PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: uma experiência no sertão do Piauí

INTRODUÇÃO
As primeiras idéias sobre desenvolvimento local no eixo produtivo podem ser
detectadas nos "Princípios de Economia" de MARSHALL (1920), onde ele coloca a idéia de
que empresas, principalmente pequenas, engajadas em atividades correlacionadas, se
trabalhassem em conjunto geravam economias externas que baixavam os custos de
produção, beneficiando a todos. O universo das vantagens envolvia a especialização de
trabalhadores, fácil acesso a insumos e serviços especializados, bem como a fácil
disseminação do conhecimento.
Em meados dos anos 70, entretanto, a demanda de quantidade e qualidade tornou-se
imprevisível com os mercados profundamente diversificados e o ritmo de transformações
tecnológicas lento. A crise gerou a necessidade de um sistema produtivo flexível como
possível resposta.
Assim, os anos 80 caracterizaram-se pela estruturação de duas linhas de investigação
que originaram o paradigma do desenvolvimento endógeno: uma de caráter teórico, que
buscava uma noção de desenvolvimento que permitisse a intervenção do Estado em regiões
mais atrasadas; e, outra vertente, de caráter empírico, que interpretava os processos de
desenvolvimento industrial em regiões como o sul da Europa, Espanha e Itália. Contudo,
esses estudos só foram amplamente conhecidos pela comunidade internacional no início dos
anos 90.
Atualmente, parece existir um consenso sobre a importância do território local, onde
reconhecem sua relevância por diferentes razões, tais como: competitividade nos negócios,
redução dos desequilíbrios regionais, introdução de novas tecnologias, eficiência na ação
governamental, avanço no processo de democratização.
As propostas de descentralização e maior autonomia dos governos locais são
defendidas tanto pela corrente que prega uma reforma do Estado nos moldes do
neoliberalismo, quanto por aquela formada por governos e entidades da sociedade civil,
comprometida com a melhoria da qualidade de vida e a construção da cidadania para todos.
Nesse contexto de crise dos Estados Nacionais, que se combina com o aparecimento
de governos locais comprometidos com a cidadania e a democracia, surgem novas
oportunidades de intervenção em áreas que antes não eram consideradas com potencial
para o desenvolvimento. Embora essas experiências sejam ainda incipientes, já começam a
atingir lugares mais distantes como o sertão do Piauí, em particular a área de entorno do
Parque Nacional Serra da Capivara, no sudeste do Estado, onde no período de 2001 a 2003
foi desenvolvido o Programa de Desenvolvimento Local.
Fruto da cooperação técnica entre o BNDES e o PNUD, esse programa teve como
missão “impulsionar processos de desenvolvimento local através da construção de
estratégias participativas de capacitação, desenvolvimento produtivo e concertação de atores
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locais, buscando a melhoria dos indicadores de qualidade de vida das áreas apoiadas e
contribuindo para a definição de políticas inovadoras” (ZAPATA, 1997).
O Programa de Desenvolvimento Local tem como referencial de intervenção a
Metodologia GESPAR - Gestão Participativa para o Desenvolvimento.
Entende-se por GESTÃO um processo de organização no qual atores locais analisam
sua realidade, planejam e gerenciam suas estratégias de desenvolvimento e se tornam aptos
a tomarem decisões significativas em relação às suas necessidades e aspirações. Esse
modelo gestor tem como foco o desenvolvimento na medida em que busca o processo de
transformação socioeconômica que recoloca o local no espaço das relações internas e
externas ao território.
Dado o grande ativo econômico que o Parque, enquanto atrativo turístico, pode
representar para a região, projetando-a internacionalmente, e o que pode resultar em termos
de possibilidade de geração de renda, foi proposto que o Programa de Desenvolvimento
Local se estendesse aos quatro municípios próximos do Parque - Cel. José Dias, João
Costa, São Raimundo Nonato e São Lourenço do Piauí.
Entretanto, foi no campo que o projeto teve uma resposta mais significativa, desviando
o foco do turismo para o eixo produtivo da agricultura familiar, através da análise coletiva dos
modelos produtivos dominantes para se chegar a propor um modelo alternativo, baseado na
família agrícola, fundamentada na corrente da agroecologia.
Contudo, essa proposta se mostrou conflitiva com as estratégias do parceiro nacional
– o BNDES que, sem fazer investimentos significativos, exigia da intervenção impactos na
renda e no mercado. Tal conflito nos levou à seguinte questão: Até que ponto um programa
governamental que não prevê investimentos estruturais podia mudar o modelo produtivo?
Esse se tornou o maior desafio do Programa de Desenvolvimento Local: sensibilizar a
população para encontrar, junto com outras organizações, formas alternativas de
sobrevivência.

DESENVOLVIMENTO LOCAL

Atualmente, é possível perceber que a discussão a respeito de desenvolvimento local
e do território tem assumido papel de destaque em várias correntes de estudo: economia de
negócios (PORTER, 1990), desenvolvimento regional (SCOTT, 1996), estudos sobre
inovações tecnológicas (BRACYK, COOKE and HEIDEMEIDR, 1998) e ciência política
(LOCKE, 1994).
A idéia básica desse novo paradigma é que o sistema produtivo dos países cresce e
se transforma utilizando o potencial de desenvolvimento dos territórios através dos
investimentos das empresas e dos agentes governamentais sob o controle crescente da
comunidade local.
Além do aspecto meramente econômico, o novo paradigma de desenvolvimento local
articula três grandes questões: o conceito de desenvolvimento, os mecanismos que
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favorecem os processos de desenvolvimento e as formas eficazes de atuação dos atores
econômicos, sociais e políticos.
Para os pensadores do Canadá (PRÉVOST, 1996), a noção de desenvolvimento local
sugere uma transformação de estruturas e de sistemas visando uma melhoria durável de
qualidade de vida de uma comunidade. Não se trata de um simples arranjo local, como por
exemplo, a resolução de alguns problemas específicos.
Para BARQUERO (1999), o conceito de desenvolvimento local se fundamenta na idéia
de que as localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, institucionais,
ambientais e culturais, além de economias de escala não exploradas, que constituem seu
potencial de desenvolvimento. A existência de um sistema produtivo capaz de gerar
rendimentos crescentes, mediante a utilização de recursos disponíveis e a introdução de
inovações, garante a criação de riqueza e melhoria do bem-estar da população local.
AROCENA (1995) explica que o desenvolvimento local é um processo em que o social
se integra ao econômico. A distribuição de renda e o crescimento econômico adquirem uma
dinâmica comum, pois os atores governamentais e privados tomam decisões para o aumento
da produtividade e competitividade das empresas, para resolver os problemas locais e
melhorar a qualidade de vida da população.
Entretanto, não se pode esquecer que, do ponto de vista dos grandes grupos, o
interesse maior está na condição de que a população obtenha mais recursos para consumir
sempre e garantir a existência do sistema capitalista global.
Finalisticamente, em tese, a estratégia do desenvolvimento local é buscar a melhoria
da qualidade de vida da população, maior participação nas estruturas de poder, ação política
com autonomia e independência, compreensão do meio ambiente como um ativo de
desenvolvimento e construção de novos paradigmas éticos que apontem para modelos de
desenvolvimento mais sustentáveis, que contribuam para a felicidade e realização das
pessoas. (ZAPATA, 1997)
A reconstrução do local em articulação com o global permite fazer uma nova leitura do
conceito de Estado, mais ajustado à nova fase de acumulação do capital a partir da
necessidade de sociedades muito mais organizadas, democráticas e participativas, com
efetivo poder de decisão.
A articulação entre sociedade e economia, tecnologia e cultura pode se realizar melhor
a partir do local. O global e o local são complementares, criam sinergia social e econômica.
Construir, como diz LÉVY (1998), no coletivo inteligente, novos paradigmas éticos de
civilização, é um projeto que além do progresso material renova os vínculos sociais, estimula
laços de solidariedade, valoriza a diversidade das qualidades humanas e recoloca a
teleologia do ser humano como sujeito que faz a história e protagoniza sua existência.
Nesse contexto, a participação da sociedade favorece o controle social sobre o
desenvolvimento, efetivando o espaço local como um território privilegiado da formação do
cidadão. A participação é entendida como um processo de tomar parte e se responsabilizar
pelas decisões tomadas. A efetiva participação eleva o ator à condição de agente de
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mudança e a comunidade organizada à de protagonista pró-ativa do processo de gestão
social, onde o cidadão deixa de ser espectador e passa a ser ator.
Contudo, não se pode esquecer que o papel da sociedade civil, aqui entendida por
movimento e por instituição, com ações coletivas desenvolvidas por uma pluralidade e
heterogeneidade de atores no sentido da democratização da sociedade e do Estado, do
controle social do mercado (COHEN E ARATO, 1992) é limitado, pois a mesma não substitui
as estruturas de poder e, em relação ao Estado, esse papel é incipiente, pois é ele que ainda
cumpre o papel de agente promotor e regulador do desenvolvimento econômico e social.
Em contra partida, o Estado encontra-se em crise, porque não consegue dar resposta
às demandas da sociedade, sobretudo àquelas dos segmentos mais carentes e
discriminados, aglutinando-se em torno de suas necessidades e da defesa de seus direitos.
Num processo de reivindicação, expressão e luta, estes constroem suas identidades e
autonomia com uma nova maneira de encarar o Estado e agir coletivamente, expressando
aspirações e necessidades. (TEIXEIRA, 1999)
O cerne da crise se encontra no fato de que é totalmente falsa a tese defendida pelo
neoliberalismo de que o mercado é capaz de conduzir o desenvolvimento econômico e social
do mundo inteiro. Na prática, a implementação das políticas neoliberais (enxugamento do
Estado, políticas públicas seletivas, abertura indiscriminada das fronteiras comerciais, entre
outras) tem provocado graves conseqüências para a população, como o desemprego, a fome
e a miséria.
O exercício da parceria constitui ferramenta de modernização de políticas públicas,
como forma de combater o clientelismo, o fisiologismo e o corporativismo das instituições e
assegurar o interesse político.

Estimula-se a parceria entre órgãos do governo com a

organização da sociedade e do mercado. No entanto, é necessário lembrar que parceria não
se limita a um momento estanque, a uma mera assinatura de protocolo de intenções ou
repasse de recursos financeiros para realizar ações segmentadas. Parceria pressupõe a
agregação de valor e a mudança de comportamento que se realiza pela prática, pelo curso
da ação.
Tão importante quanto construir parcerias é mantê-las, o que requer espaços de
coordenação dos diversos agentes que atuam no território. A forma concreta de coordenação
por parte dos poderes locais não responde a um modelo único, dada a diversidade desses
instrumentos utilizados em diferentes experiências, tais como fóruns empresariais,
conselhos, oficinas e agências de desenvolvimento local. A construção de novas
institucionalidades deve guiar-se considerando a evolução espontânea, as características
próprias e a trajetória do processo de desenvolvimento em cada território.
Diante do atual contexto da globalização e reestruturação produtivas que incide na
totalidade dos territórios locais, iniciativas baseadas no desenvolvimento local possibilitam
criações institucionais harmonizadas de forma consciente, estratégica e participativa, para
assegurar, a partir do local, o interesse coletivo. Dessa forma há a possibilidade de tornar
realidade o conceito de estado-rede (CASTELLS), que se refere à necessidade de
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interconectando serviços e comunidades, exigindo vínculos horizontais e verticais (VEIGA,
2004)
É um processo contraditório, contendo uma relação multifacetada de poder (vale
lembrar que se considera o poder político, para que não se confunda com autoridade ou
Estado) entre atores diferenciados por suas identidades, os quais se expressam sob várias
formas, conforme a capacidade daqueles e as condições objetivas do regime político, no
sentido de fazer valer os interesses, aspirações e valores, construindo de maneira mais
verdadeira essas identidades, afirmando-se como sujeitos de direitos e obrigações
(TEIXEIRA, 1999).
E quando o cenário do desenvolvimento é o mundo rural? O desenvolvimento rural e o
desenvolvimento local são expressões diferenciadas de uma mesma ocorrência territorial e
acontecem, naturalmente, de forma distinta conforme se trate de territórios amenos ou de
territórios hostis. Os primeiros acolhem, em princípio, alguns círculos “virtuosos” de
desenvolvimento, os segundos, muito provavelmente, círculos “viciosos” caracterizados por
baixa densidade demográfica, escassa iniciativa e rarefação de atividade econômica.
Entretanto, há uma crescente tendência positiva de encontrar “no meio rural alternativas para
o problema do emprego (reivindicação pela terra, inclusive dos que dela haviam sido
expulsos), para a melhoria da qualidade de vida, através de contatos mais diretos e intensos
com a natureza, de forma intermitente (turismo rural) ou permanente (residência rural) e
através do aprofundamento de relações sociais mais pessoais, tidas como predominantes
entre os habitantes do campo” (WANDERLEY).
Caminhando lado a lado com essa tendência, há também a necessidade de construir
e acumular um capital social que seja capaz de desvelar os potenciais dos homens e
mulheres do campo nos seus locais de origem, perpassando pela vida e pelo trabalho,
através da expansão da capacidade de fazerem escolhas. (ABRAMOVAY, 1998).
Os valores, os conhecimentos, as habilidades, as tecnologias e as instituições da
sociedade rural contribuem na escolha sobre o tipo de cultura agrária a ser desenvolvida no
local, mas questões políticas externas podem auxiliar ou atrapalhar essa relação que, a
princípio, deveria ser harmoniosa.
Em razão de uma política agrícola excludente e seletiva implantada no país, a partir
dos anos 70, o crédito rural, principal instrumento desta política, foi destinado prioritariamente
para as regiões mais desenvolvidas, para os maiores proprietários e para os produtos mais
dinâmicos (sobretudo os exportáveis). Os agricultores mais capitalizados foram os principais
beneficiários do crédito rural subsidiado, provocando a descapitalização da grande maioria
dos agricultores familiares. O crédito foi seletivo, concentrador de renda, impositor de
tecnologias não adaptadas ao meio ambiente e à realidade sócio-econômica dos pequenos
agricultores. Essas alterações foram implantadas pelo modelo dominante, desde o período
colonial. (MARTINS, 1993).
Para que seja sustentável, o sistema de produção de um estabelecimento agrícola
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deve gerar um nível de produção que satisfaça as necessidades materiais (produtividade) e
sociais (identidade) da família de agricultores, dentro de certas margens de segurança e sem
uma dilapidação dos recursos em longo prazo. Uma vez que os objetivos de segurança,
continuidade e identidade geralmente estão em competição com a demanda de
produtividade imediata, é necessário procurar um nível ótimo de produção, ao invés de um
nível máximo, de forma a assegurar a sustentabilidade do sistema do estabelecimento
agrícola. O grau de esforço necessário para atingir cada um desses objetivos vai depender
das características específicas de cada local. (REIJNTJES, HAVERKORT E BAYER, 2002).
Os sistemas de produção dos estabelecimentos agrícolas são dinâmicos, uma vez que
as condições para a agricultura e as necessidades da família de agricultores mudam com o
tempo. Os grupos familiares que conseguem sobreviver estão sempre num processo de
ajustamento constante frente às mudanças. E já que os múltiplos objetivos da agricultura
podem também estar em competição entre si, em diferentes graus e momentos, a tomada de
decisões por parte das famílias de agricultores acaba por envolver uma busca constante de
novos equilíbrios entre esses objetivos. O mesmo se aplica ao nível da comunidade.
O primeiro passo na busca de um novo equilíbrio é uma cuidadosa avaliação da
viabilidade do modo corrente de se praticar agricultura. As técnicas agrícolas existentes
devem ser avaliadas em termos de sua sustentabilidade econômica, ecológica e sóciopolítica e a alternativa disponível deve ser avaliada dessa mesma maneira. Nesse processo,
a família e a comunidade, dependendo do nível de decisão considerado, vai começar a
reconhecer o grau em que seus objetivos específicos e as maneiras de alcança-los podem
ser compatibilizados com as possibilidades e as limitações técnicas existentes (BENKO,
1994).
Além disso, quando novas oportunidades levam a mudanças nos sistemas de valores,
ou quando novas culturas ou técnicas agrícolas são introduzidas, é preciso que os
agricultores tenham claro o modo pelo qual a busca desses valores e a adoção dessas
inovações podem afetar positiva ou negativamente a sustentabilidade dos sistemas de
produção dos seus estabelecimentos agrícolas. Com base nesses pressupostos teóricos, a
equipe técnica de apoio ao desenvolvimento local tinha um papel a cumprir: estimular as
discussões e ajudar os agricultores a obter as informações de que precisavam para
conseguir tomar as decisões apropriadas (REIJNTJES, HAVERKORT E BAYER, 2002).
Contudo, a prática se mostrou diferente, como se vê a seguir.

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NO PIAUÍ
O objetivo geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Local era impulsionar
processos de desenvolvimento através da capacitação e articulação dos atores locais e do
fomento ao desenvolvimento produtivo do território.
A situação inicial era desenhada por municípios desarticulados entre si; indefinição de
eixo estratégico; população passiva e sem perspectiva; isolamento com relação ao Estado;
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turismo como atividade isolada de alguns grupos; inexistência de entidades ou grupos de
assessoria ao desenvolvimento junto às comunidades e instituições.
Para alcançar os resultados esperados, a estratégia metodológica adotada pelo
Projeto BNDES/PNUD envolveu algumas etapas, que se entrelaçaram ao longo do processo:

a) Articulação institucional, processo pelo qual se buscou integrar a atuação das instituições,
de modo a que estas se complementassem;

Representantes da sociedade civil e dos órgãos públicos/apresentação do programa

b) Formação de uma equipe técnica local interinstitucional, que, envolvendo-se na
intervenção, foi capacitada em serviço para impulsionar processos de desenvolvimento no
território após o término do projeto;

Treinamento da equipe técnica de apoio local

c)mobilização e sensibilização dos atores locais para o processo de desenvolvimento;

Reunião com produtores rurais de S.Lourenço do Piauí
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d)

Capacitação

organizacional

integrada,

onde

os

diversos

atores

participaram

conjuntamente;

Prefeitos dos municípios envolvidos no projeto, trabalhando juntos, independente de partido político.

e) capacitação por eixos de desenvolvimentos institucionais, produtivos, comunitários, onde
foram trabalhadas as especificidades dos diferentes atores;

Detalhe do cartaz construído sobre a cadeia produtiva do mel

f) concertação das estratégias setoriais, na qual os diferentes atores buscaram integrar as
proposições resultantes do processo anteriormente mencionado. E acompanhamento da
implementação das ações.

Seminário de articulação entre instituições e produtores

O processo de ação iniciou-se em janeiro de 2001 com a capacitação das quatro
equipes gestoras municipais em conjunto. Em agosto do mesmo ano foi formada a equipe de
apoio técnico ao desenvolvimento local, composta por vários representantes da sociedade
civil e gestores municipais. Coube a essa equipe fazer o pré-diagnóstico dos municípios,
articular e executar as primeiras reuniões de mobilização social junto às comunidades dos
quatro municípios, organizar e conduzir os ambientes oficinas de planejamento municipal.
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Ao longo do primeiro ano de trabalho foram realizados três ambientes-oficinas que
resultaram nos Planos Municipais de Desenvolvimento e em um Macro Projeto Produtivo,
contemplando as duas potencialidades mais significativas para o homem do campo – a
caprinovinocultura e a apicultura.
Tanto os planos municipais, bem como o projeto produtivo, foram encaminhados a
diversos setores dos governos federal e estadual para que suas ações fossem viabilizadas.
Um fator que pesou muito no decorrer do Programa foi a relação existente entre a
população e os poderes locais constituídos. Se por um lado, os gestores se utilizavam de
mecanismos clientelistas, armas para se manter no poder; por outro, as comunidades se
viam sem perspectiva e desobrigadas de qualquer ação para mudar o quadro vigente,
colocando todos os encargos nos ombros dos programas assistencialistas dos governos
federal, estadual e municipal. Assim, fechava-se, num círculo vicioso, a estrutura de
dominação por parte das elites e de impotência por parte das comunidades.
A intervenção do Programa de Desenvolvimento Local BNDES/PNUD, se por um lado,
lidou com a inexistência de investimentos efetivos dentro do corpo do projeto; por outro,
também teve que lidar com a frustração do agricultor que, apesar de trabalhar dentro de um
modelo que não atende às necessidades básicas de sobrevivência, almeja construir em sua
unidade produtiva um sistema de acumulação pertinente ao modelo dominante. Essa
expectativa dificultou ao produtor conceber uma lógica produtiva alternativa, pois os anseios
dele em relação ao Programa era que este fosse o veículo de viabilização financeira dos
seus projetos, desejos e sonhos.
Por último, outro fator que reforçou as dificuldades do Programa de Desenvolvimento
Local foi a parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), patrocinador de um modelo hegemônico e cuja pressão por resultados
quantitativos de curto prazo impõe uma mensagem híbrida: responder à lógica da economia
de acumulação e ao mesmo tempo pensar estratégicas de sustentabilidade da unidade
familiar sem necessariamente implicar em acumulação.
Assim, a problemática assume a seguinte forma: Até que ponto o Programa de
Desenvolvimento Local podia mudar a lógica produtiva dos pequenos agricultores, já que é
idealizado e implantado por instituições governamentais, que não previram no corpo do
projeto investimentos e infra-estrutura; e nesse contexto, em que níveis podiam ocorrer
alterações nas relações de poder que envolvia o universo do pequeno agricultor?
Perguntas que ficaram suspensas no ar, pois, embora tenham ocorrido algumas
mudanças, ainda tímidas, elas se deram ao nível do indivíduo, claramente nos produtores
que se envolveram mais intensamente com a proposta do trabalho. Alguns, hoje, se
encontram na universidade, porque ao longo do processo reavaliaram seus projetos
pessoais.
Nas últimas eleições, dos quatro prefeitos envolvidos no programa, dois se
reelegeram, mas não continuaram os processos de articulação entre eles. Algumas ações
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dos planos municipais estão sendo postas em prática, mais por exigência de determinados
órgãos financiadores do que por serem consideradas relevantes ao município.
Os membros da equipe técnica organizaram-se em uma ONG e continuam atuando na
região dentro da lógica inicial e ainda embasando o trabalho na busca do objetivo do
Programa.
Em algumas localidades ações pontuais ainda sobrevivem, mesmo sem a intervenção
dos antigos agentes, mas são localidades onde já havia uma liderança forte e que, com o
programa, se fortaleceu um pouco mais. Mas, no quadro geral, nenhuma mudança
significativa pode ser observada, pelo menos, por enquanto, nem no que diz respeito ao
modelo produtivo, nem nas relações de poder instituídas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desvelamento das diferentes expectativas em relação ao Programa abre um
caminho para além do reconhecimento da heterogeneidade do espaço rural e suas
significações. Revela a complexidade das relações entre atores sociais que representam as
forças hegemônicas da sociedade abrangente e do Estado. Os frágeis resultados atingidos
torna visível ainda a precariedade do controle e da regulação pretendidos pelos projetos
governamentais no que diz respeito à articulação dos atores locais e do fomento ao
desenvolvimento produtivo do território.
O campo das tensões é aberto, pois a presença local de forças que atuam, ainda sem
alcançarem a construção de espaços decisórios decididamente participativos, ressaltam a
presença da ação política tradicional, onde as forças locais ainda se mostram submissas,
sem conseguirem expressar seus interesses e vendo as possibilidades de mudança como
um sonho inatingível. Assim, é pertinente falar de desenvolvimento local, como alternativa
para lugares como o sertão do Piauí?
Acredita-se que sim, especialmente pelas possibilidades de associações que o
conceito impõe quanto à abordagem do espaço, dos atores e das atividades. Falar de
desenvolvimento Local não é reportar-se apenas ao desenvolvimento econômico de um
espaço geográfico, mas no restabelecimento de relações que são desenvolvidas ali e como
estão inseridas em um todo envolvente. Falar de desenvolvimento Local é pensar em
“des/envolver”, em sair do casulo, em enxergar a colcha de retalhos que constitui o mundo, e
nele, o sertão incrustado na caatinga, sujeito às tensões crescentes da competitividade e da
urgência de preservação dos recursos naturais. Mas, falar de desenvolvimento local é
também apontar as pistas que podem conduzir à melhor compreensão do mesmo. Nesse
sentido, qual é o desenvolvimento que está sendo buscado no sertão piauiense? Quais as
relações que os grupos que formam a sociedade local têm com as novas atividades que
despontam na região? Quais os reflexos das mesmas na conformação da paisagem e na
preservação do Parque Nacional Serra da Capivara? E na organização da vida local? Qual a
validade dos conceitos (sociedade local, agricultor, mudança social, dentre outros) para
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interpretação de uma região tão particular? Nessa proposta de um novo contexto, quais
serão os papéis socialmente atribuídos aos agricultores? A que novas associações os atores
locais estarão sujeitos?
Essas são apenas algumas possibilidades de investigação que podem ser
perseguidas para dar a dimensão dos processos sociais desencadeados, mesmo que
timidamente, com um projeto ainda frágil, como o Programa de Desenvolvimento Local,
iniciado no sertão do Piauí, porque apenas uma certeza fica de todo o projeto – é um
caminho sem volta para àqueles que ousaram mudar um pouco da sua história.
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