56 
anos, chegou na 
Serra do Mel em 
1981. 

Foi presidente da Associação da Vila 
Sergipe, diretor da Coopercaju e membro 
do GEAS. Participou do CDM entre 1994 e 
1995. 

29/11/98 

Raimundo 
Nonato 
Feitosa 

 Agricultor, 50 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1978. 

Foi presidente de associação de vila e 
coordenador do GEAS durante oito anos. 
Participou das reuniões nas vilas na 
elaboração do PIDSSM. 

01/12/98 

Reginaldo 
Araújo da 
Silva 

Brasília Funcionário 
público 
municipal, filho 
de colono, 25 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1976. 

Foi presidente da associação de jovens em 
1994-1995 e membro do CDM. 

15/10/98 

Raimundo 
Monteiro 
de Araújo 

Goiás Agricultor, filho 
de colono, 23 
anos. 

Foi diretor da associação de vila e 
atualmente é membro da Equipe Técnica da 
Secretaria Municipal de Agricultura. 
Participou das reuniões do PIDSSM e  
representa a associação de vila no CDM. 

19/11/98 

Terezinha 
Maria de 
Oliveira  

Brasília Agrônoma, 
professora 
estadual, 42 
anos, chegou em 
Serra do Mel em 
1983. 

Foi da equipe local da AACC em Serra do 
Mel, assessora da prefeitura municipal, 
membro da Equipe Técnica do PIDSSM e 
Coordenadora do CDM entre 1994/95. 

30/11/98 
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ANEXO II 
 

Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 
 
1. Caracterização do entrevistado (nome; local de residência; idade; atividades que 

desenvolve na Serra do Mel);  
 
2. Trajetória histórica do entrevistado em Serra do Mel (procedência; situação de trabalho 

anterior; período em que veio para  Serra do Mel; motivos para a vinda; situação 
enfrentada quando chegou e situação atual);    

 
3. Participação sócio-política do entrevistado (participação em movimentos e 

organizações comunitárias e de cooperação econômica; participação política partidária; 
relações com outras lideranças e grupos políticos em Serra do Mel e na região; 

 
4. Trajetória e avaliação das organizações associativas existentes em Serra do Mel; 

formas de relação das organizações comunitárias e cooperativas com a prefeitura, com 
outros órgãos governamentais e organizações não-governamentais que atuam no 
município); 

 
5. Participação no processo de construção do PIDSSM (formas de participação e tarefas 

assumidas; participação da população no processo; significado do Plano de 
Desenvolvimento; avaliação da sua adequação e atualização; avaliação da implantação 
do PIDSSM, suas dificuldades e limites); 

 
6. A implantação e funcionamento dos mecanismos de participação popular em Serra do 

Mel (implantação e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Municipal - 
CDM; eficácia do CDM; relação com o poder executivo e com o poder legislativo do 
município; atuação dos membros do CDM; formas de relação entre os membros do 
CDM com a população das vilas e as organizações locais); 

 
7. As características da gestão municipal (períodos: 1992-1996 e 1997-1998) e as 

dificuldades de implantação do modelo de gestão proposto no PIDSSM. 
 
 
Obs. 1: o roteiro sofreu pequenas alterações nas entrevistas que foram realizadas com 
técnicos e dirigentes de ONG’s que atuam(ram) em Serra do Mel no período investigado: 

a) acrescentou-se ao terceiro bloco de questões, a trajetória da ONG na área, suas 
pretensões, atividades realizadas, avaliação dos avanços e desafios e 
perspectivas atuais de trabalho; 

b) as questões específicas dos membros do CDM (bloco 5) foram substituídas pela 
forma de participação da ONG no referido conselho e a avaliação do seu 
funcionamento. 

 
Obs. 2: somente algumas das entrevistas foram gravadas em fita K7, com a devida 
autorização dos entrevistados. Na maioria das entrevistas realizadas, para evitar a inibição 
dos entrevistados, optou-se pelas anotações em cadernos de campo. 


