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RESUMO 

 

Com a proposta de conhecer os elementos, processos ou fatores que contribuem para a vida 

associativa na Associação de Moradores de Palmeiras – AMOP empreende-se neste trabalho 

um estudo de caso. Nele se encontram articulados características como vínculos de 

proximidade, identidade com o lugar, influência da igreja católica, incentivo estatal e atitudes 

de sustentabilidade que promoveram a mobilização ocorrida na Comunidade de Palmeiras, no 

Espírito Santo. Observa-se neste trabalho o reconhecimento desta Associação pelo mercado 

global através do discurso do desenvolvimento sustentável que esta empreende. Assim, 

realizou-se uma abordagem que partiu da identificação do lugar onde esta Associação está 

localizada, com foco no desenvolvimento do processo associativo ocorrido desde a década de 

90. Para tanto, promoveu-se o delineamento de um processo de “ambientalização” desta 

Associação, que tem seu território de abrangência na zona rural localizada dentro de uma área 

de proteção ambiental estadual denominada Monumento Natural. Realizou-se um trabalho de 

pesquisa essencialmente qualitativo com entrevistas, análise documental e observação 

participante.  

 

 

Palavras-chave: Associativismo; mobilização social; desenvolvimento sustentável; Mimoso 

do Sul (ES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

With the purpose of knowing the elements, processes or factors that contribute to the 

associative life in the Associação de Moradores de  Palmeiras – AMOP, we undertake in this 

work a case study in which is possible to find articulated characteristics such as proximity 

ties, identity with the place, influence of the catholic church, state incentive and sustainability 

attitudes that promoted the social mobilization that occurred in  Comunidade de  Palmeiras 

(ES) and its recognition, through the discourse of sustainable development, by the global 

market. However, an approach is performed based on the identification of the place where this 

association is located, focusing on the development of the associative process that has 

occurred since the 90's, as well as the delineation of a process of “environmentalization” of 

this association that has its territory of coverage. in the countryside located within a state 

environmental protection area called the Natural Monument. An essentially qualitative 

research work is carried out with interviews, document analysis and participant observation. 

 

 

Keywords: Associativism; social mobilization; and sustainable development; Mimoso do Sul 

(ES). 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da ausência do poder público como agente garantidor de direitos, cada vez mais 

surgem novas formas de sociabilidades, onde as pessoas se unem para conquistar espaço nas 

lutas por suas pautas e interesses. Vislumbra-se, nas últimas décadas, o surgimento de uma 

grande quantidade de associações que, muitas vezes estimuladas pelo próprio Estado, trazem 

para si as responsabilidades de defesa dos interesses de seus associados, tornando-se uma 

estratégia para alcançar seus objetivos.   

Desta forma, realiza-se uma aproximação com as discussões sobre a questão 

associativa para convergir no objeto de estudo deste trabalho: a Associação de Moradores de 

Palmeiras (AMOP), localizada no Espírito Santo. Buscando dialogar com os diversos olhares 

analíticos sobre a “questão associativa”, inicialmente, observa-se o conceito legal que 

determina o que é uma Associação.  

No Artigo 53 do Código Civil brasileiro, as Associações são assim definidas: 

 

“Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações 

recíprocos ” (ARTIGO 53, Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002). 

 

No entanto, acredita-se que esta perspectiva formalista da instituição Associação é 

limitada e insuficiente. Neste sentido, para o desenvolvimento deste trabalho, buscou-se 

inspiração em propostas como as de Cefai (2011), que propõe uma etnografia da vida 

associativa. O autor afirma que para conhecer sobre as associações é necessária uma análise 

situacional e a realização de um estudo de caso, pois ao conhecer os hábitos, as convenções 

do coletivo, os arranjos políticos dos atores e as suas limitações gerais, torna-se mais fácil e 

precisa a compreensão das escolhas e decisões tomadas por elas, do que generalizando as 

associações fazendo referências a uma “cultura” ou a uma tipologia a respeito das mesmas. 

Neste sentido, propõe, para a análise sobre associações, uma perspectiva microssociológica e 

pragmatista, citando Isaac Joseph (2007), onde este afirma que “Tudo na realidade vai do 

micro ao macro e se declina em fenômenos infinitesimais” (ISAAC JOSEPH, 2007 apud 

CEFAI, 2011, p. 14).  

A análise situacional, proposta por Cefai (2011), para o estudo da “vida associativa”, 

inspirada na Escola de Manchester (Max Gluckmann) e na Escola de Chicago (Eric 

Goffman), e o estudo de caso “são antídotos contra as facilidades da tipificação, que 

rapidamente se tornam estereótipos”. (CEFAI, 2011, p. 37). No entendimento do autor, muito 
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além da definição jurídica, as associações são meios de sociabilidade e de socialização, 

estando além de elementos culturais situados na ação, no sentido e no momento, sendo 

verdadeiras incubadoras de relações sociais. São capazes de promover a transformação dos 

jogos de poder nos quais estão presas, contudo, são heterogêneas e constituídas por 

“contextos ambíguos”, articulando-se numa dinâmica de cooperação e competição, no qual os 

atores reduzem suas diferenças, apaziguam litígios e disputas em vista da organização de suas 

experiências a atividades. Sendo assim, “As associações aparecem, então, como 

“organizações compósitas”, ordenadas ao redor de fórmulas de coordenação entre pessoas e 

coisas, repousando sobre compromissos em torno de convenções comuns” (CEFAI, 2011, p. 

30). 

Neste caminho, Cefai (2011) promove algumas reflexões apontando a necessidade de 

desconstruir crenças generalizantes sobre o associativismo. Elencando as utopias do 

comunitarismo, do republicanismo cívico e do capital social, da economia solidária e da 

democracia associativa, propõe pensar num contexto ambíguo e por vezes contraditório, onde 

se encontram as associações nas quais não se pode generalizar estas tipificações normalmente 

atribuídas a elas. Nestes termos, a cientista social Ligia Helena Hahn Luchmann aponta que se 

encontra associações cujos efeitos democráticos são distintos, destacando o trabalho de 

Warren (2011), 

 

pois reconhecem que muitas associações não são boas para a democracia, como 

determinados grupos privados, grupos racistas, de ódio, e muitos grupos de 

interesses poderosos que fazem jus às suspeitas de fascismo levantadas por Madison 

e Rousseau em suas preocupações com o ideal do bem comum (WARREN, 2011 

apud LUCHMANN, 2014, p. 160). 

 

Nas preocupações com a pesquisa, Cefai (2011) propõe examinar o processo de 

configuração das arenas públicas, antes de pensar nas associações como uma 

“microcomunidade”, portadora de identidade e cultura próprias.  

 

No lugar das análises que começam em termos de “tradição” comum ou da “cultura” 

partilhada, uma abordagem em termos de arenas públicas desenvolve uma 

perspectiva pragmatista, para compreender como se configuram associações. Ou 

seja: uma focalização sobre os sentidos em construção nas situações de ação e de 

interação, mais do que nas representações coletivas suspensas no ar; uma atenção a 

situações analisadas como processos tendo sua dinâmica própria, mais do que como 

estruturas objetivas cujas situações seriam sua sombra; uma percepção das margens 

de manobra e de arranjo dos constrangimentos ecológicos das situações, mas do 

que a insistência nas formas de determinação e de reprodução das situações (CEFAI, 

2011, p. 38). 
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Por sua vez, Luchmann (2014), em seu estudo de abordagens teóricas sobre o 

associativismo, partilha da compreensão de Cefai (2011) quando afirma que  

...os avanços na construção dos marcos analíticos que permitam capturar a 

pluralidade do fenômeno associativo implicam identificar as ambiguidades e os 

limites desse campo de ação social, suas desigualdades de poder e de recursos e as 

influências dos respectivos contextos e das relações que estabelecem com outros 

atores e instituições políticas, econômicas e sociais (LUCHMANN, 2014, p. 161). 

No entanto, Luchmann (2014) traz a proposta de um estudo teórico sobre os conceitos 

que cercam a vida associativa, realizando uma análise dos efeitos democráticos promovidos 

por ela. Este ponto de vista mostra-se diferente do apresentado por Cefai (2011), que, como 

mencionado, propõe que as análises sobre associativismo, que pretendam compreender de fato 

a realidade associativa, devem originar-se da pesquisa empírica, tendo em vista os contextos 

plurais e, por vezes, contraditórios, da vida associativa. 

Diante destas análises, identifica-se que a proposta para o desenvolvimento da 

pesquisa objeto deste trabalho reside na realização de um estudo de caso sobre a Associação 

de Moradores de Palmeiras (AMOP). Por meio de uma abordagem metodológica de cunho 

essencialmente qualitativa, propõe-se a realização de uma análise capaz de dar conta da 

compreensão dos elementos, processos ou fatores que contribuem para a vida associativa. 

Compreende-se, de acordo com Cefai (2011) que, “somente uma abordagem qualitativa que 

alie observação direta, entrevista não dirigida e análise documental permite compreender 

como micropúblicos emergem e encontram lugar em conflitos urbanos” (CEFAI, 2011, p. 

100). Deste modo, procurou-se, assim, reconstruir as trajetórias individuais dos associados, 

utilizando como método, especialmente, as entrevistas abertas, no intuito de compreender o 

olhar dos atores na construção da Associação. Pois, assim como pontua Alonso (2016), estas 

são uma 

...espécie de depoimento aprofundado são as histórias de vida. Seu suposto é que 

processos macrossociais podem ser mais bem apreendidos a partir de 

microexperiências pessoais. A técnica consiste em entrevistas retrospectivas longas 

e sucessivas, que visam a recolher dados passados por meio da memória do 

entrevistado, e nas quais o pesquisador pouco ou nada fala, deixando ao entrevistado 

a condução da narrativa (ALONSO, 2016, p. 12). 

Entrevistas abertas foram utilizadas para estabelecer diálogo com diversos atores e 

agentes que fizeram ou fazem parte da história desta Associação, no intuito de obter diferentes 

olhares sobre o surgimento e desenvolvimento do trabalho associativo na AMOP. Sabendo-se, 

conforme salienta Almeida (2016, p. 70), que “o pesquisador deve ter capacidade de ouvir e 

observar o campo de pesquisa, abrindo mão de pré-noções, preconceitos ou julgamentos 

antecipados”, procurou-se realizar as entrevistas e a aproximação ao campo por meio da 
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observação participante nas missas e nos eventos sociais da comunidade de Palmeiras, com 

zelo e fidelidade aos objetivos desta pesquisa.  

A fim de complementar as análises, realizou-se uma pesquisa documental ampla, onde 

buscou-se em documentos, como as Atas da AMOP, relatórios das instituições que estiveram 

ligadas à AMOP, matérias jornalísticas, estudos em dissertações de mestrado que tivessem a 

AMOP como objeto ou que houvessem relação com suas questões, buscas no Cadastro Único 

de Programas Federais (CadÚnico), traçando dados sobre o perfil socioeconômico da 

comunidade, entre outros meios, a fim de se buscar todas as informações disponíveis a 

respeito da AMOP. A pesquisa, realizada no repositório da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), também colaborou para muitas compreensões a 

respeito do tema deste trabalho e da metodologia a ser utilizada.  

Como estratégia de aproximação com o coletivo da comunidade, procurou-se 

participar da missa na igreja local no dia 05 de maio de 2018 e, ao final do rito, deu-se a 

palavra para que a pesquisa pudesse ser apresentada, trazendo a proposta de compreender 

melhor como funciona a Associação. Este foi, portanto, o primeiro contato em evento social 

realizado na comunidade de Palmeiras. Nesta data, apresentou-se um documento da 

Universidade, no qual oficializou-se a pesquisa. Deste dia em diante, com o desenrolar dos 

inúmeros contatos com interlocutores na Associação, com a realização das entrevistas e 

visitas na comunidade de Palmeiras, e o estabelecimento de um vínculo de confiança dos 

associados com a pesquisadora, e com os objetivos desta pesquisa, o trabalho tornou-se 

produtivo e prazeroso de ser desenvolvido. 

 

Porque a Associação de Moradores de Palmeiras – AMOP?  

 

A realização deste trabalho tem origem na curiosidade da pesquisadora, que trabalhou 

como Assistente Social na Política Pública de Assistência Social do município de Mimoso do 

Sul, no período de 2009 a 2017, atendendo as famílias que solicitavam cestas básicas de 

alimento que vinham de todas as regiões do município menos da comunidade de Palmeiras e 

áreas adjacentes. A pergunta que se fazia era: porque as famílias da área de abrangência da 

comunidade de Palmeiras não demandam os serviços de caráter emergencial da Assistência 

Social, tão procurado pelas famílias do município? Sabendo-se que a comunidade de 

Palmeiras é habitada, majoritariamente por agricultores familiares, cujo perfil é próximo ao de 

moradores de outras regiões do município que, contudo, buscavam os serviços emergenciais 

da Assistência Social. Aliado a isto, ouvia-se sobre a Associação da comunidade de Palmeiras 
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ser um exemplo de organização, fazendo-se presente nos espaços de políticas públicas do 

município e reconhecida por organizações estatais e não estatais por suas práticas 

sustentáveis.  

Incitando ainda mais a curiosidade sobre esta Associação, em julho de 2016, o 

município de Mimoso do Sul recebeu uma equipe do Projeto Rondon
1
, com estudantes e 

professores vindos de universidades dos estados de Minas Gerais e do Paraná, dentre os quais 

haviam alguns que tinham enorme desejo de conhecer a AMOP, pois acompanhavam pelos 

meios de comunicação o trabalho de “desenvolvimento sustentável” realizado pela 

Associação. Nesta data, a pesquisadora
2
 empreendeu seu primeiro contato com a AMOP, pois 

foi, em seu carro, levar os estudantes para conhecerem a Associação. Na ocasião, foram à casa 

do associado que foi o segundo presidente da AMOP, o Sr.º. José Carlos
3
, que os recebeu com 

simpatia e com muitas informações, pois era inquirido por aqueles interessados em conhecer o 

trabalho desenvolvido pelos agricultores. 

Daquele encontro em diante, a curiosidade da pesquisadora só aumentou. Aquele lugar 

cercado de belezas naturais, montanhas, matas, riachos, cachoeiras, casas pequenas com 

arquitetura como as normalmente encontradas em casas de trabalhadores rurais da região, a 

igreja católica em destaque num pequeno monte, o campo de futebol com grama verde e bem 

cortada, um galpão aberto e, ao lado, um imóvel de alvenaria aparentemente novo, com uma 

placa da Fundação Banco do Brasil, informando tratar-se de obra realizada com 

financiamento para a AMOP, tudo muito limpo e organizado, chamou a atenção.  

 As falas do Sr.º. José Carlos remetiam para uma comunidade que parecia ter tomado 

para si a responsabilidade de lutar pela melhoria de suas condições de vida e de sua 

comunidade, e que havia desenvolvido o sentimento de “ser parte de um coletivo”, tendo a 

preocupação ambiental como eixo das questões pautadas no desenvolvimento associativo 

relatado por ele. As perguntas que se faziam neste momento eram a respeito de quais 

elementos levaram esta comunidade a investir-se de tal protagonismo, de modo a promover 

tantas mudanças como as por ele relatadas. Teria esta comunidade rompido com as limitações 

gerais do individualismo e do desinteresse pelo público, que parece predominar em boa parte 

                                                             
1
 Matéria informando início do Projeto Rondon no município de Mimoso do Sul. Disponível em:< 

https://www.defesa.gov.br/noticias/22604-projeto-rondon-inicia-operacao-no-espirito-santo>. Acesso em 22 de 

jul 19. 
2
 Disponível no Anexo III, o Certificado de Agradecimento pela participação como apoiadora do Projeto 

Rondon. 
3
 Nome fictício. 
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de nossa sociedade, que a faz dependente do assistencialismo
4
 das políticas públicas e não 

parte integrante desta política? Como e por que esse processo de surgimento de uma vida 

associativa teria acontecido? Com estas questões, nota-se um encontro com o pensamento de 

Luchmann (2014), quando afirma: 

Um dos ingredientes principais da comunidade cívica é o associativismo voluntário, 

que limita – em uma leitura tocquevilliana – o individualismo e a desconfiança que 

são corrosivos à sociedade democrática, desenvolvendo comportamentos e atitudes 

pautadas na solidariedade e no engajamento comum (LUCHMANN, 2014, p. 163). 

 

Sabendo-se das limitações relatadas por estudos a respeito do associativismo, passou-

se a interrogar os conceitos e fatos apresentados no caso da AMOP, debruçada sobre a 

literatura e estudos dos processos associativos. Neste sentido, o antropólogo Ronaldo Lobão 

corrobora com sua análise. 

Outra característica sugerida para as associações modernas, diz respeito à 

competência cívica e à inculcação de valores cívicos que proporcionam. Não 

tenho elementos para julgar se tais princípios são verdadeiros ou inerentes ao 

associativismo. Além de questões não resolvidas acerca das tensões entre o 

individualismo e o coletivismo, em uma sociedade na qual a cultura cívica não é 

partilhada com sentidos comuns, fica a pergunta sobre qual o sentido da 

competência a ser adquirida e que valores serão inculcados (LOBÃO, 2011, p. 

222). 

 

Ao realizar pesquisas em trabalhos (dissertações e teses) a respeito do associativismo e 

sobre a AMOP no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, encontraram-se duas 

dissertações de mestrado que tomaram a AMOP como espaço de pesquisa. A primeira 

dissertação era da pesquisadora Luciene Sales Sena, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), do Programa de Desenvolvimento e Gestão Social, cujo tema é “Contribuições da 

Análise de Redes Sociais para a gestão do desenvolvimento local: O caso da comunidade 

Palmeiras – Mimoso do Sul – ES”. A segunda dissertação citando a AMOP foi a da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), do Centro de Ciências Agrárias, em que o 

pesquisador Marcos Moulin Teixeira estudou a “Influência dos diferentes processos do pós-

colheita na agregação de valor do café conilon” e que também escolheu como local de 

pesquisa a AMOP, como sugestão do Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café 

(CETCAF), que realizou o projeto de instalação de uma Unidade Regional de Cafés Especiais 

(URCE) nesta Associação, onde obteve-se bons resultados, conforme verificar-se-á no 

Capítulo 2 deste trabalho.  

                                                             
4
 No campo do serviço social se considera política assistencialista àquela que “cumpre uma função ideológica na 

busca do consenso a fim de garantir a relação dominação – subalternidade, e, intrinsecamente a esta, a função 

política de alívio, neutralização das tensões existentes nessa relação” (YAZBEK, 2003, p. 53). 
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A respeito da pesquisa de Luciene Sales Sena, aponta-se alguns comentários sobre a 

dissertação que, como esta, trata de um estudo de caso sobre a AMOP. Nesta dissertação, a 

pesquisadora debruçou-se na análise das redes construídas pela Associação, numa perspectiva 

do desenvolvimento local, num panorama diferente desta proposta, pois não trata da questão 

associativa, apesar de dar conta de temas relacionados à temática do associativismo, como os 

conceitos de capital social e ação coletiva, assim como também não traz a preocupação teórica 

com o tipo de desenvolvimento local empreendido pela AMOP, conforme proposta abordada 

em capítulo separado que desenvolve as relações desta Associação com a temática do 

desenvolvimento sustentável.   

Apesar de não ser o objeto da pesquisa, a compreensão de como se deu a formação 

desta Associação ou de como ela se mantém até esta data, entendeu-se que a dissertação da 

UFBA deixa de trabalhar relações fundamentais para a compreensão da AMOP. Observou-se 

que a ligação desta Associação com o seu lugar e com a igreja católica, conforme ver-se-á 

no desenrolar deste trabalho, foram aspectos encontrados na pesquisa que levaram a 

compreender os processos vividos na comunidade de Palmeiras e que, dentre outros, levaram 

a constituição e manutenção do processo associativo até os dias atuais, conforme trabalhou-se 

nos capítulos que se seguem.  

Ainda sobre as buscas realizadas no repositório CAPES, encontrou-se, ainda, a 

dissertação de mestrado de Rhaiany Zavarize Dala Costa de Almeida, da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF), do Programa de Políticas Sociais, cuja pesquisa se 

propôs em analisar o associativismo na cidade de Brejetuba, no Espirito Santo, com o tema: 

“O associativismo na agricultura familiar e seus resultados sociais e econômicos: um estudo 

dos agricultores familiares do município de Brejetuba/ES”. Nesta dissertação, observou-se 

uma interessante análise do desenvolvimento das políticas para a agricultura familiar, 

especialmente na realidade brasileira, e suas aproximações com a questão associativa, 

ampliando as análises para a realidade do estado do Espírito Santo, onde tanto a pesquisa 

fruto deste trabalho, quanto a pesquisa da UENF, foram desenvolvidas. 

Desta forma, ao encontrar referências de estudos relacionadas à AMOP, percebeu-se a 

notoriedade desta Associação e reforçou-se a importância da pesquisa na busca pela 

compreensão dos fatores e elementos que contribuem para o associativismo local.  

 

Desdobramento proposto para este trabalho 
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Assim, para o desenvolvimento desta dissertação de mestrado, procurou-se relatar os 

fatos que tornaram-se conhecidos por meio da pesquisa empírica e documental, relacionando-

os com reflexões teóricas que trazem análises variadas, buscando, assim, efetuar uma 

investigação científica das circunstâncias identificadas. Para melhor organizar, dividiu-se este 

trabalho em três capítulos, onde procurou-se detalhar o estudo de caso proposto de modo que 

fosse possível dialogar com diferentes visões sobre os fatos ocorridos nos quais a AMOP e 

seus atores estejam relacionados, objetivando identificar os elementos que mantém esse 

movimento associativo atuante desde 1991, sendo promotor de melhorias para seus 

associados e comunidades vizinhas, pautando um envolvimento com questões e preocupações 

públicas desde então. 

No primeiro capítulo, procurou-se promover uma “localização” da AMOP inserida na 

dinâmica municipal, com suas questões socioeconômicas, geográficas, históricas, entre outras 

informações, tendo como fonte principal o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Assim como uma descrição densa sobre o “lugar” da comunidade de Palmeiras e sua 

história tornando conhecidas as relações entre os moradores, os eventos sociais, o 

envolvimento com a igreja católica e identificando o diagnóstico da época da fundação da 

AMOP, capítulo este escrito especialmente embasado nas entrevistas e observações da 

pesquisadora. Entende-se que neste capítulo pode-se encontrar a base dos eventos 

subsequentes ocorridos na comunidade de Palmeiras. 

No segundo capítulo apresentou-se a AMOP desde sua fundação, em 1991, até o ano 

de 2019. Os fatos principais nas falas dos atores e agentes que os vivenciaram, o perfil da 

Associação, as relações desta com o Estado e com as políticas públicas, o reconhecimento do 

trabalho associativo por entidades governamentais e não governamentais. Este capítulo traz 

uma descrição dos principais aspectos desta Associação e das mudanças ocorridas na 

comunidade de Palmeiras desde sua fundação. Articulou-se neste trecho diversos autores, 

realizando-se reflexões sobre as situações colocadas nas entrevistas, documentos, noticiários e 

relatórios informando fatos ligados à AMOP de 1991 até 2019. 

Dedicou-se, no terceiro capítulo, a uma análise detalhada das questões que envolvem o 

desenvolvimento sustentável e a AMOP. Articulou-se as noções de ambientalização de 

Lopes (2006) e de ecologismo dos pobres de Alier (1992), onde procurou-se compreender 

esse desenvolvimento local sustentável empreendido em Palmeiras e os benefícios que a 

AMOP e seus associados passaram a receber por meio desta “opção” de desenvolvimento. 

No caminho percorrido por este trabalho, crê-se poder contribuir para reflexões acerca 

das formas de desenvolvimento local que trazem como pauta a relação ambiente e sociedade, 
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e permita aos estudiosos e leitores, conhecer os elementos de um processo de mobilização 

social, assuntos de interesse do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, 

Ambiente e Políticas Públicas (PPGDAP), cursado neste período de mestrado. Convida-se aos 

leitores que tenham interesse pela temática do associativismo, da mobilização social e do 

desenvolvimento sustentável a trilhar os caminhos destas páginas que se seguem, no 

desenvolvimento de um trabalho de pesquisa social qualitativa, onde buscou-se identificar os 

elementos, processos e fatores que contribuíram e contribuem para a vida associativa neste 

local: a comunidade de Palmeiras. 
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CAPITULO 1 - CONTEXTUALIZANDO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE 

PALMEIRAS - AMOP: TERRITÓRIO, HERANÇAS E LUGAR 

 

1.1 A CIDADE DE MIMOSO DO SUL: O TERRITÓRIO DA COMUNIDADE DE 

PALMEIRAS 

 

Para dar início a este trabalho de pesquisa, realizou-se uma contextualização 

geográfica, histórica e socioeconômica de Mimoso do Sul e, especificamente, da comunidade 

de Palmeiras, onde está localizada a Associação de Moradores de Palmeiras (AMOP). Crê-se, 

que desta forma, situou-se no tempo e espaço o objeto de pesquisa para iniciar uma 

aproximação na busca de compreender as raízes do associativismo local. 

O município de Mimoso do Sul localiza-se no extremo sul do estado do Espírito 

Santo, um município de pequeno porte contendo cerca de 25.000 habitantes, como ver-se-á 

detalhadamente a seguir. Pertence à região turística proposta pela Secretaria de Estado de 

Turismo denominada Região dos Vales e do Café, juntamente com os municípios de Muqui, 

Vargem Alta e Cachoeiro, valorizando a cultura local como área predominantemente 

produtora de café desde o período colonial
5
. 

A cidade de Mimoso do Sul, sede do município de mesmo nome, é cercada de 

montanhas. A malha urbana da cidade fica localizada em um vale, cortada pelo Rio Muqui do 

Sul e por alguns córregos e seus afluentes. Pela própria geografia, é comum na cidade a 

ocorrência ou ameaça de enchentes e deslizamentos de encostas, mesmo com as pedras das 

altas montanhas que a cercam. 

Conforme se destaca no portal da prefeitura, as belezas naturais da cidade são 

variadas, pois é rica em picos rochosos, matas preservadas, cachoeiras e riachos, assim como 

as “belezas construídas pelo homem”: casarios antigos, especialmente os do distrito de São 

Pedro do Itabapoana, o monumento do Cristo Redentor, as plantações de café, a estação 

ferroviária do município e seu trilho ainda preservado, dentre outros. 

A seguir, detalha-se maiores informações por meio de dados a respeito do município e, 

mais adiante, sobre a comunidade de Palmeiras.  

 

 

 

                                                             
5
 Disponível em: <https://setur.es.gov.br/regiao-dos-vales-e-do-cafe> Acesso em 18 jun 2019. 
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1.2 MIMOSO DO SUL: QUESTÕES GERAIS 

 

1.2.1 Histórico da colonização de Mimoso do Sul 

 

A colonização do território do atual município de Mimoso do Sul data de 1776, de 

uma sesmaria de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que originou o primeiro núcleo do 

povoado, fixado em Limeira, situado à margem esquerda do rio Itabapoana. Limeira se 

constituiu em importante porto fluvial. A fertilidade do solo influenciou no povoamento da 

região e os colonizadores se dedicaram ao cultivo do café. Em 1852, surgia a povoação de 

São Pedro D’Alcântara do Itabapoana, sendo a primeira sede do município, transferida 

posteriormente para Mimoso, em 1930. Segundo Cabral (2014), as várias fazendas, com suas 

construções que datam da época do império, assim como o Sítio Histórico de São Pedro do 

Itabapoana, “oferecem pelo acervo arquitetônico, peças e utensílios, uma aula verdadeira de 

história e de preservação do patrimônio” (CABRAL, 2014, p. 6). 

Há indícios de que as primeiras plantações de café do estado do Espírito Santo tenham 

sido realizadas, em parte, nas terras hoje pertencentes ao Município de Mimoso do Sul na 

metade do século XIX, conforme evidenciam estudos de Buffon (1992). O autor informa que 

o cultivo do café no Espírito Santo teria se dado a partir de iniciativas de mineiros e 

fluminenses nos vales dos rios Itabapoana e Itapemirim, desenvolvendo-se em bases 

escravistas nas grandes fazendas do sul do estado, que com o fim da escravidão tiveram suas 

terras geridas por núcleos familiares pelo regime de parcerias agrícolas.  

O município de Mimoso do Sul possui extensão territorial de 869.439 km², 

confrontando-se ao norte com os municípios de Alegre, Jerônimo Monteiro e Muqui; ao sul 

com o estado do Rio de Janeiro; a leste com o município de Presidente Kennedy e Atílio 

Vivacqua e a oeste com os municípios de São José do Calçado e Apiacá. Mimoso do Sul 

encontra-se a 173 km da capital do estado, a cidade de Vitória (CABRAL, 2014).  

Administrativamente, tem seu território dividido em sete distritos, incluindo a sede da 

comarca: Mimoso do Sul, São Pedro do Itabapoana, Santo Antônio do Muqui, Conceição do 

Muqui, São José das Torres, Dona América e Ponte do Itabapoana. Espacialmente, estes 

distritos dividem-se em comunidades
6
 que, em sua maioria, são rurais, conforme demonstra a 

Figura 1.  

                                                             
6
 O sentido da palavra comunidade aqui pode ser equiparado ao conceito de comunidade expresso em Cefai 

(2011), onde é entendida como “(...) uma unidade vivida e praticada da ação coletiva, frequentemente inscrita no 

território e na população, às vezes portadora de uma forte conotação mística (...) quase sempre ligada a tarefas de 
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Figura 1- Mapa das Comunidades de Mimoso do Sul 

 

Fonte: IJSN – Instituto Jones dos Santos Neves. 

                                                                                                                                                                                              
resolução das carências sociais” (CEFAI, 2011, p. 24). Na prática, ele adquire uma característica mais espacial 

que propriamente política. 
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1.2.2 População 

 

A população do município se divide entre a área urbana, com cerca de 16.232 pessoas, 

e a área rural, que registra 9.670 pessoas, conforme os dados apresentados na Tabela 1. A 

população de origem variada ressalta a forte presença de descendentes de italianos, 

portugueses, espanhóis e sírio-libaneses, além da população afrodescendente. 

 

Tabela 1 - População de Mimoso do Sul, segundo situação de domicílio e sexo – Censo 2010 

POPULAÇÃO SEGUNDO SITUAÇÃO DE 

DOMICÍLIO E SEXO – Censo 2010 

Domicílio Urbana 16.232 

Rural 9.670 

Sexo Feminino 12.861 

Masculino 13041 

  Fonte: IBGE. 

 

1.2.3 Educação 

 

No que tange a educação do município, as informações disponíveis no Censo de 2010 

do IBGE são as de que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de Mimoso 

do Sul recebeu nota 3,8, ocupando o 54º lugar do ranking do estado. A taxa de analfabetismo 

da população de 15 anos ou mais de idade reduziu 4,3% do ano de 2000 para 2010, acima da 

média nacional para o mesmo período, sendo equivalente a 4,03%
7
, conforme pode ser 

visualizado por meio da Figura 2. 

 

 

 

                                                             
7
Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-

censo.html?busca=1&id=3&idnoticia=2019&t=indicadores-sociais-municipais-2010-incidencia-pobreza-maior-

municipios-porte-medio&view=noticia> Acesso em 13 jul 2018. 
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Figura 2 – Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais em Mimoso do Sul – 

Censo 2010 

Fonte: IBGE. 

        

1.2.4 Informações socioeconômicas 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), aquele que mede o grau de 

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população, no município está 

na ordem de 0,67, e no estado do Espírito Santo, Mimoso do Sul ocupa a 50º posição no 

ranking dos 78 municípios. Sobre a incidência da pobreza, Mimoso do Sul ocupa o 38º lugar 

no ranking dos municípios do estado com a taxa de 35,42%.  

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo IBGE, as atividades 

relacionadas a agricultura, pecuária e agroindústria, ocupam um lugar preponderante na 

economia e na vida social do município. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento afirma 

que Mimoso do Sul é o principal produtor de café do sul do estado, sendo o café e a 

agropecuária leiteira e de corte as grandes fontes de renda da cidade desde o século XIX
8
. 

Contudo, de acordo com o último Censo do IBGE, em 2010, conforme demonstra a Figura 3, 

comércio e serviços ocupam a maior parcela da atividade econômica do município. 

 

 

 

                                                             
8
 Disponível em: <https://sedes.es.gov.br/mimoso-do-sul> Acesso em 20 jun 2019. 
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Tabela 2 - Atividade econômica de Mimoso do Sul - Censo de 2010 
ATIVIDADE ECONÔMICA – Censo 2010 

Agropecuária 52.274,83 (x 1000) R$ 

Indústria 81.619,93 (x 1000) R$ 

Serviços - exclusive Administração, 

Defesa, Educação e Saúde Públicas 

e Seguridade Social 

165.788,71 (x 1000) R$ 

 

        Fonte: IBGE. 

O índice de Gini
9
 do município aponta uma alta concentração de renda com taxa de 

0,47. O Produto Interno Bruto per capita de Mimoso do Sul ocupa a 46º posição no estado, 

com o montante de R$ 16.475,97. 

 

1.2.5 O associativismo local 

 

De acordo com os dados do IBGE, Mimoso do Sul registra 83 associações sem fins 

lucrativos ou fundações privadas, no estado do Espírito Santo este número é de 6.393. No 

ranking estadual, Mimoso ocupa a 16ª posição e no ranking nacional das cidades Mimoso do 

Sul ocupa o 630º lugar. Não há no Censo do IBGE um dado específico que trate de associação 

de moradores, e pode-se imaginar que esteja contida no item “outras instituições privadas sem 

fins lucrativos”, que registra no Brasil o número de 602 associações ou fundações neste 

quesito. 

Segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa Técnica e Extensão Rural 

(INCAPER), em 2014, havia em Mimoso do Sul 26 associações rurais oriundas de 

assentamentos do Programa de Crédito Fundiário ou de comunidades de agricultores 

                                                             
9
 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos 

mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a 

situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, 

uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 

20% mais ricos. No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2004, elaborado pelo PNUD, o Brasil aparece 

com Índice de 0,591, quase no final da lista de 127 países. Apenas sete nações apresentam maior concentração 

de renda. Fonte: Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28&Itemid=23> Acesso em 

09 jul 2018. 
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familiares. Destas, o INCAPER registra a existência de algumas associações onde é salientado 

“o amadurecimento político e institucional e que estão desenvolvendo projetos de 

desenvolvimento sustentável para suas regiões” (CABRAL, 2014, p. 09). Entre elas, o 

INCAPER destaca a Associação de Moradores de Palmeiras e a Associação de Produtores do 

Oriente, que estão desenvolvendo trabalhos comunitários na melhoria da qualidade do café e 

certificação das propriedades (CABRAL, 2014). 

No entendimento de José Gilberto, Coordenador do Escritório Local de 

Desenvolvimento Rural do INCAPER, 

...as associações rurais do município apresentam dificuldades administrativas por 

não compreenderem que a gestão de uma associação deve ser compartilhada por 

todos. A exceção é a Associação de Palmeiras que, segundo o INCAPER, é modelo 

de organização e é citada pelas outras associações como exemplo a ser seguido 

(JOSÉ GILBERTO
10

, entrevista realizada no dia 02 de agosto de 2018).  

 

Relativo às associações de moradores, Mimoso do Sul possui a Federação das 

Associações de Moradores de Mimoso (FAMOM), contudo nem todas as associações estão 

registradas nesta federação. A informação que a própria FAMOM disponibilizou é de que em 

Mimoso do Sul, a maior parte dos bairros e distritos possuem suas associações, mas que elas 

não têm uma atuação política e social de relevância
11

. Outras associações, como o Rotary 

Clube de Mimoso do Sul, a Loja Maçônica e entidades filantrópicas, também são presentes e 

representam associações do município.  

 

1.3 SOBRE O “LUGAR” DA COMUNIDADE DE PALMEIRAS 

 

Procede-se à descrição do lugar da comunidade de Palmeiras, onde acontecem as 

vivências, as experiências, os sentimentos dos moradores deste espaço social, objeto de estudo 

desta pesquisa. Pretende-se interpretar este “lugar” tendo como norte a direção apontada por 

Escobar (2005), o entendendo como “experiência de uma localidade específica com um grau 

de enraizamento, com conexão com a vida diária, mesmo que sua identidade seja construída e 

nunca fixa” (ESCOBAR, 2015, p. 133), analisando assim a ligação do espaço com a cultura 

que se desenvolve nos lugares. Nestes termos, inicia-se a seguir a descrição proposta. 

A comunidade de Palmeiras está localizada no distrito sede de Mimoso do Sul, a 

cerca de 11 km do centro da cidade. Esta comunidade está inserida numa área natural 

                                                             
10

 Nome fictício. 
11

 Informação repassada pela associada Elisa Lessa (nome fictício). 
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protegida
12

 denominada Monumento Natural Estadual Serra das Torres, unidade de 

conservação estadual criada em 2010 pela Lei Estadual nº. 9.463, por abrigar elementos de 

valor histórico, cultural e antropológico de interesse estadual, bem como por conter um dos 

principais remanescentes florestais contínuos do sul do estado.  

As belezas naturais, as montanhas e encostas, e as águas abundantes fazem parte desta 

comunidade rural que se integra a este ambiente, na medida em que busca constantemente sua 

preservação, assim como as demais comunidades que ocupam a área do Monumento Natural 

Serra das Torres. Segundo afirma a bióloga e pesquisadora Jane Oliveira,   

 

...as pessoas que protegem a unidade de conservação são os moradores, as pessoas 

que moram aqui, são eles que cuidam dos riachos, que evitam jogar o agrotóxico 

próximo as nascentes, a pessoa que cerca a nascente para proteger (...) são os 

moradores que fazem o seu cultivo (...) mantendo a área verde intacta (JANE 

OLIVEIRA, entrevista em 25 de abril de 2018)
13

. 

 

Para chegar nesta comunidade, é necessário tomar uma estrada de terra e percorrer um 

caminho feito por baixadas e subidas até a região de Palmeiras, que possui uma altitude maior 

que o centro da cidade. A comunidade de Palmeiras é a única do município que possui 

sinalização indicativa por meio de placas, recentemente colocadas pelo poder público 

municipal, o que facilita chegar até o local. O caminho tem a presença de muito verde e 

montanhas, especialmente com uma visão do monte de nome Belo Monte. Ao lado da estrada, 

correm as águas limpas do córrego Belo Monte. Além disto, podem ser vistos no trajeto 

plantações de café e de banana, como também o gado do grande proprietário da região de 

Palmeiras. Pelo caminho, há uma escola de ensino médio denominada Escola Família 

Agrícola, gerida pelo MEPES
14

, que forma técnicos em agropecuária 

                                                             
12 As áreas naturais protegidas são espaços voltados à preservação da natureza que são definidos por meio de 
leis e decretos. Podem ser públicas ou privadas. Na legislação brasileira existem três tipos básicos de área 
natural protegida: APP – área de preservação permanente, RL – reserva legal e UC – unidades de conservação 
(Fonte: Disponível em :<https://iema.es.gov.br/areas-naturais-protegidas> Acesso em 03 mar 2019. 
13

 A bióloga Jane Oliveira pesquisa anfíbios e répteis existentes no Monumento Natural Serra das Torres. Fonte: 

Disponível em:<http://www.pmav.es.gov.br/noticia/ler/250/monumento-nacional-serra-das-torres-e-local-de-

materia-com-biologo-richard-rasmussen> Acesso em 12 jul 2018. 
14

 MEPES – Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, é uma associação civil de direito privado, 

sem fins lucrativos que, de acordo com seu Estatuto tem por objetivo “a promoção integral da pessoa humana, 

interagindo na saúde, educação e ação comunitária, sem fins econômicos, numa ampla atividade voltada 

principalmente ao meio rural, integrando campo e cidade. Em Mimoso do Sul foi fundada no ano de 2008. 

Disponível em: <http://www.mepes.org.br/docs/Estatuto.pdf> Acesso em 13 jul 2018. 

https://iema.es.gov.br/areas-naturais-protegidas
http://www.pmav.es.gov.br/noticia/ler/250/monumento-nacional-serra-das-torres-e-local-de-materia-com-biologo-richard-rasmussen
http://www.pmav.es.gov.br/noticia/ler/250/monumento-nacional-serra-das-torres-e-local-de-materia-com-biologo-richard-rasmussen
http://www.mepes.org.br/docs/Estatuto.pdf
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Esta é uma comunidade formada por pequenos agricultores familiares
15

, cujas 

propriedades têm em média a extensão territorial equivalente a um alqueire (cerca de 4,8 

hectares), e por um grande proprietário que detêm a maior parte da área da comunidade, cerca 

de 80 alqueires.  

De acordo com informações colhidas junto ao morador Júlio Martins, associado e 

primeiro presidente da AMOP na década de 90, e fornecidas em relatório pelo Incaper
16

, 

então Emater na época de colheita de dados, existiam 44 famílias que residiam na região de 

Palmeiras. Nos anos 2000, não houve um censo parecido, contudo, os associados informam 

que atualmente permanecem 40 famílias moradoras na região. Destas famílias, 36 fazem parte 

da Associação de Moradores de Palmeiras no ano de 2019. 

A comunidade de Palmeiras é cortada pelo Córrego Belo Monte, que corre límpido e 

despoluído entre as pedras e cachoeiras, proporcionando aos moradores e turistas ótimos 

locais para banho em suas de piscinas naturais. Na comunidade, há uma igreja católica que 

tem como padroeira Santa Luzia, e que foi construída pelos próprios moradores após 

mobilização comunitária em 1964, onde são celebrados os cultos e acontecem grande parte 

dos encontros da população daquela comunidade, que em sua maioria professa a fé católica e 

tem uma frequência religiosa assídua, especialmente nas missas aos domingos. 

Um campo de futebol, conforme mostra a Figura 3, onde são disputados campeonatos 

das comunidades rurais do município, fica ao lado da igreja católica. Nos períodos de 

campeonato, o local é muito frequentado não só pelos moradores da comunidade como 

também pela vizinhança e pelos torcedores dos times que se apresentam para o espetáculo 

futebolístico. Na frente do campo de futebol, encontra-se o Centro Comunitário (Figura 4). 

Nele são feitos os grandes eventos e festas da comunidade. Contínuos ao Centro Comunitário, 

estão a escola de ensino fundamental da comunidade, o Telecentro (Figura 5), com uma rede 

de computadores conectados à internet, o centro administrativo da AMOP e salas onde são 

fornecidos cursos diversos com parcerias para associados e moradores.  

 

                                                             
15

 Segundo a Lei 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, consideram-se agricultores familiares aqueles que não detenham 

área maior do que quatro módulos fiscais; que utilizem predominantemente de mão de obra da própria família 

nas atividades econômicas do seu estabelecimento; tenham renda familiar predominantemente originada de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio empreendimento; e dirijam o empreendimento com sua família. 

Fonte: Disponível em: <https://incaper.es.gov.br/Not%C3%ADcia/agricultura-familiar-capixaba-garante-

diversidade-emprego-e-renda-no-campo> Acesso em 30 jul 2019. Vale ressaltar que, de acordo com o 

INCAPER, na região de Mimoso do Sul o módulo fiscal equivale a 30 hectares. Fonte: Disponível em:< 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Caparao/Mimoso.pdf> Acesso em 30 jul 2019. 

16
 Relatório fornecido pelo INCAPER, conforme Anexo II. 

https://incaper.es.gov.br/Not%C3%ADcia/agricultura-familiar-capixaba-garante-diversidade-emprego-e-renda-no-campo
https://incaper.es.gov.br/Not%C3%ADcia/agricultura-familiar-capixaba-garante-diversidade-emprego-e-renda-no-campo
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Figura 3 - Campo de Futebol ao centro e lateral da igreja no canto esquerdo superior 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 4 - Centro Comunitário da Comunidade de Palmeiras  
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Fonte: Site mimosoinfoco. 

 

Figura 5 - Telecentro 

Fonte: Site mimosoinfoco. 

Na comunidade, também há um galpão construído pelos associados da AMOP, onde 

se encontra uma Unidade Regional de Cafés Especiais (URCE), uma aquisição promovida 

através de um projeto do Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (Ceticaf)
17

. O 

Ceticaf é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, cuja missão é a de promover a 

modernização tecnológica do complexo agroindustrial do café, e que viu na comunidade de 

Palmeiras um lugar em potencial para o desenvolvimento deste projeto, conforme será visto 

adiante.  

A produção de café é a principal fonte de renda das famílias dos pequenos agricultores 

que ali residem, mas a diversificação com a produção de banana, cacau, laranja, goiaba e 

produção artesanal de doces, pães e biscoitos também é parte da atividade econômica da 

região. O gado é a principal atividade exercida pelo proprietário da maior porção das terras 

daquela comunidade. Algumas famílias contam com renda em trabalhos extras, como 

professores e pedreiros, mas a maior parte concentra sua renda na produção desenvolvida em 

suas propriedades. 

                                                             
17

 Disponível em: <https://www.cetcaf.com.br/quem-somos> Acesso em 17 jun 2019. 

https://www.cetcaf.com.br/quem-somos
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Na comunidade de Palmeiras não há moradores analfabetos nos dias atuais. Grande 

parte possui o ensino médio completo e alguns possuem ensino superior. Parte dos filhos dos 

moradores que cursam ensino superior deixam de residir na comunidade, já outros, no 

entanto, permanecem e dão sequência ao trabalho de suas famílias. Uma característica 

importante dos moradores desta comunidade é a de que muitos são descendentes das mesmas 

famílias, havendo ali alguns sobrenomes que se repetem, pois receberam suas propriedades 

como herança de seus pais e ali permaneceram.  

 

1.4 HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DE PALMEIRAS 

  

Fatos importantes que ajudam a compreender a formação da AMOP têm suas origens 

nas práticas sociais desenvolvidas pelos moradores da comunidade, décadas antes da 

constituição desta Associação. Sendo uma comunidade formada por poucas famílias, todas 

com características semelhantes, sendo pequenos produtores rurais, produtores especialmente 

de café conilon há muitas décadas, alguns trabalhando em regime de meação
18

 em outras 

propriedades, todos católicos praticantes, amantes de futebol. Estas, dentre outras 

semelhanças, tornaram possível a ocorrência de um processo de socialização, que pode ser 

visto como origem do processo que constituiria a AMOP tempos depois. 

  

1.4.1 O Futebol 

 

Em entrevista, na fala do fundador e primeiro presidente da AMOP, Sr.º. Júlio 

Martins, evidenciou-se informações importantes sobre os movimentos de organização dos 

moradores de Palmeiras décadas antes de sua fundação como Associação. Este homem fala a 

respeito de seu tio, Sr.º. Cidi, que retornara do Rio de Janeiro
19

 na década de 50, e que 

percebeu, segundo suas palavras, a “necessidade de ocupar a juventude da comunidade com 

alguma atividade que pudesse tirá-los dos vícios”. Propôs-se, assim, a fundação de um time 

                                                             
18

 Diz-se do agricultor que trabalha em terras que pertencem a outra pessoa. Em geral o meeiro ocupa-se de todo 

o trabalho, e reparte com o dono da terra o resultado da produção. O dono da terra fornece o terreno, a casa e, às 

vezes, um pequeno lote para o cultivo particular do agricultor e de sua família. Fornece, ainda, equipamento 

agrícola e animais para ajudar no trabalho. Adubos, inseticidas e adiantamentos em dinheiro podem 

ocasionalmente ser fornecidos pelo dono da terra. No Brasil, a agricultura de meação ainda é muito praticada, 

principalmente nas regiões mais atrasadas. Disponível em: < https://www.dicionarioinformal.com.br/meeiro/>. 

Acesso em 24 jul 2019. 
19

 Sr.º. Cidi serviu ao Exército Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro, tendo retornado para comunidade de 

Palmeiras após o período obrigatório de serviço militar. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/meeiro/
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de futebol. Este time de futebol tornou-se uma importante organização social daquela 

comunidade, segundo afirma o entrevistado, disputando jogos por todas as regiões do 

município. Segundo os moradores relatam, foi o primeiro momento em que a comunidade 

percebeu que eles precisavam ser organizados e que era necessário desenvolver o “espírito de 

cooperação” com os demais. Relata Júlio Martins que “os jogadores daqui eram muito brutos, 

quando perdiam era muita briga, espantavam os adversários. Foi quando começaram a refletir 

que se não fossem unidos e compreendessem que um dia podem perder, mas no outro podem 

ganhar, que não teriam mais ninguém para jogar com eles”.  

Durante o período da pesquisa, procurou-se participar de jogos de futebol realizados 

no campo da comunidade de Palmeiras, em disputa pelo campeonato municipal rural. Notou-

se a mobilização de todos os moradores da comunidade, uns para assistirem aos jogos, outros 

trabalhando com as vendas da cantina de um dos associados. Percebeu-se que não só os 

moradores do local, mas também seus parentes, vêm de fora da comunidade participar 

daquele evento.   

 

1.4.2 A igreja 

 

Além do time de futebol, outro importante momento vivido por esta comunidade foi o 

da organização social que envolveu práticas de fortalecimento da fé católica iniciada desde a 

década de 30, quando moradores devotos a santos, como São Sebastião e Santa Luzia, 

iniciaram orações, ladainhas e procissões que uniam as demais famílias da comunidade. Um 

dos moradores, devoto de São Sebastião, resolveu fincar um cruzeiro no alto de um morro, 

onde hoje é a igreja da comunidade. Todos os dias de São Sebastião, a comunidade se reunia 

em suas rezas e fazia procissão até o cruzeiro. Quando havia secas na região, da mesma 

forma, os moradores se uniam em rezas e faziam procissão até o cruzeiro pedindo chuva. 

Nestes encontros religiosos, em orações nas casas, os moradores começaram a partilhar bolos, 

broas e biscoitos com café. As conversas nestes momentos não eram somente religiosas, mas 

conversavam sobre suas similaridades, ou seja, produção rural, trabalho, questões e problemas 

que viviam e partilhavam em comum. 

Registra Júlio Martins que, em 1950, um morador, colono de um grande proprietário 

da comunidade de Palmeiras, pediu autorização para construírem em suas terras uma 

igrejinha. Assim, autorizados pelo proprietário, em 1951 construíram uma igrejinha de pau-a-

pique e, em maio daquele ano, realizaram a coroação, a ladainha e um leilão na igreja. 
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Conta o entrevistado que nesta igreja rezaram-se algumas missas em latim, onde o 

padre celebrava virado de costas para a assembleia e as pessoas. Durante estes cultos, 

rezavam o terço e ladainhas, pois não entendiam o que estava sendo falado. Contudo, o dono 

da propriedade vendeu as terras e o novo administrador, por ser evangélico, não ajudava e 

nem se interessou em cuidar da igreja. Com o passar do tempo, esta igreja ficou sem 

condições de uso e os moradores passaram a se reunir para rezar numa escola que havia na 

comunidade. 

Pelos anos de 1962, quando estava acontecendo o Concílio Vaticano II, a paróquia de 

Mimoso do Sul passou a receber dois padres holandeses que vinham à comunidade de 

Palmeiras a cada bimestre e, num destes encontros, um dos padres, ao terminar a missa, 

sugeriu que os moradores construíssem uma capela, e no mesmo dia saíram em procissão em 

direção ao cruzeiro para avaliarem o local. Após a aprovação, o padre fincou uma pedra no 

lugar da construção, fez uma oração, deu a bênção e a partir daí iniciou-se um processo de 

mobilização daquela comunidade em prol da construção da igreja. 

Para tanto, os moradores organizaram leilões, bingos e rifas, realizaram uma eleição 

para decidir quem seriam os responsáveis pela coordenação dos trabalhos e, em 1965, foi 

celebrada a primeira missa na nova igreja. A partir de então, o trabalho da igreja com 

catequese, celebrações, estudos bíblicos, surgimento de pastorais e movimentos de jovens, 

tornou-se ainda mais forte e a organização de coordenação daquela igreja foi tornando-se mais 

organizada, com eleições de diretoria para assumir cada período de gestão da comunidade. 

Neste período, um dos moradores de Palmeiras tornou-se primeiro Diácono da Igreja 

Católica da Paróquia de Mimoso do Sul. “Quando as Comunidades Eclesiais de Base foram 

instituídas pelo Concílio Vaticano II, a comunidade das Palmeiras já estava organizada sendo 

a 1ª Comunidade Eclesial de Base (CEB) do município”, declara Júlio Martins. De encontro 

com a realidade, a instituição da CEB na comunidade de Palmeiras sustentou todo um 

movimento já existente e almejado pelos moradores de mobilização por melhorias sociais. 

De acordo com Cefai (2011), quando se refere ao papel das CEB’S, estas comunidades 

católicas foram além de celebração de ritos e leitura da bíblia, foram grandes mobilizadoras e 

apoiadoras dos movimentos sociais.  

A associação de referência foi, até o meio dos anos 1990, a Comunidade Eclesial de 

Base: ao mesmo tempo assembleia dos fiéis se reunindo para ler a Bíblia, discutir 

sobre a fé e celebrar os ritos, duplicando a forma da paróquia; e reagrupamento 

militante, ligado em rede às outras CEBs pela logística da Igreja, mobilizando-se 

para a gestão des negócios locais, mas também da Constituição de 1988 para 

articular grandes movimentos nacionais. (...). Ela é uma unidade vivida e praticada 

da ação coletiva, frequentemente inscrita no território e na população, às vexes 

portadora de uma forte conotação mística - ... -, quase sempre ligada a tarefas de 
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resolução das carências sociais, e dando lugar, na ocasião, a um registro formal no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) (CEFAI et al, 2011, p. 23-24). 

 

Brum (2018) traz uma reflexão sobre a importância do movimento da Teologia da 

Libertação, iniciado na década de 60 por meio do Concílio Vaticano II para a organização 

popular, materializado com a implantação das CEB’s, em seu artigo “Opção pelos pobres: a 

Pastoral das Favelas e a reorganização do movimento de favelas no Rio de Janeiro na 

redemocratização”, onde mostra como as CEB’s e a Teologia da Libertação foram 

determinantes para a reorganização do movimento popular nas favelas do Rio de Janeiro. 

Utilizou-se, assim, suas reflexões ao realizar-se uma comparação com os fatos semelhantes 

aos ocorridos na comunidade de Palmeiras. 

De acordo com o depoimento do Padre Mário Prigol, Brum (2018) registra que os 

 (...) grupos da igreja que há tempos atuavam no movimento social, começaram a 

criar as equipes de base, embriões das CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), no 

início da década de 1970, sendo essa a forma desses grupos ligados à Igreja de 

realizarem uma “militância” orgânica sem despertar a atenção da repressão, o que já 

havia atingido setores da Igreja, como o próprio padre Mário, preso em 1970 

(BRUM, 2018, p. 418). 

 

Já existiam grupos que refletiam a Bíblia e, na medida em que você reflete você 

percebe que certas coisas não podem ser aceitas pelo Evangelho. Por exemplo, você 

ser proibido de lutar pela melhoria na fábrica, lutar para ter água, esgoto na favela, 

lutar para você ter a luz (...) (BRUM, 2018, p. 418). 

 

Em análise ao livro Ata da Associação, encontrou-se na Ata nº. 08 da AMOP, datada 

de 25 de janeiro de 1994, o registro de uma carta de apoio e incentivo ao movimento 

associativo que o pároco recém-empossado enviou para a comunidade. Assim registra a Ata: 

Nesta visão geral o padre disse que em primeiro lugar é preciso formar a consciência 

do povo e esta consciência deve passar pela valorização do coletivo e nunca visando 

somente o indivíduo. Disse que é preciso descobrir o cidadão que existe em cada um 

e não um eterno dependente. Falou ainda das reivindicações que deve ser 

fundamental na justiça e na liberdade, no fortalecimento das instituições 

democráticas, do questionamento sobre a política administrativa, do papel dos 

vereadores e concluiu dizendo que o papel fundamental da associação é 

conscientizar a comunidade no sentido de que somente pela organização 

alcançaremos a libertação (Ata nº. 08 de 25 de janeiro de 1994). 

 

Desta forma, percebe-se que ocorreu em Palmeiras este forte estímulo à organização 

associativa por parte destes processos que a igreja católica capitaneou neste momento 

histórico com os movimentos promovidos pelas CEB’s. Nota-se que a instalação de uma 

Comunidade Eclesial de Base, na própria comunidade de Palmeiras, favoreceu o 

fortalecimento dos laços já havidos na comunidade que, como analisou-se, já era organizada e 

participativa nas ações da igreja. 
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1.4.3 Processos identitários locais 

 

Relata Júlio Martins que tanto o time de futebol quanto as reuniões religiosas foram os 

responsáveis pelo impulso de organizar a Associação. Relembra que sempre após os jogos e 

após as rezas, os moradores conversavam, confraternizavam e podiam ali, nas trocas, 

perceberem seus problemas comuns e dialogarem na busca por soluções. Estes espaços de 

sociabilidade foram importantes para fortalecer vínculos identitários que são fundamentais 

nos processos de engajamento associativo. Neste sentido, Cefai (2011) colabora com a análise 

ao afirmar que 

A associação encarna o processo de formulação de referências identitárias, canaliza 

a energia da rejeição e converte-a em protesto, e ainda contribui com a produção de 

repertórios de argumentação e de motivação (CEFAI, 2011, p. 84). 

 

 Contribui também com esta análise de Júlio Martins, a referência que a cientista social 

Lígia Helena Hann Luchmann faz a citação de Robert Putnam (1995), em seu artigo 

“Abordagens teóricas sobre o associativismo e seus efeitos democráticos”, quando este 

afirma: 

Comparecimento às urnas, leitura de jornais, participação em corais e clubes de 

futebol – estas foram as marcas de uma região bem sucedida. De fato, a análise 

histórica sugere que essas redes de reciprocidade organizada e de solidariedade 

cívica, longe de serem um epifenômeno da modernização socioeconômica, foram 

uma pré-condição para ela – “capital social” refere-se a características de 

organização social como redes, normas e confiança social que facilitam a 

coordenação e a cooperação para o benefício mútuo (PUTNAM, 1995 apud 

LUCHMANN, 2014, p. 163).  

 

Percebe-se, assim, um grupo social rico em vínculos de proximidade, que pode ser 

caracterizado como uma comunidade com forte “capital social”, no sentido descrito por 

Beaudoin (2011), ou seja, uma comunidade com existência de redes de conexões essenciais 

para o desenvolvimento de práticas e comportamentos que transcendem a dimensão individual 

(BEAUDOIN, 2011 apud LUCHMANN, 2014). 

Neste sentido, Sena (2014), em sua pesquisa sobre a “Contribuição das Análises das 

Redes Sociais: Contextualizando o Papel Social dos Atores Estratégicos”, onde utiliza-se do 

estudo sobre a AMOP, colabora no sentido de afirmar que “sobre o potencial das conexões 

estabelecidas e recursos dos atores, ressalta-se que, neste trabalho, eles se alinham com os 
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atributos vinculados ao conceito de capital social defendido por Bourdieu” (SENA, 2014, p.  

17). 

Bourdieu (2007) conceitua o capital social como um 

(...) conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede 

durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de 

inter-reconhecimento ou, em outros termos à vinculação a um grupo, como conjunto 

de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (...), mas também 

são unidos por ligações úteis e permanentes (BOURDIEU, 2007, p.67). 

Assim, Sena (2014) escreve em suas conclusões: 

Os conceitos base de ARS – relações e laços relacionais – foram essenciais para a 

apreensão da configuração da ação coletiva dos atores identificados na Comunidade 

Palmeiras. Ressalta-se que a compreensão da métrica e da densidade subsidiou 

significativamente o entendimento das estruturações em rede real, percebida e 

desejada e a sua relação com o movimento conectivo presente no processo de DL. O 

conceito dessa métrica embasou a inferência acerca do potencial de conexão 

vislumbrado na configuração da rede desejada. Esse foi o dado que possibilitou aos 

atores a visualização de suas oportunidades de avanço de capital social na rede 

(SENA, 2014, p. 94). 

  

Júlio Martins relembra que, em 1990, o padre em exercício na Paróquia de Mimoso do 

Sul, Pe. Eric, o convidou para participar de um curso que a igreja daria na cidade de Jerônimo 

Monteiro sobre “lideranças”, e que ele aceitou o convite e realizou o curso oferecido. Ao 

retornar do curso, conta que decidiu que deveria conhecer melhor a sua comunidade. Então, 

elaborou um questionário e ao chegar do trabalho, foi de casa em casa, a cavalo, para 

conversar com os moradores. Neste questionário, ele perguntou o número de pessoas das 

famílias, crianças, quais os problemas pelos quais as famílias passavam etc., e relata que 

percebeu que os problemas das famílias eram muito parecidos, os quais eram os seguintes: 

analfabetismo, alcoolismo, fumantes, crianças desnutridas, crianças com giárdia, baixa 

produtividade das lavouras, entre outros. 

Relata Júlio Martins que, em uma das últimas visitas que realizou, no ponto mais alto 

da comunidade, viu alguns homens desconhecidos numa propriedade e resolveu ir até eles 

apresentando-se e falando sobre o trabalho que estava realizando para conhecer os moradores 

da região. Para sua surpresa, aqueles homens disseram para ele que estavam ali somente de 

passagem, que foram contratados para cortar as árvores da mata daquelas terras, cujo 

madeireiro havia comprado. A partir de então, começou a mobilização mais intensa realizada 

por aquela comunidade até então, que se tratou como “o mito de origem”. 

 

1.4.4 Diagnóstico de Palmeiras na década de 90 
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Elaborado pelo morador Júlio Martins, foi construído um diagnóstico na busca de 

realizar um levantamento das necessidades e carências da comunidade, conforme afirma o 

próprio “pesquisador”: “depois de fazer o curso de liderança em Jerônimo Monteiro, voltei 

para casa e fiz um questionário para conhecer melhor as famílias e os problemas que tinham 

na comunidade”. Na época, Júlio Martins tinha 19 anos. Ele afirma não ter mais o documento 

de colheita de informações que elaborou na época, mas os dados coletados foram base dos 

projetos desenvolvidos para a comunidade nos anos que se seguiram. 

 Apresenta-se no Anexo II, o relatório elaborado pelo INCAPER que data de 12 de 

setembro de 1991, que compila as informações trazidas por este levantamento, dentre outras 

colhidas pela instituição, para embasar os projetos que os técnicos ajudavam os associados a 

realizar. Com este diagnóstico em mãos, pôde-se elaborar uma melhor análise do perfil dos 

moradores na época da formação da AMOP. Nas informações constam o aspecto 

populacional, vínculos com a comunidade, produtividade das lavouras, vínculos de trabalho, 

condições de saneamento básico e de saúde, dados etários e de gênero dos moradores, 

condições de escolarização, dentre outros. 

 Este diagnóstico, conforme pode ser visto no relatório no Anexo II, aponta para uma 

população de aproximadamente 159 pessoas distribuídas em 44 famílias moradoras da 

comunidade de Palmeiras, formada por proprietários e, ou, meeiros, que, em sua maioria, 

eram de religião católica e com vínculos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Apresentou-se um número de 20 analfabetos na comunidade e confirmou-se a importância da 

produção do café e de banana na renda das famílias de Palmeiras. Quanto às questões de 

saúde e saneamento, levantou-se a informação das doenças mais acometidas pela população 

local (como verminose, dor de cabeça, reumatismo, dentre outros) e informou-se a precária 

questão de saneamento, onde somente seis famílias apresentavam fossas na época da colheita 

da informação. Assim como a informação sobre a destinação do lixo, que era jogado pelas 

propriedades, sem qualquer separação e preocupação com sua destinação, quando 30 famílias 

afirmaram que deixavam o lixo espalhado. Apresentou-se, ainda, questões gerais de 

problemas públicos considerados pelos moradores, dentre eles a questão da má conservação 

da estrada, a falta de transporte para a comunidade, a falta de médico no posto de saúde, 

sendo algumas das questões de maior relevância apontadas no levantamento. 

 Este diagnóstico, aponta Júlio Martins, foi o primeiro passo para compreender os 

problemas reais da comunidade e conhecer todas as famílias moradoras, conforme a proposta 

do curso de lideranças que realizou pela igreja católica. Mas foi também o meio pelo qual 
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Júlio Martins tomou ciência da ocorrência do desmatamento, que culminou em todo o 

processo de mobilização havido na comunidade, quando, em suas andanças pela mesma, 

encontrou os homens trabalhando no corte das árvores, fato até então desconhecido pelos 

moradores do local.  

Com base nestas informações, os associados, orientados por parceiros do INCAPER e 

da Secretaria Municipal de Agricultura, puderam iniciar um processo de formulação de 

projetos na busca por parceiros que os pudessem auxiliar em suas demandas. A partir de 

então, o processo de mudanças realizados pela AMOP ganha fôlego e sai do papel, passando a 

ser materializado na vida daqueles associados e demais moradores da comunidade de 

Palmeiras. 

Este diagnóstico representa não somente a atitude de tomar posse do “conhecimento 

do seu lugar”, mas traz consigo a ferramenta necessária para acesso ao mundo das 

oportunidades que são trazidas pelos organismos estatais e não estatais através dos editais de 

financiamento, uma realidade que a comunidade de Palmeiras começa a conhecer com a 

criação da AMOP, como será visto nas páginas que seguem. 
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CAPÍTULO 2 - HISTÓRIAS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PALMEIRAS 

– AMOP 

 

2.1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PALMEIRAS: 27 ANOS DE HISTÓRIAS 

 

2.1.1 O Mito de Origem 

 

Um fato – lembrado e relatado com orgulho sempre que perguntado a algum dos 

envolvidos pela origem da Associação – foi o importante motivador para promover a 

formação da Associação dos Moradores de Palmeiras. Uma ameaça ao lugar da comunidade 

promoveu uma angústia geral entre os moradores e a semelhança do que aconteceu em La 

Bellevilleuse, uma associação de moradores francesa analisada por Cefai (2011): 

O acontecimento tem um papel de operador da concentração e da intensificação dos 

afetos, até então dispersos, em um sentimento de indignação compartilhada por 

todos. Faz nascer, no auge da prova, o apego ao bairro e a urgência de protegê-lo. 

Dá um toque inicial à mobilização e à coordenação (CEFAI et al, 2011, p. 79). 

Passa-se, então, a explicar o que foi este acontecimento mobilizador, designado 

metaforicamente como “mito de origem”, que despertou sentimentos e afetos capazes de 

promover o início da mudança realizada em Palmeiras. Os moradores da região de Palmeiras 

eram agricultores familiares, lavradores, meeiros e trabalhadores rurais diaristas. Até a década 

de 90, segundo os depoimentos dos próprios associados, enfrentavam dificuldades de toda 

ordem na comunidade: financeiras, de produtividade das lavouras, de falta de acesso ao 

saneamento básico, analfabetismo, entre outros. Um fato, contudo, veio promover profunda 

mudança no comportamento daqueles moradores, uma ameaça: o desmatamento de uma área 

de floresta que havia sido adquirida por um madeireiro que estava sendo depredada com a 

finalidade da venda da madeira, o que prejudicaria a comunidade, destruindo as nascentes e 

desequilibrando o meio ambiente.  

Segundo os diversos relatos, com a ameaça de uma transformação danosa em seu 

território, a comunidade mobilizou-se. Reuniram-se, decidiram que não permitiriam que o 

desmatamento acontecesse, denunciaram o fato na rede televisiva local, promoveram abaixo-

assinado, procuraram os órgãos de defesa ambiental e conseguiram conter o desmatamento. 

Aqueles moradores, agricultores familiares, pacíficos e solitários em seus espaços de vida e 
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trabalho, percebendo a emergência de um evento que alteraria seu espaço, o desenho de sua 

identidade, que poderia aniquilar nascentes, a fauna e a flora da região e, com isto, alterar 

significativamente sua vida, promovem uma ação coletiva com o intuito de organizar uma 

resistência à invasão do capital em seu território, ali personificado no madeireiro e no seu 

projeto de desmatar o território local. 

Relata Júlio Martins, ao descobrir o intento dos homens que estavam em Palmeiras 

para cortar as matas, que procurou os moradores e contou sobre o que estava a acontecer. 

Todos se uniram naquele momento para fazer o que pudessem para conter aquele 

desmatamento. Os moradores procuraram os homens contratados para realizar o corte das 

árvores, informando que a comunidade não aceitaria que eles iniciassem seu projeto de 

desmatamento. Ameaçaram atear fogo na ponte de madeira que ligava a comunidade às 

demais estradas do município, impedindo de transportar as madeiras que viessem a ser 

cortadas.  

Conta ainda Júlio Martins que eles fizeram um abaixo-assinado e que foram procurar 

ajuda da Emater (que hoje recebe o nome de Incaper) de Mimoso do Sul. Foram recebidos 

pelos técnicos que orientaram o que eles deveriam fazer e emprestaram seu telefone para os 

moradores realizarem os contatos necessários. “Nós não sabíamos nem como funcionava um 

telefone, não sabíamos como discar, mas o pessoal da Emater discava para nós e nós 

conversávamos com os órgãos que acionamos na época”, conta Júlio Martins. Fizeram, então, 

contato com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) e com a rede televisiva local, uma retransmissora da Rede Globo, chamada na 

época de TV Cachoeiro, que segundo informam os associados, fez uma chamada no jornal 

local sobre a situação de Palmeiras
20

. 

Júlio Martins relata que os moradores da comunidade foram ameaçados de morte pelo 

madeireiro, mas que não voltaram atrás. Conta ainda que o madeireiro procurou o Pe. Eric
21

, 

que não estava mais em Mimoso, mas na Paróquia do BNH em Cachoeiro do Itapemirim, 

oferecendo madeiras para a construção da igreja que o padre estava a construir na sua nova 

paróquia, em troca dele convencer os moradores de Palmeiras a deixá-lo realizar o corte das 

matas, pois sabia da grande influência do Padre na comunidade. Contudo, segundo lembra 

Júlio Martins, o Pe. Eric disse ao madeireiro que estava com a comunidade de Palmeiras na 

                                                             
20

 Júlio Martins informa que não possuem a gravação da reportagem, pois afirma que “na época, nós não 

pensávamos nisso, nossa preocupação era só a de parar com o desmatamento”. 
21

 Nome fictício. 
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decisão que ela tomasse
22

. Interessante dialogar com as análises da antropóloga Andrea 

Zhouri, quando reflete sobre processos de territorialização: 

(...) muitos processos de territorialização hoje em curso são processos de luta pelo 

significado e pela apropriação do meio ambiente (...) contra a apropriação global 

pelo capital, que transforma territórios sociais (...) em espaços abstratos, ou seja, 

lugares em espaços que contêm recursos naturais para a exploração capitalista 

(ZHOURI, 2010, p. 445). 

 

Os acontecimentos na localidade de Palmeiras demonstram que a partir de uma 

ameaça concreta ao lugar da identidade territorial e do espaço de pertencimento, aquela 

comunidade levanta a defesa do seu lugar, do seu referencial no mundo. Surge, então, um 

movimento de resistência ou, no dizer de Cruz (2013), “‘r-existência’, pois não só lutam para 

‘resistir’ contra os que exploram, dominam, mas também lutam por uma determinada forma 

de ‘existência’, por um determinado modo de vida e de produção, por diferenciados modos de 

sentir, agir e pensar” (CRUZ, 2013 p.126). 

Por sua vez, Escobar (2005) também reflete a importância que o lugar possui na 

“nossa compreensão da cultura, do conhecimento da natureza, e da economia” e alerta que sua 

discussão tem sido marginalizada nos debates entre o local e o global no “frenesi da 

globalização” (ESCOBAR, 2005, p. 69). Assim, afirma Escobar (2005), citando Dirlik 

(2000): 

(...) o lugar e a consciência baseada no lugar têm sido marginalizados nos debates 

sobre o local e o global. Isto é duplamente lamentável porque, por um lado, o lugar é 

central no tema de desenvolvimento, da cultura e do meio ambiente, e é igualmente 

essencial, por outro lado, para imaginar outros contextos para pensar acerca da 

construção da política, do conhecimento e da identidade (DIRLIK, 2000, apud 

ESCOBAR, 2005, p. 76). 

 

A partir de então, os associados – segundo eles mesmos narram – “compreenderam 

que poderiam, juntos, promover muitas outras mudanças que melhorariam sua qualidade de 

vida e que contribuiriam na preservação do seu espaço de vida, existência e trabalho”. Surge , 

assim, a ideia de constituírem-se em associação, fato que veio a ser materializado, como já 

mencionado, em 1991, com a instituição formal da Associação que contava agora com 

estatuto, lhe concedendo o caráter de Pessoa Jurídica para fins legais.  

 

2.1.2 A Associação dos Moradores de Palmeiras: perfil  

 

                                                             
22 Os moradores registram que anos depois o madeireiro vendeu sua propriedade sem conseguir tirar madeiras 
de lá. 
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A Associação de Moradores de Palmeiras foi fundada em 20 de outubro de 1991
23

. A 

fundação contava com 13 associados do total de 44 famílias da comunidade de Palmeiras
24

. 

Em 2019, foram 36 famílias associadas e 40 o número total das famílias moradoras da 

comunidade, segundo informações colhidas entre os próprios moradores, sendo todos estes 

associados agricultores familiares, muitos dos quais são de famílias consanguíneas
25

. 

Podem associar-se os moradores da comunidade, sendo ou não os proprietários de 

terras. Na Ata nº. 06 da AMOP, fica decidido que “um da família, ou o pai ou a mãe, fica 

sendo sócio e contribui financeiramente e os outros são dependentes, sendo que todos têm os 

mesmos direitos e deveres” (Ata nº. 06 de 25 de fevereiro de 1993). 

Júlio Martins relata que ouviu falar sobre associativismo no curso de lideranças 

organizado pela igreja católica que, como já relatado, ele havia feito. E que por isto, propôs a 

fundação desta Associação. Neste sentido, João Nunes
26

, técnico agrícola da EMATER na 

época, pessoa que foi um dos grandes apoiadores
27

 da Associação, especialmente na primeira 

década de sua fundação, confirma que na época não se ouvia falar em associação, que não 

havia na cidade de Mimoso nenhuma associação, sendo Palmeiras a primeira associação civil 

da cidade. 

João Nunes relata, ainda, que os técnicos da EMATER na época tiveram que procurar 

informações sobre como seria possível fundar uma associação e que forneceram o apoio 

necessário aos moradores de Palmeiras, tendo inclusive trazido o modelo do estatuto para os 

moradores adequarem às suas necessidades. A Ata da primeira assembleia da Associação de 

Palmeiras, datada de 20 de outubro de 1991, diz o seguinte: 

...os moradores da comunidade de Palmeiras se reuniram com o objetivo de 

encontrar soluções para problemas vários que ocorreram na comunidade. 

A reunião foi coordenada pelo membro da comunidade, João Batista Machado, onde 

foi lançada a proposta de criar-se uma Associação comunitária, que segundo consta 

na ata “terá como função: a organização da comunidade, dar continuidade ao 

trabalho de fiscalização do desmatamento da mata nas cabeceiras das nascentes 

dentro da área da comunidade, e ter maior representatividade junto às autoridades 

municipais nas reivindicações para solução dos problemas” (Ata nº. 01 de 20 de 

outubro de 1991)
28

.  

                                                             
23

 Data da realização da 1ª Assembleia da AMOP, vide ANEXO I. 
24

 De acordo com o censo realizado por Júlio Martins, fornecido pelo Relatório do INCAPER. Disponível no 

Anexo II. 
25

 Na Ata nº. 01 da AMOP, é aprovada a proposta de que cada família fosse representada por um membro, no 

caso o pai, sendo os demais membros da família dependentes do associado para fins de representação. 
26

 Nome fictício. João Nunes, técnico agrícola da EMATER na década de 90, que foi um dos grandes apoiadores 

desta Associação. 
27

 A AMOP prestou uma homenagem a José Nunes em agradecimento pelo apoio a associação. Disponível em:< 

http://www.mimosoinfoco.com.br/voce-in-foco/palmeiras-comunidade-sustentavel-presta-homenagem-ao-

tecnico-do-incaper/> Acesso em 31 jul 2019. 
28

 Ata nº. 01 está disponível no Anexo I. 

http://www.mimosoinfoco.com.br/voce-in-foco/palmeiras-comunidade-sustentavel-presta-homenagem-ao-tecnico-do-incaper/
http://www.mimosoinfoco.com.br/voce-in-foco/palmeiras-comunidade-sustentavel-presta-homenagem-ao-tecnico-do-incaper/
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Verifica-se nos objetivos acima citados da Ata nº. 01, onde é decidida a fundação da 

Associação, seu caráter comunitário e político, configurando-a como intermediária entre os 

associados e os órgãos públicos que precisam ser acionados para as providências solicitadas 

pela Associação. Telles (1994), neste sentido, compreende que:  

...é nessa mediação entre Estado e sociedade civil que é possível vislumbrar as 

possibilidades de realização do princípio republicano da separação entre o público e 

o privado, o princípio democrático do reconhecimento, representação e negociação 

de interesses plurais e o princípio igualitário da cidadania e da universalização dos 

direitos (TELLES, 1994, p. 50). 

  

Esta mediação e a realização das arenas públicas são os espaços onde os interesses dos 

diversos agentes coletivos e do Estado são expostos e negociados, dos embates possibilitados 

pelos tensionamentos provocados pela ação da sociedade civil, organizada em suas 

reivindicações no Estado como  

...uma sociedade na qual as relações sociais sejam mediadas pelo reconhecimento 

dos direitos e representação de interesses, tornando factível a construção de espaços 

públicos que confiram legitimidade aos conflitos e nos quais a medida da igualdade 

e da justiça venha a ser objeto de debate e de uma permanente e sempre reaberta 

negociação” (TELLES, 1994, p. 48). 

  

Telles (1994) colabora com a análise da capacidade que tem a sociedade civil 

organizada de “desprivatizar carências e necessidades, demandas e aspirações, ao projetá-las 

no cenário público” (TELLES, 1994, p. 48). Na leitura da Ata nº. 01 da Associação de 

Moradores de Palmeiras, pode-se notar que eles já pareciam ter alcançado esta percepção de 

que, com a constituição de uma associação formal, poderiam conseguir dar passos ainda 

maiores em direção aos seus objetivos, tendo maiores condições de articulação nas arenas 

públicas. Percebe-se, ainda, nesta primeira Ata da AMOP, que ela segue uma tendência de 

articular uma associação na busca da tutela estatal, pois como afirma Cefai et al (2011), “um 

grande número de associações é fundado para adquirir um status jurídico, de modo a ser 

identificada na arena pública, e com isso poder participar de negociações, receber 

financiamentos ou estar implicada em processos” (CEFAI et al, 2011, p. 44). 

De acordo com Cefai (2011), alguns antropólogos brasileiros, ao analisar a questão 

dos direitos civis serem vistos como benefícios concedidos pelo Estado ou seus intermediários 

aos cidadãos, passaram a observar que “tornou-se evidente que a cidadania nos moldes como 

ela foi forjada na constituição da República brasileira não pressupunha autonomia, mas uma 

tutela do Estado sobre os cidadãos”. Nestes termos, afirma ainda que o ideal associativista se 

encaixa com o da “cidadania tutelada” (CEFAI et al, 2011, p. 45-46). 
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A segunda assembleia da Associação de Moradores de Palmeiras foi realizada em 15 

de novembro de 1991, quando foi aprovado o estatuto que regeria a Associação que estava 

sendo criada. De acordo com seu estatuto, os objetivos desta Associação são os seguintes: 

 

Art. 3º - A Associação é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de duração 

indeterminada, com sede em Palmeiras, e foro em Mimoso do Sul (ES), e tem por 

objetivos: 

I – promover o desenvolvimento comunitário através da realização de obras e 

melhoramentos, com recursos próprios ou obtidos por doação ou empréstimo; 

II – proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes da região, através da 

integração de seus moradores; 

III – proporcionar aos associados e seus dependentes, atividades econômicas, 

culturais e desportivas; 

IV – promover atividades assistenciais, diretamente ou através de instituições 

filantrópicas e de assistência (Ata nº 02 de 15 de novembro de 1991). 

   

A Associação de Moradores de Palmeiras passa a ser investida de missões do serviço 

público, pela própria comunidade que lhe deu vida. Passa a agir, assim, como uma espécie de 

“agência de desenvolvimento local”, catalogando os problemas da comunidade e agindo sobre 

eles na busca de solução. 

João Nunes lembra que, na época da fundação da Associação, havia muita resistência 

na comunidade por parte de alguns moradores mais antigos e que muitos apostavam que a 

Associação não duraria muito tempo. Relata, ainda, que a Associação teve um período “meio 

parada” logo no seu início, mas que assim que os jovens foram assumindo mais cargos na 

Associação no lugar dos velhos pais, esta começou a deslanchar. João Nunes informa que a 

Emater investiu muito apoio na Associação na época, realizando cursos e viagens para 

conhecer plantações de café de melhor qualidade. Os associados e moradores buscavam as 

melhorias e a Emater trazia a proposta de realizar trabalhos comunitários, estando sempre 

junto deles, tendo apoiado diversos projetos da Associação. 

Cefai et al (2011) ajuda a compreender este processo associativo inicial, o autor, ao 

analisar o caso de uma associação de moradores francesa, a Associação La Bellevilleuse, 

afirma que “as associações conquistam sua representatividade dia após dia, retribuindo os 

serviços aos cidadãos comuns, difundindo informações para o público-alvo e denunciando as 

decisões da política urbana da cidade” (CEFAI et al, 2011, p. 95). 

 João Nunes relata uma passagem de um projeto levado a Associação pelo Incaper que 

foi o de hortas medicinais. Lembra ele que “no início o projeto das hortas medicinais foi um 

sucesso em Palmeiras, mas como foi um projeto promovido por nós e não por eles, não durou 

muito tempo”. E termina afirmando que “o negócio de Palmeiras é o café, e banana também”.  
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 Percebe-se nesta fala a importância do perfil dos associados na busca do engajamento, 

pois sem compreender o contexto social em que o vínculo associativo foi fomentado, o 

engajamento pode padecer pela falta de interesse em adesão a proposta associativa. Eis que se 

tem uma Associação cujas bases produtivas estão em suas raízes históricas, especialmente 

com o café.  

 

2.1.3 A Associação de Moradores de Palmeiras: fatos marcantes 

 

Nesta parte do Capítulo, passa-se a descrever uma narrativa dos fatos positivos 

havidos por meio do trabalho da AMOP, que colaboram para que seus associados “sintam-se 

orgulhosos de fazerem parte da Associação” e, portanto, não se foca nos fracassos ou os 

conflitos que aconteceram no decorrer destes anos de trabalho associativo
29

. Ao conseguir 

conter o desmatamento, os moradores perceberam que poderiam alcançar muitas outras 

vitórias se trabalhassem com união, relata Júlio Martins. 

Neste movimento, os moradores da comunidade de Palmeiras, unidos em defesa do 

seu “lugar” e dos seus “pertencimentos”, encontraram o caminho do associativismo para dar 

voz as suas demandas. Desta forma, acabaram acompanhando uma tendência, citada por Cefai 

et al (2011) e outros autores, que “desde os anos 1970, o número de associações de 

proximidade que se impuseram como atores protagonistas na vida pública não para de 

aumentar” (CEFAI et al, 2011, p. 71). 

A capacidade associativa de desprivatizar as necessidades dos atores, no sentido 

exposto por Luchmann (2014, p. 165), “na medida em que desloca as atribuições dos 

problemas e condições do plano pessoal para o coletivo” pode ser pensada como um dos 

motivos pelos quais a Associação dos Moradores de Palmeiras foi criada, conforme 

anteriormente explicitado. Júlio Martins foi eleito o primeiro presidente da Associação, tendo 

seu mandato reconduzido por outras duas vezes. Ele relembra que construiu a primeira fossa 

da comunidade com recursos próprios, em 1993. Segundo informa, sentia-se na obrigação de 

dar o exemplo e tomar a iniciativa de despoluir o córrego da comunidade. Em 1999, todos os 

demais associados já haviam construído as suas fossas, também com recursos próprios. Júlio 

Martins relata que após a construção das fossas, a comunidade percebeu a diminuição do 

acometimento de verminose, especialmente nas crianças. Esta foi, para ele, a primeira grande 

vitória após a fundação da Associação. 

                                                             
29 Vale registrar que mais tarde, neste trabalho, referiram-se as questões conflituosas. 
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Em seguida, o foco da Associação foi trabalhar para diminuir o analfabetismo e 

promover o aumento da escolaridade na comunidade. Também vendo a necessidade de dar o 

exemplo, Júlio Martins juntou-se com mais nove adultos, matricularam-se e retornaram aos 

estudos. Ele relata que por cinco anos ia e vinha todos os dias letivos de bicicleta para a escola 

a noite, após o dia de trabalho. Após isto, conseguiram transporte escolar que levava os 

estudantes pelo trajeto de cerca de 10 km entre morros e baixadas. “Com 20 anos, a 

Associação não tinha mais analfabetos”, declara Júlio Martins. 

Outra ação tomada na sua gestão, diz Júlio Martins, foi o trabalho cuidadoso para 

reduzir o número de fumantes da comunidade. Ele diz que foi um trabalho de conversa com 

os fumantes. “Eu conversava com eles e fazia pensarem que o quanto gastavam com fumo 

podiam estar comprando roupas ou coisas para suas famílias”, cita Júlio Martins. 

João Nunes, técnico do Incaper, informa que no início realizou-se um cuidadoso 

trabalho de ir conquistando a confiança dos moradores e associados de Palmeiras, pois os 

associados mais velhos mostravam resistência às inovações trazidas pelo seu trabalho de 

apoio à comunidade. Introduziu-se discussões sobre os cuidados com o lixo, promovendo 

grandes transformações na relação da comunidade com o lixo, introduzindo sua reciclagem e 

seu reaproveitamento. Realizaram-se diversas viagens técnicas levando os associados para 

conhecer lavouras de café produtivas e aprender o manejo das mesmas, além dos diversos 

cursos que realizaram na comunidade de Palmeiras. Assim, os associados reformularam suas 

lavouras, investiram na diversificação da produção e passaram a trabalhar em regime de 

mutirão, sempre que necessário. 

A produtividade das lavouras de café dos associados passou de 10 sacas por hectare 

para uma média de 70 sacas por hectare, em um período de 10 a 15 anos após a fundação da 

Associação, segundo informa o associado Ivan Tavares
30

, terceiro presidente da AMOP e 

atual vice-presidente. Isto significou uma importante mudança econômica para as famílias 

moradoras da comunidade. Com o apoio e orientação do Incaper, os associados investiram na 

diversificação da produção e puderam fazer parte do Programa Federal de Aquisição de 

Alimentos (PAA)
31

, que realiza a compra da produção de alimentos de agricultores familiares 

para distribuir entre escolas e entidades civis e públicas nos municípios onde acontece. 

                                                             
30

 Nome fictício. Ivan Tavares foi o terceiro presidente da AMOP, tendo seu mandato reconduzido três vezes e 

atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da AMOP. Foi nosso maior interlocutor durante todo o processo de 

pesquisa. 
31

 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 Lei nº 10.696 de 02 de julho de 2003, 

possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Disponível 

em:< http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa> Acesso em 31 

jul 2019.  

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa
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Os moradores construíram um Centro Comunitário na década de 80 que, em 2015, 

com o apoio da Fundação Banco do Brasil, puderam reformar e ampliar. Nele, há um espaço 

aberto onde acontecem as reuniões da Associação (Figura 6) e eventos de pequeno porte, um 

Telecentro com computadores ligados à rede mundial por meio de acesso à internet (Figura 

7), cujos equipamentos a Associação conseguiu graças a um projeto apresentado ao Ministério 

da Comunicação. O Centro Comunitário é um espaço utilizado por toda a comunidade de 

Palmeiras. 

Neste Centro Comunitário, também funciona a escola de ensino fundamental da 

comunidade, e vale registrar que é a única escola municipal de Mimoso do Sul com ar 

condicionado na sala, equipamento também conseguido no projeto do Telecentro em parceria 

com o Ministério das Comunicações. Há ainda um espaço para a administração da Associação 

e uma sala de estudos, cursos, treinamentos e amostragens. 

 

Figura 6 - Reunião no Centro Comunitário 

Fonte: Site mimosoinfoco
32

. 

 

 

 

 

                                                             
32

 Disponível em: <http://www.mimosoinfoco.com.br/social/fundacao-banco-do-brasil-contempla-a-regiao-das-

palmeiras-com-centro-de-capacitacao/> Acesso em 17 set 2018. 

http://www.mimosoinfoco.com.br/social/fundacao-banco-do-brasil-contempla-a-regiao-das-palmeiras-com-centro-de-capacitacao/
http://www.mimosoinfoco.com.br/social/fundacao-banco-do-brasil-contempla-a-regiao-das-palmeiras-com-centro-de-capacitacao/
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Figura 7 -  Telecentro, após reforma  

 Fonte: Site mimosoinfoco. 

 

Em 2005, indicada pela Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito 

Santo (Cafesul)
33

, a Associação de Moradores de Palmeiras foi escolhida para receber um 

projeto piloto do Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (CETCAF), uma Unidade 

Regional para Inovação Tecnológica e Capacitação de Cafeicultores de Café Conilon do 

Espírito Santo na produção de cafés especiais. A AMOP passa a receber então a Unidade 

                                                             
33

 Vale ressaltar que a Cooperativa CAFESUL foi fundada em novembro de 1998 e que os associados de 

Palmeiras foram alguns dos primeiros cooperados, segundo informação dos associados de Palmeiras. 
33

 Relatório de Desempenho do Projeto de Instalação de Unidades Regionais para Inovação Tecnológica e 

Capacitação de Cafeicultores de Café Conilon do Espírito Santo na Produção de Cafés Especiais – URCE. 

Convênio FAPES/MCT/CETCAF – nº 01.124-00/2005. Disponível em: 

<http://www.cetcaf.com.br/projeto%20urce%20final/projeto%20urce.htm> Acesso em 15 jul 2018. 

http://www.cetcaf.com.br/projeto%20urce%20final/projeto%20urce.htm
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Regional de Cafés Especiais (URCE), cujo objetivo seria fortalecer o agricultor da base 

familiar para atender as exigências do mercado por cafés de melhor qualidade (Figura 8). 

Este projeto foi implementado em três comunidades nas regiões Sul, Centro e Norte do 

Espírito Santo. Segundo o relatório de avaliação de desempenho do projeto das URCE’s, os 

objetivos almejados somente foram alcançados na Associação de Moradores de Palmeiras: “A 

adesão ao projeto somente foi plena na comunidade de Palmeiras em Mimoso do Sul dado as 

características da mesma no trabalho associativo”
34

. 

 

Figura 8 - URCE Palmeiras 

Fonte: Relatório FAPES e CETCAF sobre projeto das URCE’s. 

 

 Em 2017, a Associação recebeu em doação todos os maquinários da URCE. O 

presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) realizou contato 

com a Associação perguntando se eles aceitariam responsabilizar-se pelos equipamentos por 

meio de uma doação que seria feita para a mesma. Consta na Ata nº. 116, que os associados 

unanimemente concordaram em se responsabilizar pela URCE e, após isto, a FAPES 

encaminhou o documento de doação. 

                                                             
34

 Relatório de Desempenho do Projeto de Instalação de Unidades Regionais para Inovação Tecnológica e 

Capacitação de Cafeicultores de Café Conilon do Espírito Santo na Produção de Cafés Especiais – URCE. 

Convênio FAPES/MCT/CETCAF – nº 01.124-00/2005. Disponível em: 

<http://www.cetcaf.com.br/projeto%20urce%20final/projeto%20urce.htm> Acesso em 15 jul 2018. 

http://www.cetcaf.com.br/projeto%20urce%20final/projeto%20urce.htm


53 
 

Em 2008, também por intermédio da Cafesul, que conquistou a certificação 

internacional do Comércio Justo (Fair Trade)
35

, a Associação de Moradores de Palmeiras 

observou uma valorização da produção de seu café, tendo facilitando a inserção dos seus 

produtos no mercado internacional e melhorado seus preços. Esta certificação é concedida a 

pequenos produtores, artesãos e agricultores familiares que seguem uma série de princípios, 

dentre eles, processos democráticos, condições justas de produção e trabalho, respeito ao meio 

ambiente, dentre outros que tornam a cooperativa detentora desta certificação e, por 

conseguinte, seus cooperados recebem os benefícios deste selo. 

Em 2012, foi veiculada uma reportagem sobre o processo vivenciado na Associação 

de Moradores de Palmeiras no Globo Rural, uma iniciativa dos associados que escreveram 

sua história para a emissora Rede Globo tendo como resultado uma grande matéria 

jornalística, elaborada em duas partes e exibida no dia 22 de julho de 2012. Também no ano 

de 2012, conforme reportagem exibida em 08 de outubro de 2013 pela revista SAFRA ES
36

, 

foi concedida à Associação o prêmio Valores do Brasil, reconhecimento pela Fundação Banco 

do Brasil das ações realizadas até então. Segundo informa a reportagem, o Plano de Negócio 

DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável) Cafeicultura de Palmeiras, relatava a 

experiência: “renovação da lavoura cafeeira, aumento de produção e produtividade, adoção de 

práticas conservacionistas, com implantação de fossas sépticas, despoluição de mananciais e 

diminuição do analfabetismo da comunidade. Houve também melhoria da qualidade do café, 

o que garantiu um sobre preço de aproximadamente 15%”. A Associação disputou com 

projetos de toda a região sudeste.  

Também no ano de 2012 a AMOP conseguiu financiamento do Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR), via Banco do Brasil, tanto para reformas quanto para a construção 

de casas para a comunidade de Palmeiras, conforme conta na Ata nº. 80 da AMOP. Esta 

reunião foi realizada exclusivamente para organizar as Comissões de Acompanhamento da 

Obra (CAO) e de Representantes do Empreendimento (CRE), bem como assinar o Termo de 

Parceria e Cooperação entre a AMOP e o Banco do Brasil, viabilizando assim o início do 

empreendimento.  

                                                             
35

 No Brasil a discussão do comércio justo iniciou em 2001, quando diferentes organizações de produtores, 

entidades de assessoria, representantes governamentais organizaram-se formando a FACES do Brasil (Fórum de 

Articulação do Comércio Ético e Solidário no Brasil). A articulação em torno do comércio justo, culminou na 

criação de um Sistema Público para o Comércio Justo. Atualmente o comércio justo é reconhecido no Brasil pelo 

Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário (SNCJS)1 , por meio do decreto nº 7.358, de 17 de novembro 

de 2010. Disponível em: <http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Fairtrade.pdf> Acesso em 16 jul 2018. 
36

 Disponível em: <http://www.safraes.com.br/site/conteudo.asp?codigo=96> Acesso em 16 jul 2018. 

 

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Fairtrade.pdf
http://www.safraes.com.br/site/conteudo.asp?codigo=96


54 
 

Em 2014, a Associação recebeu mais um prêmio pelo trabalho desenvolvido na 

comunidade pelo cuidado com o meio ambiente, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade, da Rede 

Gazeta Sul. Nele a comunidade recebeu o primeiro lugar no quesito “Sociedade Civil” pelo 

trabalho de despoluição das águas da comunidade e da micro bacia do córrego Belo Monte 

com a colocação das fossas biodigestoras. Em 2009, foram construídas 220 fossas 

biodigestoras com recursos provenientes de proposta apresentada pela Associação de 

Moradores de Palmeiras junto à Fundação Banco do Brasil, despoluindo 100% do córrego que 

corta a comunidade. Foram beneficiadas com este projeto, além da comunidade de Palmeiras, 

outras comunidades que fazem parte da micro bacia do Córrego Belo Monte, tais como as 

comunidades do Belo Monte e Vargem do Cipó. Vale registrar que estas não foram as 

primeiras fossas construídas em Palmeiras, conforme acima salientado, fato que, segundo o 

próprio idealizador, Sr.º Júlio Martins, passou a ser considerado pelos moradores um marco 

na preocupação ambiental, que já fazia parte da comunidade: “Eu senti que precisava dar o 

exemplo. Já falávamos da necessidade de não jogar o esgoto no córrego, mas ninguém havia 

tomado a iniciativa de construir suas próprias fossas”. Assim, conforme informado, em 1999 

todos os associados já haviam construído, com recursos próprios, suas fossas rudimentares, e 

que a Fundação Banco do Brasil pôde realizar plenamente o desejo da comunidade com o 

fornecimento das fossas biodigestoras, trazendo melhores benefícios para o ambiente local, 

por sua maior eficiência no tratamento do esgoto, para atender a todos os moradores da 

comunidade. 

Em 2015, a Associação de Moradores de Palmeiras foi incluída no “Relatório de 

Mercados Inclusivos” do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

pois, por ser apoiada pela Estratégia Negocial de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Banco do Brasil, alcançou visibilidade para fazer parte da pesquisa para a elaboração do 

relatório. Segundo o próprio documento: “Até 2015, a Estratégia DRS do BB apoiava 1.483 

Planos de Negócio em todo país”
37

. Destes, a AMOP foi escolhida, uma vez que, pelo 

trabalho desenvolvido, atenderam aos seguintes “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, 

propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU): 1 – Erradicar a pobreza; 2 – Fome 

zero e agricultura sustentável; 8 – trabalho decente e crescimento econômico; 10 – Redução 

das desigualdades; 12 – Consumo e produção responsáveis; e 17 – Parcerias e meios de 

implementação. 

                                                             
37

 Disponível em: <http://www.iniciativaincluir.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Relat%C3%B3rio.pdf> 

Acesso em 16 jul 2018. 

http://www.iniciativaincluir.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Relat%C3%B3rio.pdf
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Na Ata nº. 88 da AMOP, o associado José Carlos
38

 pede a palavra na reunião, falando 

brevemente sobre o histórico da comunidade de Palmeiras, suas conquistas e reconhecimentos 

e, sabendo do eminente reconhecimento pela ONU do trabalho realizado pela Associação, 

discursa: 

Já recebemos vários prêmios e fomos inseridos num programa da ONU, onde 

seremos reconhecidos como modelo de desenvolvimento mundial, somos um grupo 

que se uniu para trabalhar em união e viver. Temos uma grande responsabilidade 

social sobre nós, e, além disso, somos um grupo de cristãos. Peço que possamos 

rever nossas atitudes, respeitando ainda mais o próximo, buscando discutir ideias e, 

concordando ou discordando, saber expor nossa opinião sem ofender ninguém, e 

sobretudo, com a convicção de que tudo o que conquistamos e o que quer que 

conquistemos, é graça de Deus (JOSÉ CARLOS, Ata nº. 98 de 02 de fevereiro de  

2015). 

 

Parece ser possível afirmar que a Associação de Moradores de Palmeiras, desde sua 

criação, assumiu, como coletivo, um papel de protagonista e responsável pelo 

desenvolvimento da comunidade, incluindo o cuidado com a natureza e preservando sua 

característica de comunidade de pequenos agricultores familiares. 

Segundo informa José Carlos, a comunidade é sempre incentivada, especialmente pelo 

SEBRAE, a desenvolver suas características com o turismo, pois possui exuberantes belezas 

naturais em seu território. Segundo afirma José Carlos, em uma das assembleias da 

Associação no ano de 2011, foi discutido sobre a vocação do trabalho da comunidade para 

saber se investiriam no turismo ou se permaneceriam como uma comunidade agrícola. Assim 

ele relata: “a assembleia decidiu, por maioria, que somos uma comunidade agrícola, que todos 

sempre foram lavradores e que queremos continuar cultivando os conhecimentos de 

agricultores, vivendo a vida tranquila que o lugar da nossa comunidade nos permite viver, 

com a renda justa que a terra nos permite tirar”.  

Segundo os relatos, foi pela participação atuante dos seus associados que a Associação 

passou a estar inserida nas políticas públicas municipais, fazendo parte do Conselho 

Municipal de Agricultura, tanto através dos associados, que ocupavam cargos de direção na 

Cooperativa Cafesul, quanto representando a própria Associação. Assim, a AMOP passa a ter 

cadeira no citado conselho, apoiando as causas que envolvam a agricultura familiar e as 

associações locais.  

 Na luta para manter as escolas de ensino fundamental da zona rural, entre 2017 e 

2018, a Associação esteve atuante em um movimento de resistência municipal ao fechamento 

                                                             
38 38

 Nome fictício. José Carlos foi o segundo presidente da Associação de Moradores de Palmeiras, tendo seu 

mandato reconduzido por três eleições. José Carlos é o responsável pela elaboração de projetos da Associação de 

Moradores de Palmeiras. 
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de oito escolas de ensino fundamental do campo
39

. Como resultado deste movimento, 

conseguiu-se reabrir quatro, das oito escolas que haviam sido fechadas
40

. Além disto, a 

AMOP tem participação no desenvolvimento da Associação de Agricultores Familiares do 

município
41

, pois a incentiva e fortalece através não só da participação de alguns de seus 

membros, como também de mobilizações que realizam nas reuniões e em atos públicos, como 

no movimento acima citado para a reabertura das escolas da zona rural. Percebe-se, assim, 

que sua organização é geradora de outros movimentos que alteram a realidade de toda região 

e não só dos associados da Associação de Moradores de Palmeiras. 

No livro Ata da AMOP, percebe-se relatos da grande quantidade de visitas que a 

Associação recebe de outras organizações coletivas, de órgãos ou representantes do Estado, 

na busca de conhecerem o trabalho associativo desenvolvido naquela comunidade. Tantas são 

as vistas, que a AMOP passou a remunerar a hora dos associados mais envolvidos em recebe-

las, pois estes precisavam dedicar muito tempo para os atendimentos, estando prejudicados 

nas tarefas de suas propriedades. 

Entrou em discussão e ficou aprovado, os sócios que gastam muito tempo em várias 

vezes no ano recebendo visitantes que vem visitar a AMOP, receber por esse 

serviço, assim como também pagar pelos que se dispõem a espalhar saibro na 

estrada (Ata nº. 115 de 24 de abril de 2017). 

Neste sentido, autores apontam que algumas das características possíveis de estarem 

presentes em uma associação seriam a forte solidariedade interna cimentada pelo engajamento 

voluntário. Porém, informam que o argumento mais difundido é o da “espiral cívica”. 

O argumento mais difundido é o da “espiral cívica” – espiral virtuosa de 

proliferação de públicos associativos. Ao participarem de grupos cívicos, os 

indivíduos contribuiriam para a disseminação de conexões sociais, para a 

acumulação de capital social pelas dinâmicas de bridging (abertura e conexão sobre 

outros grupamentos associativos) e para o aumento da mistura social, ética e 

religiosa (em contato com indivíduos ou grupos segmentados). Frequentemente, 

seriam eles mesmos membros de diversas associações ou refundariam outras novas 

(...) (CEFAI et al, 2011, p. 20). 

Sena (2014), em sua pesquisa sobre a análise de redes sociais para a gestão do 

desenvolvimento local, um estudo de caso realizado sobre as redes da AMOP, conforme já 

informado na introdução deste trabalho, revela: 

Além disso, a AMOP entende que deve ser provocadora e atuante junto aos órgãos 

públicos, a fim de contribuir com as discussões, implementações e controle social de 
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 Disponível em:<http://www.mimosonews.com.br/acesso.php?pg=841&?ID=932de881c0a7d1> Acesso em 01 

ago 2018. 
40 Das escolas reabertas estava a escola da comunidade de Palmeiras. 
41

 A Associação de Agricultores Familiares de Mimoso do Sul tem entre seus associados alguns dos associados 

da AMOP. Dentre outras ações, eles vendem os produtos de suas hortas ou agroindústria numa feira semanal no 

centro da cidade de Mimoso do Sul. 

http://www.mimosonews.com.br/acesso.php?pg=841&?ID=932de881c0a7d1
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políticas públicas, tanto as mais específicas (área rural) como as mais gerais, como 

educação e saúde, por exemplo (SENA, 2014, p. 80). 

Em 2018, a AMOP recebeu do governo do estado do Espírito Santo o Prêmio Dom 

Luiz Gonzaga Fernandes, instituído pela Lei nº. 7.844 de 24 de agosto de 2004, conforme 

prevê seu Artigo 2º:  

O Prêmio Dom Luiz Gonzaga Fernandes será concedido, 01 (uma) vez a cada ano, a 

uma pessoa, a um grupo de pessoas, a uma entidade ou a uma organização, 

governamental ou não governamental, nacional ou estrangeira, que sem distinção de 

credo, gênero ou convicções, por suas ações ou ideias, contribuam ou tenham 

contribuído, de forma relevante para a construção de uma nova realidade social 

local, nacional, continental ou mundial, marcada pelo apelo e materialização da 

justiça, solidariedade, fraternidade, em harmonia com a natureza”
42

( Lei nº. 7.844 de 

24 de agosto de 2004). 

 

A preocupação coletiva com as questões públicas é apontada por parte das teorias 

sobre o associativismo como uma possível consequência de comunidades que exercitam um 

associativismo democrático. Putnam (1996) enfatiza a “comunidade cívica”, caracterizada por 

uma rica vida associativa e por um maior comprometimento da população com questões 

públicas, como um fator determinante para o melhor desempenho governamental (PUTNAM, 

1996 apud LUCHMANN, 2014). 

Encontrou-se menção, nas Atas da AMOP, da participação de seus representantes em 

diversas reuniões formadas por um grupo de pessoas que, inicialmente, sem qualquer 

vinculação político partidária, tinham o objetivo de discutir as questões públicas do 

município, com o objetivo de elaborar um diagnóstico e propor um novo projeto de gestão 

democrática para o mesmo. Este trabalho resultou na formação de uma nova Associação que 

hoje denomina-se Associação dos Amigos de Mimoso do Sul (Amisul). Abaixo, descreve-se a 

apresentação deste trabalho na reunião da Associação, quando este grupo denominava-se 

Novo Mimoso. 

O presidente informou que foi criado em Mimoso um grupo chamado “Novo 

Mimoso” com o objetivo de agregar idéias e ações em prol da comunidade 

mimosense, construída com política social e representatividade. Esse grupo é 

formado por pessoas que se identifica com esses objetivos. Ele disse que o grupo 

está fazendo reuniões nas comunidades e quer marcar para se reunir em Palmeiras, 

se poderia estar marcando e todos concordaram (Ata nº. 110 de 10 de março de 

2016). 

Ronaldo Lobão, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, em seu 

artigo intitulado “Quando as associações são voluntárias no Brasil? Uma discussão sobre 

novas formas de colonialização em reservas extrativistas”, põe em dúvida a competência 
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 Disponível em: https://premiodomluis.es.gov.br/ano-da-premiacao/2018. Acesso em 15 jun 2019. 

https://premiodomluis.es.gov.br/ano-da-premiacao/2018
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cívica e a inculcação de valores cívicos como uma característica das associações modernas, 

quando afirma:  

Não tenho elementos para julgar se tais princípios são verdadeiros e inerentes ao 

associativismo. Além de questões não resolvidas acerca das tensões entre o 

individualismo e o coletivismo, em uma sociedade na qual a cultura cívica não é 

partilhada com sentidos comuns, fica a pergunta sobre qual o sentido da 

competência a ser adquirida e que valores serão inculcados (LOBÃO, 2011, p. 222). 

 Desta forma, pode-se compreender, conforme já abordado por este trabalho, que não 

se pode generalizar conceitos sobre os princípios associativos. As Associações são muito 

heterogêneas, embora a perspectiva seja a de olhar para o caso analisado e promover reflexões 

acerca dos acontecimentos vivenciados na Associação pesquisada. 

 

2.2 A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PALMEIRAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

PROCESSOS PARTE DA CONSTRUÇÃO ASSOCIATIVA  

 

2.2.1 Mediação e representação 

  

Conforme já apresentado neste trabalho, uma associação traz consigo, dentre outras, a 

característica de representação de interesses do coletivo associado bem como a tarefa de ser 

mediadora dos interesses deste mesmo coletivo perante as instituições públicas ou privadas 

que digam respeito aos seus objetivos. Há aqui muitas questões controversas que perpassam 

as discussões sobre o modelo democrático representativo no qual se formata uma associação, 

assim como sobre os modelos de lideranças destas unidades associativas, apontando os 

autores como Lobão (2011) e Souza (2018) para algumas lideranças nem sempre tão 

democráticas e preocupadas com os fins associativos, assim como modelos representativos 

que não observam características democráticas em sua gestão ou em suas finalidades 

associativas.  

 No caso analisado em Palmeiras, seja durante as entrevistas, na análise documental ou 

durante a observação participante, não houve relatos de episódios em que a diretoria da 

AMOP agisse de forma diversa das decisões tomadas em grupo, ou mesmo da representação 

de interesses individuais em detrimento dos coletivos. Houve sim, relatos de discussões e de 

pensamentos diversos, mas que, sempre conforme os relatos, foram resolvidos pela votação da 
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maioria. Relata Lucas Tibúrcio
43

, associado e morador de Palmeiras, que “a reunião é em 

círculo e o voto é aberto e cada um tem que defender o seu voto. Todos falam. O presidente 

não decide nada sozinho”. José Carlos aponta que “no início do associativismo em Palmeiras 

foi muito difícil se instaurar um processo democrático entre os associados”. Relata, neste 

sentido, que “havia muitos desentendimentos, mas que com o passar do tempo, eles foram 

estudando, passaram a confiar uns nos outros e aprenderam a tomar decisões em conjunto”. 

Importante analisar o papel da “confiança” dos associados nos representantes e 

agentes envolvidos nos processos em que está inserida uma associação. Sem confiança nos 

seus dirigentes, eles acreditam, aqueles que exercem o papel democrático representativo, que 

uma associação não criará o engajamento necessário entre os associados, o que enfraquece o 

processo de mobilização associativo. Neste sentido, Cefai (2011) escreve: 

O pertencimento a uma “comunidade” e a submissão a uma “hierarquia” reforçam a 

ligação a um bem comum e a chance de uma passagem à ação coletiva. Por um lado, 

Oberschall sublinhava a importância da lealdade partilhada e da confiança mútua 

entre membros da mobilização de uma coletividade: esse critério é o da densidade 

ou da raridade dos laços horizontais (CEFAI et al, 2011, p. 48). 

 Lembra Lucas Tibúrcio, de uma votação em que a maioria dos associados foi a favor 

de uma providência da qual ele, então tesoureiro, e o presidente votaram contra. Como, para 

eles, a decisão a ser considerada é a tomada pelo coletivo, tiveram que cumprir. Lembra ainda 

que depois reconheceram que foi a decisão mais acertada. Em uma entrevista a um ex-

associado da AMOP, Jovan Flores
44

, este informa que “deu um tempo da Associação, pois se 

desentendeu com os associados”, mas que pretende voltar a participar, pois sabe da 

importância da Associação.  

 Fernando Martins
45

, associado e morador de Palmeiras, conta que os moradores que 

não fazem parte da Associação são famílias que não convivem na comunidade, que não 

frequentam os eventos comunitários, segundo ele são pessoas que não se relacionam com os 

demais moradores. “Nós já tentamos aproximação com eles, mas eles não se misturam”, 

afirma. Outros são meeiros do grande proprietário de terras em Palmeiras, que não os deixa se 

juntar à Associação. 

 Neste sentido, João Nunes, técnico aposentado do Incaper, corrobora com a 

informação ao relatar que os moradores que não fazem parte da Associação na comunidade, 

no seu entendimento, não possuem o “espírito do associativismo”. Ele lembra que na época 

                                                             
43 Nome fictício. 
44

 Nome fictício do ex-associado da Associação de Moradores de Palmeiras e morador da Comunidade de 

Palmeiras. 
45 Nome fictício. 
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em que chegaram as fossas sépticas na região, o grande proprietário de Palmeiras não quis 

colocá-las em suas terras, ao que João diz entender o fato como uma “resistência pela 

ignorância de não querer mudar o seu jeito de conduzir as coisas”. 

 Nas relações com os representantes do poder público, informou-se que muitas vezes já 

foram procurados, em períodos eleitorais, para receberem ofertas em troca de benefícios para 

a comunidade. Júlio Martins, associado e primeiro presidente da AMOP, informa que a 

resposta para eles é sempre a mesma, de que ali cada um vota em quem quiser e que se os 

candidatos eleitos quiserem ajudar a Associação, não será com a promessa de votos, mas por 

boa vontade.  

Na análise ao livro Ata da Associação, pode-se encontrar muitos contatos com 

políticos, alguns em mandatos eletivos ou ainda em fase de candidatura, quando buscam apoio 

para as eleições. Não se encontrou qualquer menção a apoio a nenhum destes políticos nos 

registros da Associação.  

Os associados apontam que, por vezes, são recusados recursos e equipamentos, pois 

muitos não apresentam necessidade. Ivan Tavares, atual vice-presidente da AMOP, neste 

sentido, relata: “nós já negamos algumas coisas que não eram necessárias para a Associação, 

pois trariam mais discórdia e vaidade do que benefício. Nós só aceitamos o que é útil para a 

Associação, só o que vamos usar mesmo”. O associado fala isto lembrando de um trator que 

lhes foi oferecido, mas como já possuíam um em bom estado de conservação, não haveria 

necessidade de outro. Lucas Tibúrcio chega a afirmar: “Hoje somos uma Associação 

realizada, conseguimos tudo o que queremos”. 

 Nas relações com a política pública municipal, vê-se, ao entrevistar o atual Secretário 

Municipal de Agricultura, que a Associação pouco demanda dos serviços da prefeitura, que 

foram muito buscados nos anos iniciais de sua formação. Segundo o Secretário de 

Agricultura, Sr.º. Leandro Belo
46

, “Palmeiras é a Associação mais organizada do município. 

Eles têm vida própria, não demandam serviços da prefeitura, ao contrário das outras 

Associações que dependem da prefeitura”. 

 No entanto, conforme informa um funcionário efetivo da prefeitura municipal, Sr.º 

Rogério Cardoso
47

, a prefeitura sempre ajudou a Associação e até pouco tempo pagava a 

energia elétrica da URCE. Neste sentido, o funcionário diz que: 

Já ajudamos muito no início a Associação com apoio técnico para auxílio em 

convênios, máquinas para fazer as fossas, viagens técnicas pagas para os associados, 

com apoio para a documentação, pagaram a energia do galpão dos maquinários da 
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 Nome fictício. 
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 Nome fictício. 
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associação por muitos anos, mas eles não reconhecem e agradecem o município. 

Eles são muito polêmicos e falam o que tem que falar (ROGÉRIO CARDOSO, 

entrevista em julho de 2019). 

No livro Ata da Associação de Moradores de Palmeiras, são registrados inúmeros 

projetos enviados, especialmente para Deputados Estaduais, onde a Associação solicita 

maquinários, principalmente, assim como são registrados projetos enviados a parceiros 

diversos, tais como a Fundação Banco do Brasil. Consta também no livro Ata da Associação 

de Moradores de Palmeiras, as diversas visitas de políticos ao local, em especial do Secretário 

Estadual de Agricultura e também de pesquisadores de Centros de Pesquisa Estadual e de 

universidades para conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação na mobilização social, 

no desenvolvimento sustentável, na melhoria da produtividade das lavouras, na diversificação 

e na melhoria da qualidade do café. 

Na AMOP, as eleições de seus representantes são realizadas a cada três anos. Nestes 

27 anos de história, contudo, apenas quatro de seus associados ocuparam a presidência da 

Associação, pois ocorreram sucessivas reconduções de seus presidentes. 

 Percebe-se que os representantes eleitos no caso da AMOP investiram em 

conhecimento técnico para poderem defender os interesses da Associação. Conta José Carlos, 

associado e segundo presidente da Associação, que se formou em Técnico em Contabilidade 

para melhor gerir as contas da Associação. Neste sentido, afirma a antropóloga Delma 

Pessanha Neves, ao discorrer sobre associações de assentados rurais do estado do Rio de 

Janeiro: “Quando há uma diretoria estável, ela tende a permanecer na sucessão, por falta de 

candidatos concorrentes e risco de inviabilidade administrativa” (NEVES, 2013, p. 34).  

 Percebe-se que preocupação semelhante pairou pelas decisões em reconduzir 

mandatos dos presidentes na AMOP, pois, ao ler as Atas desta Associação, vê-se que, nos 

períodos onde seria realizada a transição de diretoria, havia sempre uma falta de associados 

que se colocassem à disposição para assumir a presidência. Esta sucessão era feita como num 

processo, geralmente colocando o candidato a “futuro presidente” na chapa a ser eleita com o 

presidente do mandato anterior para o preparar com os conhecimentos para assumir 

futuramente o cargo. 

 

2.2.2 Análises das relações: Estado, políticas públicas e associativismo em Palmeiras 

 

Na Introdução ao livro “Arenas Públicas: uma etnografia da vida associativa” os 

autores destacam que “O Estado está frequentemente na origem das iniciativas em matéria de 
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ação pública, quando ele não cria os interlocutores com os quais irá trabalhar” (Cefai et al, 

2011, p. 44-45). Os autores destacam que no Brasil, a cidadania não se faz de forma 

autônoma, mas como uma tutela do Estado sobre os cidadãos. 

 Compreende-se o lugar do Estado para além de uma concepção marxiana, na qual o 

Estado moderno é visto em sua natureza de classe como “comitê executivo da burguesia”, 

afirmando Marx que “o poder político é o poder organizado de uma classe para opressão da 

outra” (Manifesto do Partido Comunista, 2005, p. 59). Recorre-se à perspectiva de Poulantzas 

(1977), para quem as relações de poder não podem ser reduzidas à noção de Estado sendo o 

conjunto das relações políticas, entendendo que este Estado  

(...) baliza desde então o campo das lutas, aí incluídas as relações de produção; 

organiza o mercado e as relações de propriedade; institui o domínio político e 

instaura a classe politicamente dominante; marca e codifica todas as formas de 

divisão social do trabalho, todo o real no quadro referencial de uma sociedade 

dividida em classes (POULANTZAS, 1977, p. 45). 

 Neste sentido, Gramsci enfatiza que o Estado é o instrumento de hegemonia da 

dominação que tem o papel “essencial para a expansão do poder da classe dominante e uma 

força repressiva (sociedade política) que mantém os grupos subordinados fracos e 

desorganizados” (GRAMSCI, 1971 apud CARNOY, 1994, p. 98). 

O Estado é o complexo das atividades práticas e teóricas com o qual a classe 

dominante não somente justifica e mantém a dominação como procura conquistar o 

consentimento ativo daqueles sobre os quais ela governa (CARNOY, 1994, p. 99). 

 Percebe-se, ainda, no entendimento de Poulantzas (1978, p. 43) que “na complexa 

relação luta de classes/aparelhos, são as lutas que detêm o papel primordial e fundamental, 

lutas (econômicas, políticas, ideológicas) cujo campo, já visto ao nível da exploração e das 

relações de produção, não é outro senão o das relações de poder” e na compreensão de  

Gramsci, “a hegemonia se expressa tanto na sociedade civil como no Estado, todavia, há 

grande autonomia dos aparelhos hegemônicos privados frente ao Estado”
 48

 (GRAMSCI, 

1971 apud CARNOY, 1994, p. 100). Assim, falar da relação Estado e sociedade civil é 

demarcar sua inter-relação e identificar os espaços em que se delineiam as políticas públicas. 

Seguindo estas análises, pode-se afirmar, como se desenha no caso da Associação em 

estudo e nas políticas agrárias brasileiras, que há um espaço no Estado para algumas 

conquistas da classe de agricultores familiares, de modo que lhe sejam permitidos alguns 

direitos, sem, contudo, ameaçar a hegemonia dos latifúndios da classe dominante do setor, 

                                                             
48

 Na definição de aparelhos ideológicos de Estado “todas as superestruturas ideológicas e políticas, incluindo a 

família, os sindicatos de trabalhadores, partidos políticos reformistas e os meios de comunicação privados são, 

por definição, aparelhos de Estado, ou, em outros termos, aparelhos hegemônicos” (GRAMSCI, 1971 apud 
CARNOY, 1994, p. 99). 
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haja vista que esta precisa permitir algumas respostas às suas lutas para controlar e impedir 

que sua hegemonia seja desafiada. Carnoy (1994) pontua que 

A aceitação de certas exigências vindas de baixo, enquanto ao mesmo tempo 

encoraja a classe trabalhadora a restringir sua luta ao terreno econômico-corporativo, 

é parte desta tentativa, de impedir que a hegemonia da classe dominante seja 

desafiada, enquanto mudanças no mundo da produção são acomodadas dentro da 

formação social vigente (CARNOY, 1994, p. 104).  

Ressalta a antropóloga Delma Pessanha Neves que, no Brasil, “o movimento 

associativo como solução intermediária para participação dos produtores agrícolas no acesso 

aos recursos a serem redistribuídos a partir das instituições estatais, emerge no primeiro 

governo de Getúlio Vargas” e, ainda, argumenta que “Os gestores estatais, num processo de 

mudanças sociais publicamente reconhecidas e estimuladas, não dialogam com indivíduos. 

Eles impõem uma filiação a uma categoria socioeconômica, condição para ser computada na 

ação estatal” (NEVES, 2013, p. 17). 

Porém, no que diz respeito às políticas públicas para a agricultura, Almeida (2015) 

afirma que elas historicamente favoreceram aos grandes empreendimentos agrícolas em 

detrimento dos agricultores familiares. Apenas em 1995, com o surgimento do Programa 

Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), é instituída a categoria “agricultura familiar” no 

país, sendo que só em 2006 com a sanção da Lei nº. 11.326, Lei da Agricultura Familiar, sua 

definição legal foi regulamentada
49

 (NAVARRO et al, 2014).  

Importante registrar que a Associação de Moradores de Palmeiras surgiu num 

momento quando ainda não haviam políticas públicas voltadas para os agricultores familiares, 

as quais influencia a institucionalização de associações para acesso ao crédito e 

comercialização, momento esse em que a denominação “agricultura familiar” ainda não era 

vastamente discutida no Brasil. Importante também situar que a Associação de Moradores de 

Palmeiras foi criada, não para benefícios diretos relacionados ao ofício de seus associados, os 

agricultores, mas com o intuito de organizar a comunidade, conforme descrito na Ata nº. 01, 

analisada anteriormente neste trabalho. Se propõe, nesta pesquisa, situar a relação da AMOP 

com as políticas públicas, especialmente as políticas voltadas para a agricultura, uma vez que 

são importantes nos processos vivenciados por esta Associação nos anos de sua existência. 

                                                             
49

 De acordo com o Art. 3º da Lei nº. 11.326 de 2006, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não 

detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais; utilize predominantemente mão de obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual mínimo 

da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 

definida pelo Poder Executivo; dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
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 Afirma o associado Ivan Tavares: “A associação foi criada não para conseguir algo, 

um objeto, mas para organizar a comunidade e as coisas foram sendo conseguidas com o 

tempo e quando os problemas vieram já estávamos maduros”. Fato relevante é o de que, ao 

instituir esta política pública da agricultura familiar, o Estado passa a criar uma nova 

identidade para os pequenos produtores que surgem com esta nova configuração, com 

garantias não existentes anteriormente.  

 Este simbolismo da existência de uma categoria definida gera sentimentos de 

pertencimento que aproximam ainda mais os seus pares e podem estabelecer vínculos 

geradores de empoderamento. Pode-se realizar uma analogia a este estabelecimento de 

vínculos através da criação de uma categoria, ao que escreve Cefai (2011) quando pesquisa 

sobre a Associação La Bellevileuse, ao afirmar que: 

Com seus vínculos sobre territórios e paisagens, comunidade e histórias locais, 

as associações de proximidade podem ser tanto lugares potenciais para 

desenvolver um pensar sobre si mesmo quanto uma via de acessos privilegiados 

à constituição de públicos (CEFAI, 2011, p. 71). 

Neste sentido, pode-se perceber como o Estado está presente em todos os aspectos de 

uma organização social e não seria diferente na AMOP que, mesmo apresentando gestão 

independente, sem interferências diretas de agentes políticos locais, vê seu crescimento e 

ações permanentemente sendo influenciadas e direcionadas pelas decisões das políticas 

públicas, fruto das disputas de poder entre as classes. E, diretamente influenciada pela 

proposta estatal de extensionismo rural de uma agência do Estado, como foi o processo de 

apoio e orientação realizado por meio da Incaper nesta Associação.  

Salienta-se que o fato de que esta Associação conseguiu espaços nas “porosidades” 

deste Estado para alcançar seus objetivos comunitários e produtivos e contrabalançar a 

balança de poder utilizando suas relações políticas, gestadas num processo associativo 

precedente ao sentido legal do termo, onde os sentimentos associativos foram vivenciados e 

experienciados por seus atores. A este processo associativo previamente gestado por estes 

atores da Associação estudada, pode-se analisar de encontro com o conceito de capital social 

de Bourdieu (2007): 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos à vinculação a 

um grupo, como um conjunto de agentes que não somente são dotados de 

propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros 

ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis 

(BOURDIEU, 2007, p. 67). 
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2.2.3 O conceito de capital social e a comunidade de Palmeiras: uma história precedente ao 

associativismo   

  

Diante dos fatos e relatos colhidos, tanto de associados, de ex-associados, de agentes 

do Estado, de relatórios públicos, de reportagens jornalísticas de diversas fontes, de líderes 

religiosos, todos que de alguma forma tiveram relação com a comunidade de Palmeiras e, ou, 

com a AMOP, teceu-se este trabalho. Desta forma, tendo em vista as informações colhidas, 

analisou-se o conceito de capital social em Bourdieu, procurando estabelecer um diálogo 

deste com a história construída em Palmeiras. 

Relembrando o perfil e a história da comunidade de Palmeiras, nota-se uma 

comunidade formada por agricultores, a exceção de um grande proprietário que não faz parte 

da Associação, todos os demais são pequenos proprietários, suas propriedades possuem em 

média um alqueire. Todos são produtores de café, resguardando algumas especificidades de 

produção diversificada paralela. Todos são católicos e frequentam a mesma igreja, construída 

pelos próprios moradores em mobilização já descrita em páginas anteriores. Os homens são 

amantes do futebol e se mobilizam em dias de jogos para assistir ou jogar no time local. As 

mulheres cuidam da casa, ajudam na lavoura, fazem doces, pães, pinturas e tantas outras 

atividades que aprenderam nos diversos cursos que realizaram na comunidade e cuidam da 

igreja local. Muitos são das mesmas famílias, tendo uma variedade pequena de famílias 

diferentes, moradoras da comunidade. 

Estes aspectos apresentados acima podem sinalizar para as definições do conceito de 

capital social, conforme esclarecemos. 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos à vinculação a 

um grupo (...) (BOURDIEU, 2007, p. 67). 

As relações duráveis entre os associados de Palmeiras são estabelecidas pela vivência 

em comunidade há décadas, não somente na comunidade religiosa, mas nas reuniões 

comunitárias festivas realizadas anualmente, nas reuniões do time e nos jogos de futebol, nas 

reuniões e cursos para agricultores, enfim, relações construídas e fortalecidas pelo espírito 

associativo que há 27 anos foi materializado naquela localidade pela Associação que criaram. 

Bourdieu (2007) descreve 

(...) como um conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades 

comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles 

mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 

2007, p. 67). 
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Além dos vínculos acima descritos, percebe-se que os interesses em comum dos 

moradores, assim como seus problemas, são incorporados nas preocupações e reivindicações 

da AMOP e, muitas vezes, veem suas questões atendidas ou seus problemas solucionados por 

este coletivo associado. O livro Ata da AMOP relata as inúmeras decisões de realização de 

mutirões em prol da Associação ou mesmo de algum associado que, por adoecer, não teria 

como fazer a colheita de seu café. Também se vê as discussões de organização dos serviços 

comuns aos associados nos cuidados com a URCE, por exemplo, assim como na construção 

das fossas, no cuidado com a estrada da comunidade, na limpeza dos locais de uso comum, 

entre outros. Há também, registrado no livro Ata, as festividades após a colheita do café, onde 

a comunidade se reúne para festejar e agradecer pela colheita do ano. 

Segundo João Nunes, técnico aposentado do Incaper, “o sucesso da Associação de 

Palmeiras deve-se ao fato de terem parentesco, terem propriedades pequenas e a mesma 

produção, basicamente. E há, ainda, a questão religiosa, que é muito importante, pois eles já 

eram muito organizados antes da Associação”, e referindo-se à AMOP, “hoje eles são 

referência de associativismo no Estado. Palmeiras foi a primeira associação do município, as 

outras associações foram criadas para receber benefícios do Estado e não se pode dizer que 

elas tenham essas características associativas que Palmeiras tem”. 

Pode-se notar que todo este capital social existente nesta comunidade pôde promover o 

desenvolvimento local por meio da criação da AMOP. Este desenvolvimento foi gestado não 

só pelos interesses, preocupações e vocações produtivas dos associados, como foi fruto das 

orientações que os associados receberam desde o início da mobilização associativa pelos 

diversos órgãos e parceiros estatais e não estatais. E as preocupações de ordem da preservação 

ambiental que estavam desde o início desta história, passam a ser o sentido e a mola 

propulsora deste processo de desenvolvimento local, como será visto no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3 - A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PALMEIRAS: DA 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

3.1. A QUESTÃO AMBIENTAL 

  

A preocupação ecológica ganha o mundo nas décadas de 60 e 70, especialmente nos 

países desenvolvidos, onde surge a crítica da ideia de desenvolvimento como possibilidade 

de progresso e crescimento ilimitado, denunciando a exploração ilimitada dos bens ambientais 

e a insustentabilidade social e ambiental por ele gerada (SCOTTO et al, 2007, p. 15). A luta 

pela “preservação” ambiental e contra os impactos do modelo de desenvolvimento capitalista 

tem seu marco no desenvolvimento da I Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, 

promovida pela ONU em Estocolmo do ano de 1972. De acordo com o antropólogo José 

Sérgio Leite Lopes (2006), em seu artigo em que aborda a ambientalização dos conflitos 

sociais relacionadas a construção de uma nova questão social: a questão ambiental, esta 

conferência teria sido proposta pela Suécia, “incomodada com a poluição no mar Báltico, por 

chuva ácida, por pesticidas e metais pesados encontrados nos peixes” e, continuando em sua 

análise, expõe que “tal poluição seria causada não só por indústrias nacionais, mas também 

por aquelas de países vizinhos, e os problemas ambientais contribuem para o surgimento de 

‘questões globais’” (LOPES, 2006, p. 35).  

Esta Conferência propôs a formação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), que aprovou, em 1987, um relatório que passou a ser 

conhecido como Relatório de Brundtland, nome da presidente da CMMAD, que busca ser o 

caminho de reconciliação entre os ideais do desenvolvimento e a necessidade premente de 

reconhecer os limites ambientais e de diminuir a pobreza no mundo. Neste relatório, o 

conceito de desenvolvimento sustentável aparece pela primeira vez, conforme segue: 
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A humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável – de garantir que ele 

atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações 

futuras atenderem também as suas. O conceito de desenvolvimento sustentável tem, 

é claro, limites – mas não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estágio 

atual da tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos ambientais, e 

pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. Mas tanto a 

tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de 

proporcionar uma nova era de crescimento econômico. Para a Comissão, a pobreza 

já não é inevitável. A pobreza não é um mal em si mesma, mas para haver 

desenvolvimento sustentável é preciso atender às necessidades básicas de todos e 

dar a todos a oportunidade de realizar suas aspirações de uma vida melhor 

(SCOTTO et al, 2007, p. 33). 

 A ideia do “desenvolvimento sustentável” ganha a cena no mundo globalizado
50

, 

sustentando as expectativas de uma reformulação do ideário do desenvolvimento buscando 

responder, assim, às críticas sociais e ecológicas que emergiam de todos os lados. As 

empresas, os estados, as organizações não governamentais (ONG’s) e os movimentos sociais 

passam a levantar esta bandeira como a saída para a crise ambiental. Contudo, muitas 

apropriações sobre o conceito de “desenvolvimento sustentável” foram sendo tecidas, muitas 

vezes, para os ecologistas, numa tentativa de equalizar os problemas ambientais dentro da 

lógica do capitalismo (SCOTTO et al, 2007, p. 23)  

Mas a questão que permanece em aberto é se estes mecanismos serão capazes de 

reorientar a lógica mercantil da sociedade ocidental de consumo, sendo efetivamente 

um freio à degradação ambiental, ou se estaríamos apenas vendo surgir um novo 

tipo de mercado “verde” (SCOTTO et al, 2007, p. 36).  

 Leite Lopes (2006) analisa o que ele designa, inspirado em Norbert Elias, como a 

expressão “processos de ambientalização”. Em seu artigo “Sobre Processos de 

‘Ambientalização’ dos Conflitos e Sobre Dilemas da Participação”, Lopes compreende o 

processo histórico de construção da ambientalização como resultante das inquietações com o 

surgimento desta nova questão social: a questão da preservação do meio ambiente. Assim, 

analisa processos similares que implicam transformações no Estado e no comportamento das 

pessoas, trazendo os conflitos e questões ambientais para ordem de formulação desta nova 

questão como questão pública. Leite Lopes (2006) afirma que, à medida que a temática 

ambiental se impõe e o movimento avança, os “empreendedores eles próprios, causadores 

principais da degradação ambiental, também se apropriam da crítica à sua atuação e passam a 

usá-la a seu favor” (LOPES, 2006, p. 32).  

                                                             
50

 “As sociedades contemporâneas, a despeito das suas diversidades e tensões internas e externas, estão 

articuladas numa sociedade global. Uma sociedade global no sentido de que compreende relações, processos e 

estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais, ainda que operando de modo desigual e contraditório. Nesse 

contexto, as formas regionais e nacionais evidentemente continuam a subsistir e atuar (...). Mas o que começa a 

predominar, a apresentar-se como determinação básica, constitutiva, é a sociedade global, a totalidade na qual 

pouco a pouco tudo o mais começa a parecer parte, segmento, elo, momento” (IANNI, 1997 apud VAINER, 

2001, p. 141). 
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 A partir da Conferência de Estocolmo em 1972, como se vê, os movimentos 

ambientais e ecologistas se ampliaram e diversificaram, e muitas conferências internacionais 

sobre o tema foram realizadas. Uma delas, em especial, foi importante para os brasileiros, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 

de Janeiro, conhecida como Rio 92; momento de efervescência nas discussões ambientais de 

modo tão próximo, estimulando o debate na sociedade brasileira. 

 Em 1997, a comunidade internacional se reuniu para avaliar os cinco anos da Rio 92 e 

denominou esta Conferência de Rio+5. Nela, a questão da sustentabilidade continuava em 

pauta e a posição desta nova Conferência sobre o tema é a que segue: 

O desenvolvimento sustentável só poderá converter-se em proposta séria à medida 

que seja possível distinguir seus conteúdos concretos, seus significados ecológicos, 

ambientais, demográficos e culturais, sociais, políticos e institucionais. Não resta 

dúvida, por exemplo, que um dos pilares do estilo atual é precisamente a indústria 

automobilística, com suas sequelas de congestão urbana, de queima de combustíveis 

fósseis e outras. Pois bem, o que poderia ser considerado sustentável para os 

empresários, isto é, veículos mais econômicos e equipados com conversores 

catalíticos, não necessariamente o seria do ponto de vista da sociedade, que pode 

privilegiar transporte público eficiente (SCOTTO et al, 2007, p. 49).  

 De acordo com Leite Lopes (2006), o ambientalismo poderia propiciar uma das 

formas de controle do capitalismo ou caracterizar uma de suas transformações possíveis. 

Assim, 

Essas transformações têm a ver com cinco fatores sobre os quais faremos 

considerações: o crescimento da importância da esfera institucional do meio 

ambiente entre os anos 1970 e final do século XX; os conflitos sociais ao nível local 

e seus efeitos na interiorização de novas práticas; a educação ambiental como novo 

código de conduta individual e coletiva; a questão da “participação” e, finalmente, a 

questão ambiental como nova fonte de legitimidade e de argumentação nos conflitos 

(LOPES, 2006, p. 36).  

Conforme já mencionado, a questão ambiental tornou-se a nova questão pública, 

passando a ser incorporada na forma e na linguagem dos conflitos sociais e na sua 

institucionalização. O autor afirma que “a ambientalização dos conflitos sociais está 

relacionada à construção de uma nova questão social, uma nova questão pública” (LOPES, 

2006, p. 34). O discurso do desenvolvimento sustentável, assim, é assumido como uma 

transformação possível para o capitalismo globalizado “ambientalizado”. 

Sabe-se que, embora haja alguns elementos comuns, não há consenso sobre as 

definições do conceito de desenvolvimento sustentável, criando assim um campo de conflitos 

permanente entre os interesses dos diversos atores implicados na questão ambiental. Suas 

aplicações acabam sendo decididas nas arenas das lutas pelo poder, que muitas vezes é vista 
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como uma luta entre o “local”, e suas preocupações ecológicas, e o “global”, e suas 

preocupações direcionadas pelos interesses dominantes, nem sempre tão ecológicos assim. 

  

 

 

 

3.2 PALMEIRAS: DO ECOLOGISMO DOS POBRES AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Como apresentado no capítulo anterior, em 1990, na comunidade de Palmeiras, houve 

um grande processo de luta entre moradores e um madeireiro que comprou as terras 

pertencentes a esta comunidade, com a finalidade do corte de árvores. Após descobrirem o 

intento do madeireiro, os moradores reuniram-se e mobilizaram-se coletivamente para conter 

o desmatamento. Segundo os relatos posteriores, os moradores temiam que o desmatamento 

pudesse provocar um desequilíbrio no meio ambiente local, podendo matar as nascentes que 

abasteciam todas as casas da comunidade.  

Eles contam que tentaram, inicialmente, conversar com o madeireiro que não aceitou a 

ingerência da comunidade em suas terras. Sendo assim, partiram para pedir apoio aos órgãos 

públicos, realizaram abaixo-assinado, buscaram apoio na rede televisiva local
51

. Uma 

mobilização intensa. Os moradores relatam terem sofrido ameaças do madeireiro, mas eles 

informam que não permitiram que a madeira já derrubada fosse vendida, pois ameaçaram 

atear fogo na ponte de madeira que ligava a comunidade à cidade, de modo que não fosse 

possível passar com a carga. 

Hoje, quase 30 anos se passaram e as árvores derrubadas já foram consumidas pelo 

tempo, pois nunca saíram do lugar de onde foram cortadas, uma vez que a mobilização para 

impedir o desmatamento não só conseguiu evitar a derrubada de mais árvores, como foi a 

mola propulsora para a organização da comunidade em associação, tendo como um de seus 

objetivos principais continuar a fiscalização do desmatamento. Assim, está na Ata nº. 01 da 

Associação de Moradores de Palmeiras: 

A reunião foi coordenada pelo membro da comunidade, João Batista Machado, onde 

foi lançada a proposta de criar-se uma Associação comunitária, que segundo consta 

na ata “terá como função: a organização da comunidade, dar continuidade ao 

trabalho de fiscalização do desmatamento da mata nas cabeceiras das nascentes 

                                                             
51

 Os associados relatam hoje que na época dos fatos, em 1990, eles não imaginavam a repercussão que teriam 

suas ações e que isto tudo culminaria na Associação de Moradores de Palmeiras, então não guardaram cópia do 

abaixo assinado e muito menos gravaram a reportagem passada no jornal sobre a mobilização contra o 

desmatamento. 
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dentro da área da comunidade, e ter maior representatividade junto às autoridades 

municipais nas reivindicações para solução dos problemas” (Ata nº. 01 de 20 de 

outubro de 1991)
52

.  

 Pode-se levantar uma questão: aqueles moradores podem ser vistos como “militantes 

ecologistas”? Lembra-se que, na época, os movimentos mobilizadores da Rio 92 já estavam 

tomando espaços no Brasil e os “processos de ambientalização” traziam à tona a questão 

ambiental como uma nova questão pública (LOPES, 2006). Ou, conforme nos diria Juan 

Martinez Alier, ao abordar o ecologismo dos pobres, eles eram “ecologistas” sem sabê-lo, 

sem se identificarem coletivamente como tais? 

 Nos fatos e na fala dos atores envolvidos na época da contenção do desmatamento em 

Palmeiras, pode-se observar que a consciência ambiental era trabalhada mais pela noção da 

necessidade para a sobrevivência da comunidade, do que propriamente por uma decisão 

política consciente da questão ambiental. A igreja era a maior responsável, na época, por 

trabalhar alguma noção de proteção do meio ambiente na comunidade e, talvez, isto tenha 

influenciado a atitude dos moradores. Neste sentido, Alier (1992, p. 08) propõe que “existe 

um ecologismo dos pobres fácil de descobrir nos recentes e fortes movimentos ecologistas da 

Índia e do Brasil”, citando no Brasil, especialmente, o movimento de Chico Mendes e a luta 

dos seringueiros. 

Alier (1992) traz a perspectiva das comunidades tradicionais, das populações pobres 

na defesa do seu espaço de vida, no qual a defesa do ambiente está diretamente implicada. Ao 

mesmo tempo em que colocam em cheque as leis de mercado capitalistas e seus usos 

predatórios dos recursos naturais, mostra que o meio ambiente não se reduz a uma perspectiva 

científica da natureza. O autor discorre, ainda, sobre o ecologismo dos pobres informando que 

“os movimentos sociais dos pobres estão frequentemente relacionados com suas lutas pela 

sobrevivência, e são, portanto, ecologistas (...) enquanto que seus objetivos são definidos em 

termos das necessidades ecológicas para a vida: energia (...), água, espaço para habitar” 

(ALIER, 1992, p. 09). 

Os moradores da comunidade de Palmeiras trouxeram a preocupação com as árvores e 

com os mananciais que garantiam a vida no seu lugar como agricultores, como um motivo 

para lutarem pela defesa do meio ambiente, do lugar onde viviam. Assim, pode-se 

compreender a mobilização dos moradores de Palmeiras no mesmo sentido que propõe Alier 

(1992), ao descrever o ecologismo dos pobres. 

                                                             
52

 Figura da Ata nº. 01 está disponível no Anexo I. 
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O ecologismo dos moradores de Palmeiras não se esgotou naquele momento, muito 

pelo contrário. Conforme já citado neste trabalho, no ponto em que se pretende uma 

aproximação ao lugar desta comunidade de Palmeiras, estando ela inserida numa área de 

proteção ambiental, denominada Monumento Natural Estadual Serra das Torres, unidade de 

conservação estadual criada em 2010 pela Lei Estadual nº. 9.488. Segundo a funcionária do 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA), 

responsável pela condução do processo para transformar essa área em uma unidade de 

conservação e gestora do projeto, Sr.ª. Gisele Bastos, todo o processo, até a efetiva 

legalização da unidade de conservação, só foi possível pelo comprometimento das 

comunidades envolvidas com a preservação do local e com sua preocupação com a 

apropriação indevida e predatória a que estariam sujeitas as matas, riachos e nascentes de sua 

comunidade. 

Conta ainda Gisele Bastos, que o processo de criação desta unidade de conservação 

(área remanescente de Mata Atlântica) foi conduzido com a participação direta das 

comunidades envolvidas, que opinaram em diversas reuniões promovidas para esta finalidade.  

Revela que as discussões iniciais sobre o Monumento Natural e a intensão do IEMA, seriam 

no sentido da criação de um Parque Estadual. Contudo, isso prejudicaria os moradores locais, 

que teriam de deixar suas propriedades. Assim, em comum acordo com as comunidades 

moradoras do Monumento Natural, veio a decisão de transformá-lo em uma Unidade de 

Conservação, permitindo aos moradores permanecerem em suas terras “assegurando o uso 

sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam as comunidades do 

entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis”, conforme encontra-se 

descrito no próprio site do IEMA
53

. 

Neste sentido, a bióloga e pesquisadora Jane Oliveira
54

 informa que o projeto do 

Monumento Natural Estadual Serra das Torres só ocorreu devido aos moradores do local: 

...o projeto só aconteceu por causa deles, na verdade. Toda a estrutura que nós 

tivemos, o apoio de mostrar as matas, de mostrar onde eram os melhores córregos, 

os melhores acessos foi a comunidade que fez (...). E as pessoas que protegem a 

unidade de conservação são os moradores, as pessoas que moram aqui, são eles que 

cuidam dos riachos, que evitam jogar o agrotóxico próximo as nascentes, a pessoa 

que cerca a nascente para proteger (...) são os moradores que fazem o seu cultivo (...) 
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 Disponível em:< http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao.html> Acesso 

em 17 jul 2019.   
54

 A bióloga Jane Oliveira participa do programa de doutorado em Ecologia e Evolução da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pesquisa anfíbios e répteis existentes no Monumento Natural Serra das 

Torres. Disponível em :< http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2012/04/menor-sapo-do-brasil-

encontrado-no-espirito-santo-e-tema-de-palestra.html> Acesso em 15 jul 2019. 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao.html
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2012/04/menor-sapo-do-brasil-encontrado-no-espirito-santo-e-tema-de-palestra.html
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2012/04/menor-sapo-do-brasil-encontrado-no-espirito-santo-e-tema-de-palestra.html
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mantendo a área verde intacta (JANE OLIVEIRA, entrevista em 25 de abril de 

2018)
55

. 

Nota-se, assim, um envolvimento das comunidades de abrangência do Monumento 

Natural com a proteção ambiental do seu lugar, numa decisão voltada para preservação do 

território (Figura 9). Este território é fruto, hora de um movimento impulsionado pela 

necessidade de sobrevivência, no sentido do “ecologismo dos pobres” proposto por Alier 

(1992), hora motivado por um processo histórico de “ambientalização” ocorrido nestas 

comunidades, como mostram os estudos de Leite Lopes (2006). 

Figura 9 - Reunião para a criação do Monumento Natural Serra das Torres 

Fonte: Arquivo fornecido pelo IEMA - processo de constituição do Monumento Natural Serra das Torres
 56

. 

A AMOP faz parte do Conselho Gestor do Monumento Natural Estadual Serra das 

Torres, ocupando a cadeira como representante dos moradores da área de abrangência do 

monumento juntamente com a Associação Santa Marta, sendo responsável pela gestão do 

Monumento Natural desde a formação deste Conselho no ano de 2007. Sabe-se que, mesmo 

que esta Associação tenha desenvolvido a preocupação com o seu ambiente, fato que motivou 

as transformações locais, percebe-se que o processo de ambientalização, como descreve Leite 

Lopes (2006), deve-se a uma interiorização de comportamentos e práticas de “educação 
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Disponível em:<http://www.pmav.es.gov.br/noticia/ler/250/monumento-nacional-serra-das-torres-e-local-de-

materia-com-biologo-richard-rasmussen> Acesso em 12 jul 2018. 
56

 Foto fornecida do arquivo do IEMA sobre o processo de construção do Monumento Natural Serra das Torres. 

http://www.pmav.es.gov.br/noticia/ler/250/monumento-nacional-serra-das-torres-e-local-de-materia-com-biologo-richard-rasmussen
http://www.pmav.es.gov.br/noticia/ler/250/monumento-nacional-serra-das-torres-e-local-de-materia-com-biologo-richard-rasmussen
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ambiental” que foram adquiridos entre os moradores, quer seja pela participação de ações da 

igreja, quer seja pelas orientações de órgãos estatais ou mesmo pelas influências da mídia, que 

podem ser anteriores ou mesmo posteriores e complementares a sua organização, auxiliando 

os processos ambientais desenvolvidos naquela comunidade. 

O processo de formação de uma unidade de conservação local reforça o trabalho de 

“educação ambiental”, ao mesmo tempo em que vai de encontro aos anseios dos moradores 

por uma maior proteção à natureza. Isto pode ser demonstrado através a fala de um associado, 

que encontra-se na Ata nº. 52 de novembro de 2007, quando este afirma que a comunidade 

não precisa ficar com medo, pois o processo de constituição da Unidade de Conservação só 

trará benefícios, protegendo as matas que os cerca, sendo fonte de riquezas para as 

comunidades locais. 

De acordo com dados fornecidos por Gustavo
57

, atual Gestor do Monumento Natural 

Serra das Torres, funcionário do IEMA, foram realizados diversos fóruns com as 

comunidades de abrangência do Monumento Natural Serra das Torres. Segundo ele, o Ipema 

desenvolveu atividades de gestão participativa e de educação ambiental por meio da 

realização de ações diversas envolvendo as populações das áreas de abrangência do 

Monumento Natural Serra das Torres, como cinema na praça, ações nas escolas locais, 

informativos, dentre outros, como mostra a Figura 10. 

  

Figura 10 - Slide de apresentação do Projeto Saberes da Mata - IPEMA 
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 Fonte: Slide fornecido pelo IPEMA - processo de constituição do Monumento Natural Serra das Torres
58

. 

Pode-se notar, ainda, que as atitudes ecológicas nesta comunidade de Palmeiras 

tiveram grande impulso com as orientações buscadas pela Associação, desde o início de sua 

organização, junto dos técnicos da Emater. A Emater da década de 90 hoje recebe o nome de 

Incaper. O trabalho realizado por este organismo estatal tem por objetivo promover o 

desenvolvimento sustentável do estado do Espírito Santo, apoiando iniciativas de agricultores 

familiares, dentre outros, utilizando de “soluções tecnológicas e sociais por meio de ações 

integradas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural”, conforme pode-se observar no 

site da instituição
59

. Segundo informa João Nunes, funcionário atualmente aposentado do 

Incaper, “a Emater tinha a proposta de realizar trabalhos voluntários na época”, referindo-se a 

1990, quando começaram a aproximação com a comunidade de Palmeiras. Assim, por meio 

de orientações da Emater, a Associação preocupou-se, especialmente, com a destinação do 

lixo e do esgoto e com a proibição da caça e da pesca. Consta, a partir da Ata nº. 03 de 

fevereiro de 1992, que, em todas as reuniões da Associação, a questão da construção das 

fossas era levantada como uma preocupação com a qualidade da água do riacho que corta a 

comunidade: a busca de apoio da prefeitura municipal para a construção destas fossas foi uma 

questão latente nas ações e discussões até a definitiva implantação das fossas sépticas em 

2012. 

Foi em 1993, conta Júlio Martins, que a primeira fossa da comunidade foi construída: 

a da sua casa. Em 1999, todas as casas da comunidade de Palmeiras já haviam construído suas 

fossas. Todas estas fossas foram construídas com recursos próprios, informa Júlio Martins. 

Em 2012, com o financiamento da Fundação Banco do Brasil, a Associação consegue as 220 

fossas sépticas para despoluir o Córrego Belo Monte em toda sua extensão. 

Em diversas Atas de reuniões da Associação, pode-se observar que foram levantadas 

questões referentes à preocupação ambiental com questões variadas, tais como o destino do 

lixo, o cuidado com a preservação de nascentes, o reflorestamento, a proibição da caça e da 

pesca, entre outros. Cerca de 70%, das 128 Atas analisadas até setembro de 2018, trazem 

algum conteúdo de preocupação ambiental. 

Na Ata nº. 03 de 15 de fevereiro de 1992, a Associação, orientada pelos técnicos da 

Emater, faz um mapeamento das questões ambientais que precisam ser vistas na comunidade:  

Foi feito uma abrangência geral de todos os nossos problemas como: recapeamento 

das nascentes com espécies nativas, tendo com isso o objetivo principal de manter 
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 Slide fornecido do arquivo do IEMA sobre o processo de construção do Monumento Natural Serra das Torres. 
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 Disponível em: <https://incaper.es.gov.br/missao-visao-e-valores> Acesso em 17 jul 2019. 
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viva as nascentes e também manter o nível de nossas águas e um possível aumento 

com o passar do tempo. Foi levantado o problema da poluição dos córregos e como 

solução a retirada dos esgotos sanitários com construção de fossas sépticas em todas 

as casas e a necessidade de fazer o controle do fogo, da pesca e da caça. A própria 

comunidade fiscalizando e qualquer “inflação” comunicar diretamente ao ILLF (Ata 

nº. 03 de 15 de fevereiro de 1992). 

 

A Ata nº. 22 de 07 de setembro de 1999 traz como pauta de reunião a construção das 

fossas sépticas e a prevenção do fogo. A Ata nº. 65 de 21 de fevereiro de 2011 diz respeito à 

discussão sobre o recolhimento do lixo: “(...) O segundo assunto a ser conversado foi sobre o 

meio ambiente e (...) comentou sobre o recolhimento do lixo em nossa comunidade e precisa 

marcar dias certos para que o caminhão possa pegar esse lixo de preferência uma vez por mês 

(...)”. A Ata nº. 69 de 13 de outubro de 2011 traz a informação do início da implantação das 

fossas sépticas, convênio com a Fundação Banco do Brasil: “(...) o presidente comentou sobre 

as fossas que estão sendo implantadas em nossa região, disse que precisa fazer esse trabalho 

urgente até dezembro, pediu o empenho de todos nesse trabalho (...)”.  

Assim, a partir da organização da Associação de Moradores de Palmeiras, o lixo 

passou a ser separado, tendo a destinação correta para o lixo reciclável, que era vendido para 

os recicladores e para o lixo úmido, que passou a ser cuidado para ser transformado em adubo 

para as lavouras. No início, foram realizados mutirões de limpeza das propriedades, pois 

havia muito lixo espalhado ao redor das casas da comunidade, contam os associados. 

Com a entrada de muitos sócios como cooperados da Cafesul
60

, os associados 

começam a perceber que seu trabalho em defesa do meio ambiente local, sua organização 

social de modelo associativo, a preocupação com a educação, passam a valorizar 

financeiramente sua produção de café, pois conquistam a Certificação do Comércio Justo, o 

selo social Fair Trade, por meio da Cafesul. De acordo com o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), a International Federation of Alternative Trade (Federação 

Internacional do Comércio Alternativo) define o Comércio Justo (Fair Trade) como: 

Uma parceria comercial, baseada em diálogo, transparência e respeito, que busca 

maior equidade no comércio internacional, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável por meio de melhores condições de troca e garantia dos direitos para 
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 A Cooperativa CAFESUL, segundo informado em sua página no Facebook, trabalha com “cafeicultura 

sustentável”. Na página, a CAFESUL se descreve como “uma cooperativa de pequenos agricultores, produtores 
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Ambiental”. Disponível em: <https://www.facebook.com/Cafesul/> Acesso em 16 jul 2019. 
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produtores e trabalhadores à margem do mercado, principalmente no hemisfério Sul 

(SEBRAE
61

). 

 Além de melhorar a renda das famílias com a valorização da venda do café certificado 

pelo selo do Comércio Justo e gerar renda com a venda do lixo reciclável, a Associação 

passou a ganhar visibilidade no estado do Espírito Santo e, mais tarde, em todo o Brasil e 

organismos internacionais como a ONU, devido ao trabalho ambiental desenvolvido.  

Nota-se que a Associação de Moradores de Palmeiras “percebe” que suas atitudes 

ambientais podem reverter-se em benefícios para os associados. Neste sentido, a Ata nº. 60 da 

Associação, do ano de 2010, traz uma preocupação com a continuidade do desenvolvimento 

do trabalho ambiental da Associação para a manutenção do Selo Fair Trade, onde um 

associado colabora dizendo que “estamos produzindo café de qualidade e estamos certificados 

pelo Fair Trade e a certificação exige que tenhamos respeito ao meio ambiente, caso contrário 

poderemos perder a certificação e isso seria um grande prejuízo financeiro para nossas 

famílias”.  

Percebe-se que o processo de ambientalização ocorrido na AMOP, nos termos de Leite 

Lopes (2006), não foi somente de uma educação ecológica. Nota-se que esta vem de um 

cuidado com a natureza que agrega valor a seus produtos no mercado, um processo de 

ambientalização estimulado pelo mercado de desenvolvimento sustentável global. 

A AMOP recebeu Moções de Aplausos, em 2012, da Câmara Municipal de Mimoso 

do Sul, e Votos de Congratulações, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

no mesmo ano, pelo “reconhecimento do trabalho conjunto e boas práticas ambientais”, 

conforme descrito na Ata nº. 77 da Associação de Moradores de Palmeiras. A Associação, 

desde então, passou a ser convidada para estar presente e palestrando sobre o trabalho de 

preservação ambiental desenvolvido na comunidade de Palmeiras em Simpósios e Encontros 

Ambientais diversos, conforme pode ser visto nas informações constantes do Livro de Atas da 

AMOP. 

Também no ano de 2012, conforme informado no capítulo anterior, foi concedida à 

Associação o prêmio Valores do Brasil, reconhecimento feito pela Fundação Banco do Brasil 

das ações de Desenvolvimento Regional Sustentável realizada até então, como mostra a 

Figura 11. Segundo informa a reportagem sobre a premiação, o Plano de Negócio DRS – 

Desenvolvimento Regional Sustentável - Cafeicultura de Palmeiras, relatava a experiência:  

Renovação da lavoura cafeeira, aumento de produção e produtividade, adoção de 

práticas conservacionistas, com implantação de fossas sépticas, despoluição de 
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mananciais e diminuição do analfabetismo da comunidade. Houve também melhoria 

da qualidade do café, o que garantiu um sobre preço de aproximadamente 15%. 
62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - AMOP recebendo do Prêmio Valores do Brasil acompanhados pelo Gerente local 

do Banco do Brasil 

Fonte: Site mimosoinfoco. 

 

Ao terem oportunidade, a AMOP inscrevia-se em concursos locais de sustentabilidade 

ambiental. Pode-se considerar estes prêmios como uma das estratégias utilizadas pelo 

mercado “ambientalizado” para promover o desenvolvimento sustentável. Assim, Leite Lopes 

(2006) defende que “o ambientalismo poderia propiciar uma dessas formas de controle do 

capitalismo ou caracterizar uma de suas transformações possíveis” (LOPES, 2006, p. 36). 

                                                             
62 Revista Safra ES. Disponível em <http://www.safraes.com.br/site/conteudo.asp?codigo=96> Acesso  em 16 

jul 2018. 
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Nestes termos, percebe-se que a AMOP passa de um coletivo, em que o ecologismo 

dos pobres é demonstrado em suas preocupações ambientais com o seu lugar, com a sua água, 

com a sua mata, para ser reconhecida como uma Associação que adota atitudes ligadas ao 

desenvolvimento sustentável, realizado de forma oficial através destes prêmios que passa a 

receber. O primeiro deles foi o Prêmio Biguá de Sustentabilidade
63

 em 2014, promovido pela 

Rede Gazeta Sul, pelo trabalho de despoluição do Córrego Belo Monte. 

Em 2015, a Associação de Moradores de Palmeiras foi incluída no “Relatório de 

Mercados Inclusivos” do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

pois, por ser apoiada pela Estratégia Negocial de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Banco do Brasil, alcançou visibilidade para fazer parte da pesquisa para a elaboração do 

relatório. Segundo o próprio documento, a AMOP foi escolhida, uma vez que, pelo trabalho 

desenvolvido, atenderam aos seguintes “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” 

propostos pela ONU: 1 – Erradicar a pobreza; 2 – Fome zero e agricultura sustentável; 8 – 

trabalho decente e crescimento econômico; 10 – Redução das desigualdades; 12 – Consumo e 

produção responsáveis; e 17 – Parcerias e meios de implementação. 

Em 2018, a Associação de Moradores de Palmeiras recebeu do governo do estado do 

Espírito Santo, o Prêmio Dom Luiz Gonzaga Fernandes, “por suas ações ou ideias, 

contribuam ou tenham contribuído, de forma relevante para a construção de uma nova 

realidade social local, nacional, continental ou mundial, marcada pelo apelo e materialização 

da justiça, solidariedade, fraternidade, em harmonia com a natureza”
64

 (Lei nº. 7.844 de 

2004). 

 A Associação de Moradores de Palmeiras, portanto, é uma associação “local” que 

passa a ter acesso a um mercado de café “global” por meio de suas “práticas sustentáveis” de 

proteção do seu espaço, de sua identidade de agricultores, valorizando sua cultura e sua forma 

de sobrevivência, utilizando as redes de conexão com este mundo globalizado, por meio dos 

parceiros e apoiadores que foram citados acima. Neste sentido, colabora o antropólogo Arturo 

Escobar ao afirmar que “mesmo o local dos movimentos sociais contra o capitalismo e as 

naturezas modernas, está de alguma maneira globalizado (...)” (ESCOBAR, 2005, p. 140). O 

autor, citando Arf Dirlik (2000), reforça o estabelecimento de uma nova linguagem que defina 

este local globalizado, “‘o glocal’ é uma primeira aproximação que sugere uma atenção 
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equânime para a localização do global e para a globalização do local” (DIRLIK, 2000 apud 

ESCOBAR, 2005, p 140).  

Deve-se, assim, compreender neste momento de globalização, que o local não deve 

mais ser referenciado apenas como o vínculo ao lugar, ao trabalho e às tradições, mas como 

local objeto desta análise, que é a comunidade de Palmeiras. Este local traz sua base de 

tradição com o cultivo do café e o cuidado com a água e as matas do seu lugar, bem como na 

preservação das culturas locais observados nos ritos sociais e religiosos, como ponto de 

referência para a sua existência enquanto comunidade, mas cria os vínculos com o mercado 

global que lhe oferece possibilidades de melhorar as condições socioeconômicas dos 

moradores. Neste sentido, o global tende a promover transformações no local quando dirige 

suas práticas de acordo com a orientação das necessidades do mercado externo, criando então 

este local globalizado, podendo influir em todas as práticas do local, inclusive trazendo novos 

meios e olhares a respeito da tradição e cultura locais. 

O economista e sociólogo Carlos Bernardo Vainer (2001), citando Bottazzi (1996), 

colabora para esta compreensão quando afirma que: 

A ideia de que o cotidiano seja feito de relações primárias é completamente 

anacrônica, produzindo uma imagem absolutamente ideológica da esfera local, como 

se esta se constituísse segmento societário onde ainda predominariam relações 

comunitárias (BOTTAZZI, 1996, apud VAINER, 2001, p. 146). 

 E complementa sua análise: 

Por outro lado, igualmente mítica parece ser a imagem de um mundo social feito à 

imagem das formas mais abstratas do capital, puro fluxo de informações, em que 

todas as relações entre escalas e agentes concretos, coletivos e individuais, 

estivessem transcendidas, quando não simplesmente em dissolução (VAINER, 2001, 

146). 

Ao fazer esta análise, Vainer (2001) passa a considerar que o que temos são processos 

com suas dimensões escalares, quase sempre transescalares. Neste sentido, Escobar (2005) 

contribui para esta análise, quando cita a pesquisa de Gudeman e Rivera (1990): 

Que as práticas baseadas no lugar sigam sendo socialmente significativas está talvez 

mais claramente afirmado por Gudeman e Rivera, cujos modelos camponeses 

mantiveram um caráter baseado no lugar, apesar do fato de que são o resultado de 

“conversações” e relações de longa data com os mercados e as economias 

globalizantes. Em seu trabalho, encontramos uma visão não globalcêntrica da 

globalização, isto é, da perspectiva do lugar e do local (GUDEMAN e RIVIERA, 

1990 apud ESCOBAR, 2005, p. 139). 

Há que se pensar, nestes termos, ainda utilizando a análise de Escobar (2005), que: 

 ...o ponto aqui é distinguir aquelas formas de globalização do local que se 

convertem em forças políticas efetivas em defesa do lugar e das identidades 
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baseadas no lugar, assim como aquelas formas de localização do global que os locais 

podem utilizar para seu benefício (ESCOBAR, 2005, p. 77). 

 

 Dentro destas análises de Escobar (2005), pode-se, ainda, descobrir que mesmo no 

processo global, e em especial falando da Associação de Moradores de Palmeiras, as lutas 

locais pela defesa do seu lugar e de sua cultura podem ajudar a produzir uma apropriação 

diferente dos significados que o capital dá a determinados conceitos. Assim, na fala do autor:  

Sem dúvida, os lugares e as localidades entram na política da mercantilização de 

bens e a massificação cultural, mas o conhecimento do lugar e da identidade podem 

contribuir para produzir diferentes significados – de economia, natureza e deles 

mesmos – dentro das condições do capitalismo e da modernidade que o rodeiam 

(ESCOBAR, 2005, p. 144). 

 Não se trata aqui de uma resistência ao mercado ou ao capital, eis que não se encontra 

qualquer indício de que esta Associação tenha uma ideologia consciente que busque oposição 

a este modo de produzir ou a este modelo econômico hegemônico. Trata-se de uma resistência 

de uma forma de vida local e, que esta forma de vida tenha condições de existência aceitáveis, 

mesmo sabendo ser ela mais “glocal” do que puramente local, guarda as tradições e culturas 

que são vividas por aqueles que moram na comunidade de Palmeiras. 

 Talvez estes espaços propiciados pelas políticas de incentivo ao desenvolvimento 

sustentável, tais como os prêmios e o reconhecimento pelo trabalho de desenvolvimento 

sustentável alcançados por esta Associação, que permitam ganhos por meio de práticas 

democráticas e sustentáveis, sejam pequenas “válvulas de escape” dos pobres. Assim, de uma 

forma ou de outra, acabam sendo satisfatórias na medida que atendem as necessidades das 

sonhadas “condições dignas de existência” e de um respeito mínimo ao seu local de 

existência, mas que por sua condição fragmentada de “local” possam não representar ganhos 

sociais globais tão significativos ao pensar que os indivíduos estão inseridos em dinâmicas 

regionais, nacionais, globais muito maiores.  

Contudo, sabe-se que a forma de organização popular, o incentivo que o conhecimento 

desta organização promove e a possibilidade de conhecer melhor as formas desta Associação 

conduzir seus processos internos, isto sim, pode ser importante quando se pensa em 

transformação social e em alternativas para este desenvolvimento sustentável que valorize o 

conhecimento e a organização de vidas locais. Neste sentido, pode-se fazer referência à 

argumentação de Vainer (2001), quando trata da questão urbana local: 

A melhoria das condições materiais de vida será efêmera e pouco consistente se não 

estiver apoiada na organização e luta. Mais que isso, sem organização e luta dos 

setores populares, dificilmente será capaz o governo urbano de levar adiante uma 

expressiva transferência de recursos, permanecendo refém da burocracia, da rotina 

administrativa da máquina governamental e das pressões e chantagens dos grupos 

sociais que tradicionalmente dominam a cidade e capturam, desde sempre, tanto os 
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recursos pela acumulação urbana quanto os recursos concentrados (sejam eles de 

origem local, estadual, nacional ou internacional) nas mãos do governo local 

(VAINER, 2001, p. 149). 

 Assim, pode-se afirmar que experiências de mobilização e participação social dos 

grupos subalternos podem ser estratégias de uma possível alteração na “balança de poder”. 

Destarte, a luta por suas pautas forma sujeitos políticos coletivos, como o caso da AMOP, que 

por vezes ganham força enfraquecendo as forças dominantes, alcançando espaços nas arenas 

públicas para verem suas solicitações atendidas, rompendo com um lastro de subalternização 

a que estão submetidas historicamente. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Após muitas horas de estudos, pesquisas, conversas, visitas, leituras, participação em 

eventos, noites sem dormir pensando no objeto de estudo, pensando em como conseguir dar 

conta de escrever e articular os autores com fidelidade às percepções mais diversas no correr 

dos meses que duraram este trabalho, termina-se com a sensação de que ainda há muito para 

entender. Estas análises realizadas são revividas a cada minuto pelos atores e agentes com os 

quais interagiu-se neste período. Não há respostas definitivas. Pretendeu-se aqui somente 

descrever o que foi permitido refletir nos caminhos pelos quais esta pesquisa tomou. Não se 

teve a pretensão de trazer toda a verdade sobre os fatos acontecidos na AMOP, pois ainda 

faltariam os relatos do que “não deu certo” e de como “o que não deu certo” foi corrigido, se é 

que o foi. 

 Neste trabalho, buscou-se relatar a história desta Associação que se mistura a história 

desta comunidade de Palmeiras de modo a tornar conhecido que estas vivências comunitárias 

tenham sido as propulsoras das transformações realizadas através da AMOP. Buscou-se 

analisar o tecido social do associativismo nesta comunidade. Buscou-se compreender, 

também, como as transformações percebidas na comunidade, levando em conta a preocupação 

com o lugar e com o ambiente, transportaram esta distante comunidade, localizada na zona 

rural da pequena Mimoso do Sul, para o cenário nacional e internacional com o discurso do 

desenvolvimento sustentável. 

 A cada entrevista com os associados, e mesmo com demais agentes envolvidos na 

história desta Associação, percebeu-se que os fatos relatados sempre se repetiam, de modo 
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que já se havia decorado algumas partes e já se esperava a confirmação deles. No entanto, 

prosseguiu-se, buscou-se outros pontos de vista sobre a Associação, sobre como o processo 

foi desenvolvido, mas com exceção da fala de um entrevistado que afirma que “a Associação 

não reconhece o apoio da prefeitura quando falam do desenvolvimento da Associação”, 

partilhando uma opinião pessoal na compreensão de que “eles são polêmicos”, referindo-se 

aos associados da AMOP, não se encontrou, nem de ex-associados, marcas da existência de 

atitudes que não guardem a preocupação com o coletivo associativo ou mesmo com as 

questões sociais mais diversas em que se veem implicados. 

 Ao contrário do que aconteceu no filme Narradores de Javé – no qual os moradores 

do lugarejo de Javé tentam reconstruir histórias sobre o seu lugar que sejam suficientemente 

grandiosas a ponto de impedir que a vila seja devastada pela construção de um grande 

empreendimento no seu território – em que os moradores não conseguem construir uma 

memória comum relevante que justifique preservar Javé da destruição, os moradores, os 

associados e pessoas que tiveram ou tem ligação com a AMOP construíram, nos passos dados 

por esta pesquisa, uma história comum de luta pelos interesses da comunidade conforme o 

que foi relatado nestas páginas. Autores que trabalham a questão associativa, como os 

mencionados na introdução deste trabalho, apontam características associativas que seriam 

idealizadas como presentes nestes espaços coletivos: 

As associações seriam, ainda, meios de realização de autonomia pessoal, de espaços 

de reciprocidade, de sociabilidade e de solidariedade e de redes de acumulação de 

capital social. Elas tirariam os indivíduos de seu isolamento, expandindo seus 

horizontes de experiência, multiplicando as ocasiões de encontro (...). Num plano 

mais político, as associações seriam os lugares privilegiados de exercício da 

cidadania: elas inculcariam os saberes, as virtudes e as competências cívicas e 

moldariam os regimes de engajamento de cidadãos. (...). Elas seriam laboratórios da 

vida cívica e escolas de democracia deliberativa, lugares de formação em civismo e 

mediações da sociedade civil (CEFAI et al, 2011, p. 20).  

 Sugerem, contudo, que tais aspectos “devem ser colocados à prova da pesquisa, para 

se verificar empiricamente se elas são mais ou menos justas ou falsas” (Cefai et al, 2011, p. 

20), conforme mencionado na introdução deste trabalho. Não somente esta pesquisa revela as 

características associativas desenvolvidas na AMOP no período das análises, mas também 

Sena (2014), em sua pesquisa sobre as redes da AMOP, conclui: 

Na comunidade Palmeiras, as ações de solidariedade e de reciprocidade, sustentadas 

nas relações de parentesco e de vizinhança, ou seja, nos laços fortes, são comuns. No 

entanto, por intermédio da Associação de Moradores, fica claro o investimento, 

também realizado pela comunidade, para a criação, manutenção e ampliação dos 

laços fracos a partir das demandas comunitárias, incrementado assim as relações da 

comunidade numa perspectiva exógena ativa, isto é, ela não se coloca apenas como 

receptora das relações externas, mas, sim, como provocadora da criação de tais 

relações, afirmando, dessa forma, o seu ativo papel como ator estratégico local 

(SENA, 2014, p. 76). 
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Ao findar este trabalho, pôde-se responder as perguntas elaboradas na introdução: 

quais elementos levaram esta comunidade a investir-se de tal protagonismo de modo a 

promover tantas mudanças como as identificadas na pesquisa? Teria esta comunidade 

rompido com as limitações gerais do individualismo e do desinteresse pelo público que se 

encontra em boa parte de nossa sociedade? Como e por que esse processo de mudanças teria 

acontecido? 

Percebe-se, então, que os elementos fundamentais para o desenvolvimento das 

características associativas estavam presentes nos vínculos de proximidade entre os 

moradores de Palmeiras, muitos deles parentes uns dos outros; na prática da vida religiosa, no 

incentivo à união e à luta por melhorias para o povo, promovido pelo movimento das CEB’s, 

que deixam marcas até os dias atuais; na participação social ativa realizada pelo engajamento, 

não só aos movimentos da igreja, mas também na prática do futebol, onde toda a comunidade 

– homens jogando, mulheres cozinhando os lanches e torcendo – tem participação, assim 

como nos eventos festivos de final de colheita; na identidade de agricultores familiares que os 

une, nos objetivos econômicos e de interesses de trabalho, pois possuem propriedades 

pequenas e com predominância da mesma produção: café e banana; e a preocupação com o 

seu lugar, com a preservação, especialmente da água, tão necessária para seu ofício de 

agricultores e para a vida de suas famílias.  

As características ideais que o associativismo deveria gerar no entendimento de 

autores, como as relatadas na passagem acima por Cefai et al (2011), notou-se durante a 

pesquisa na AMOP. Pôde-se compreender, assim, que não havia busca pelos moradores de 

Palmeiras aos serviços emergenciais de Assistência Social, pois há vínculos de solidariedade, 

e, quando um morador precisa de ajuda, os demais colaboram, como o que ocorreu no mês de 

junho de 2019, quando o associado Júlio Martins sofreu um acidente de moto em pleno 

momento de colheita, teve seu café colhido pelos companheiros da AMOP em regime de 

mutirão
65

, como é costume em Palmeiras. 

Percebeu-se o importante papel da igreja católica no desenvolvimento destes 

sentimentos de solidariedade, união e luta que foram e são importantes para os processos 

ocorridos em Palmeiras. Compreendeu-se, também, que os parceiros, estatais e não estatais, 

desde o início foram fundamentais para a AMOP, pois sem os incentivos legais, sem as 

emendas parlamentares, sem o apoio técnico, possivelmente, esta história teria um desfecho 

diferente. 

                                                             
65

 Conforme postagem registrada no Anexo IV, com autorização da fonte. 
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Compreendeu-se, assim, que as redes de acumulação de capital social existentes na 

AMOP geram um engajamento cívico que é transportado para além dos limites da 

comunidade de Palmeiras. Chegam aos espaços de políticas públicas do município de 

Mimoso do Sul e é partilhado por tantas outras associações, grupos, indivíduos que buscam 

nesta Associação inspiração para realizações parecidas em outros lugares, instituições, 

municípios. 

Compreendeu-se também que, conforme afirma Vainer (2002), a luta por melhorias 

para o povo não é somente uma luta local, ela é transescalar. Contudo, ele afirma que “a 

melhoria das condições materiais de vida será efêmera e pouco consistente se não estiver 

apoiada na organização e luta. Mais que isso, sem organização e luta dos setores populares, 

dificilmente será capaz o governo urbano de levar adiante alguma transferência de recursos 

(...) nas mãos do governo local” (VAINER, 2002, p. 149). 

Sabe-se que a experiência local da AMOP ganha conhecimento em outros lugares e 

demonstra que é possível realizar um projeto melhor para viver, havendo, sobretudo, 

organização e união. Não se pode idealizar esta Associação, pois as condições materiais e 

estruturais foram indispensáveis para as transformações nela realizadas, conforme 

anteriormente relatado, mas não se pode deixar de considerar, guardadas as devidas 

proporções, que 

Se recursos são transferidos, se avançam a luta e a organização popular, se se 

fragiliza o clientelismo, o resultado é, necessariamente, que se conquistam novas e 

importantes posições para golpear ainda mais duramente os mecanismos perversos 

através dos quais coalizões locais reproduzem seu poder. Ações particulares também 

devem ser desenvolvidas, na esfera regional (...), nacional e internacional, para criar 

alternativas de alianças e acordos de cooperação que favoreçam a coalizão popular e 

o fortalecimento de seu projeto em detrimento da velha coalizão dominante 

(VAINER, 2002, p. 150).  

Assim, afirma-se que as experiências vividas por esta Associação geram inspiração. 

Espera-se que este trabalho tenha colaborado para reflexões sobre o associativismo e sobre o 

desenvolvimento de processos de engajamento coletivo no meio acadêmico, semeando novos 

olhares sobre estes processos. 
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Entrevistas realizadas 

CARLOS, José. Entrevista realizada em novembro de 2016 na residência do associado. 

Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista que culminou no Projeto 

apresentado para a banca da seleção ao Programa PPGDAP. 

BASTOS, Gisele. Entrevista realizada em 2017 no Restaurante Pratos da Terra em Mimoso 

do Sul durante a realização de uma reunião com a comunidade de Mimoso do Sul para 

a elaboração do roteiro do programa de Ecocicloturismo para o Monumento Natural 

Serra das Torres.  

MARTINS, Júlio. Entrevista realizada dia 16 de março de 2018 na residência do associado. 

Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações 

do entrevistador. 

TAVARES, Ivan. Entrevista realizada em 02 de fevereiro de 2018 em uma sala de espera de 

uma oficina mecânica. Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em 

caderno de anotações do entrevistador. 

GILBERTO, José. Entrevista realizada em 02 de Agosto de 2018 em seu escritório na sede do 

INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Entrevista anotada em caderno de anotações do entrevistador. 

MARTINS, Fernando. Entrevista realizada no dia 09 de junho de 2019 na casa de José Carlos. 

Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações 

do entrevistador. 

FLORES, Jovan. Entrevista realizada no dia 09 de junho de 2019 no campo de futebol da 

Comunidade de Palmeiras. Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada 

em caderno de anotações do entrevistador. 

TIBURCIO, Lucas. Entrevista realizada no dia 10 de Maio de 2019 no Clube AABB – 

Associação Atlética Banco do Brasil de Mimoso do Sul. Entrevistador: Alana Gomes 

Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações do entrevistador.  

NUNES, João. Entrevista realizada em 29 de maio de 2019 na residência do associado. 

Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações 

do entrevistador. 

BELO, Leandro. Entrevista realizada por telefone em 03 de julho de 2019. Entrevistador: 

Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações do 

entrevistador. 

CARDOSO, Rogério. Entrevista realizada por telefone em 03 de julho de 2019. 

Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações 

do entrevistador. 

PADRE ERIC. Entrevista realizada em 14 de maio de 2019 no salão da Casa Paroquial. 

Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações 

do entrevistador. 
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MARONI, Flavia. Entrevista realizada em 17 de maio de 2019 na residência da associada. 

Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada em caderno de anotações 

do entrevistador. 

MARTINS, Maria Aparecida. Entrevista realizada no dia 09 de junho de 2019 no Centro 

Comunitário da Comunidade de Palmeiras. Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. 

Entrevista anotada em caderno de anotações do entrevistador. 

TRIMTIM, Luiz. Entrevista realizada no dia 09 de junho de 2019 no campo de futebol da 

Comunidade de Palmeiras. Entrevistador: Alana Gomes Fernandes. Entrevista anotada 

em caderno de anotações do entrevistador. 
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ANEXO I 

 

Ata 01 – AMOP – Associação de Moradores de Palmeiras 
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ANEXO II 

 

Relatório disponibilizado pelo INCAPER 
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ANEXO III 

 

Certificado de agradecimento à autora pela colaboração com o Projeto Rondon 
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ANEXO IV 

 

Captura de tela de postagem sobre mutirão na comunidade de Palmeiras em 14 de 

junho de 2019 

 


