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RESUMO 

No período recente, um amplo processo de criação de cooperativas  em bairros rurais e 

assentamentos rurais de reforma agrária tem sido observado no Brasil. Diferentes 

estudos tem interpretado essa emergência como resultado de incentivos ao 

cooperativismo inscritos em políticas públicas de compra institucional de alimentos, 

como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). Ainda que estas pesquisas divirjam quanto à validade 

dessa forma organizacional como meio para a organização produtiva de agricultores 

familiares e assentados rurais, pouca atenção tem se dado às práticas empregadas por 

estes para manter essas organizações operando. O objetivo desta pesquisa é 

compreender como se dá a manutenção de organizações de agricultores familiares em 

espaços impactados por ações de reordenamento fundiário. Para tanto, adota uma visão 

processual da organização, dando ênfase à sua emergência através de interações sociais 

situadas no tempo e no espaço. À essa visão, fundamentada na abordagem do organizar, 

procura integrar pressupostos da teoria institucional em organizações. Tomando o 

Guapiruvu, um bairro de Sete Barras, município do Vale do Ribeira, como espaço de 

análise, adota o lugar como nível de análise. Entendendo que a ação e a construção de 

sentidos não se dá em um vazio, mas sim como um processo relacional contínuo e 

historicamente situado que é delimitado por sistemas locais e extra-locais de sentidos, 

conclui que a manutenção se dá através de práticas de mediação institucional baseada na 

delimitação das fronteiras do organizar e, complementarmente, da institucionalização de 

contradições como forma de acomodação de inconsistências e tensões entre arranjos 

institucionais que se sobrepõe no lugar sem, no entanto, serem convergentes. Para tanto, 

propõe um modelo analítico adequado à realização de análises diacrônicas, o que 

permitiu identificar o relevante papel da história na formação de crenças e emoções e na 

ressignificação de instituições como a família e a religião, compondo, desse modo, sua 

substância.  

Palavras-chave: assentamentos rurais de reforma agrária; bairros rurais; organizar; 

instituições; sociologia relacional 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In recent years, a large process of establishing cooperatives in rural agrarian reform 

settlements has been observed in Brazil. Different researchers have interpreted this 

emergency as a result of incentives to cooperativism enrolled in public food 

procurement schemes like Food Procurement Program (PAA) and School Feeding 

National Program (PNAE). Although research on the subject diverges on the validity of 

this organizational form as a tool for organizing settlements, little attention has been 

given to the different practices used by the members of these cooperatives to keep them 

operating. The objective of this research is to understand how the maintenance of 

organizations of family farmers in spaces impacted by land reform takes place. To do 

so, it adopts a procedural vision of the organization, emphasizing its emergence through 

social interactions situated in time and space. This view, based on the approach of 

organizing, seeks to integrate some assumptions of organizational institutionalism. The 

study was conducted at a neighborhood called Guapiruvu, located at Sete Barras, a 

municipality of Ribeira Valley. The place was adopted as the level of analysis. 

Understanding that action and the construction of meanings do not take place in a 

vacuum, but rather as a continuous and historically situated process that is delimited by 

local and extra-local meaning systems, this research concludes that maintenance takes 

place through practices of institutional mediation based on the delimitation of the 

boundaries of organizing and, in addition, the institutionalization of contradictions as a 

form of accommodation of inconsistencies and tensions between institutional 

arrangements that overlap in place without, however, being convergent. In order to do 

so, it proposes an analytical model appropriate to an institutional approach of the 

organizing that allows performing diachronic analyzes. By doing this, it allowed to 

identify the relevant role of history in the formation of beliefs and emotions that 

permitted the re-signification of institutions such as family and religion, thus composing 

its substance. 

Keywords: land reform rural settlements; rural neighborhoods; organizing; institutions; 

relational sociology 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En el período reciente, un amplio proceso de creación de cooperativas en barrios rurales 

y asentamientos rurales de reforma agraria ha sido observado en Brasil. Diferentes 

estudios han interpretado esta emergencia como resultado de incentivos al 

cooperativismo inscritos en políticas públicas de compra institucional de alimentos, 

como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar (PNAE). Aunque estas investigaciones difieran en cuanto a la 

validez de esa forma organizacional como medio para la organización productiva de 

agricultores familiares y asentados rurales, poca atención se ha dado a las prácticas 

empleadas por éstos para mantener esas organizaciones operando. El objetivo de esta 

investigación es comprender cómo se da el mantenimiento de organizaciones de 

agricultores familiares en espacios impactados por acciones de reordenamiento de la 

tierra. Para hacerlo, adopta una visión procesal de la organización, dando énfasis a su 

emergencia a través de interacciones sociales situadas en el tiempo y en el espacio. A 

esta visión, fundamentada en el enfoque de lo organizar, procura integrar algunos 

presupuestos de la teoría institucional en organizaciones. Tomando el Guapiruvu, un 

barrio de Sete Barras, municipio del Valle del Ribeira, como espacio de análisis, adopta 

el lugar como nivel de análisis. Entendiendo que la acción y la construcción de sentidos 

no se da en un vacío, sino como un proceso continuo e históricamente situado  

delimitado por sistemas locales y extra-locales de sentidos, concluye que el 

mantenimiento se da a través de prácticas de mediación institucional basada en la 

delimitación de las fronteras del organización y, complementariamente, de la 

institucionalización de contradicciones como forma de acomodación de inconsistencias 

y tensiones entre arreglos institucionales que se superpone en el lugar sin, sin embargo, 

ser convergentes. Para hacerlo, propone un modelo analítico adecuado a un enfoque 

institucional del organizar que permite la realización de análisis diacrónicas, lo que 

permitió identificar el relevante papel de la historia en la formación de creencias y 

emociones que llevaron a la resignificación de instituciones como la familia y la 

religión, componiendo así su sustancia. 

Palabras-clave: asentamientos rurales de reforma agraria; barrios rurales; organizar; 

instituciones; sociología relacional 
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1. Introdução 

1.1. Apresentação 

Em 2015 completaram-se os trinta anos do I Plano Nacional de Reforma Agrária 

(I PNRA). Desde então, foram criados cerca de 600 mil estabelecimentos rurais através 

das ações de reordenamento fundiário, abrangendo uma área de aproximadamente 30 

milhões de hectares (MARQUES et al., 2012). Ao longo desse período, um conjunto 

significativo de políticas públicas foi elaborado em torno de diferentes categorias 

relativas às populações contempladas. De assentados rurais a agricultores familiares, os 

sujeitos da reforma agrária vem sendo criados e recriados nas categorizações 

orientadoras da ação pública e dos estudos acadêmicos.  

  d      dad  d     g m d   a    tad         j   a pa t   d   “   íd    d      a  

categorias sociais que se desagregaram em consequência de transformações 

 c  ôm ca ,   b  t d   a ag  c  t  a,     ú t m   50 a   ”: moradores de fazendas de 

cana de açúcar no Nordeste, pequenos agricultores do Sul, pequenos posseiros da 

Amazônia, colonos de café e pequenos arrendatários do Paraná, do Oeste de São Paulo e 

d             a a      m  ã   a   , a g       am cat g   zad   c m  “b  a     a ”,  a 

 a aíba    m     amb c  c m  “c a d  t    ”    m a d    cada da     ha     açõ   d  

trabalho ou a extinção de suas ocupações, e diante da impossibilidade de reinserção 

  c a , “  b       am” a  p  c     h  tó  c  (       , 2003, p  34-35). 

Finalmente, a  p p  açõ   ma g  a  zada  p  a “m d    zaçã  c      ad  a” se 

tornavam objeto de atenção da ação pública. A ideia de um processo modernizante que, 

ao mesmo tempo, conserva, expressa no oximoro utilizado por diferentes autores, 

guarda correspondência com o processo histórico de reafirmação de um modo de ação 

política, estatal e civil, que se mostra determinante daquilo que é hoje entendido como o 

rural brasileiro (DOMINGUES, 2002; DELGADO, 2001). De 1965 a 1980, a política 

ag íc  a   c m  c a  d    g m  m   ta  p    b   t   “  ap     dam  t  da     açõ   

técnicas da agricultura com a indústria e de ambos com o setor exte   ” (DELGADO, 

2001, p. 164). O objetivo implícito desse programa de modernização era estimular a 

demanda por trabalho nos centros urbanos, de forma que se absorvesse a grande 

produção agrícola e a grande população rural.  
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Com a redemocratização, este quadro ganhou novos traços. A criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no segundo 

governo de Fernando Henrique Cardoso, pode ser considerada um dos marcos iniciais 

da ação pública voltada para os pequenos produtores do mundo rural brasileiro 

(ABRAMOVAY e VEIGA, 1998). O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos governos de Luis Inácio Lula 

da Silva, possibilitaram avanços na estruturação produtiva da agricultura familiar ao 

mesmo tempo em que acompanhavam a reposição, em novos termos, do debate sobre a 

fome, agora formulado em torno da ideia da segurança alimentar (GRISA, 2012; 

GRISA; SCHNEIDER, 2014). Mais recentemente, a criação do Programa Mais Gestão 

evidenciou um novo problema: a organização sócio-produtiva dos agricultores 

familiares. 

Fundamentado no modelo de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

operacionalizado por entidades privadas, o Mais Gestão teve como objetivo o 

fortalecimento da organização social e produtiva da agricultura familiar. Após quatro 

chamadas públicas, mais de 480 organizações foram contempladas em todo o país. A 

operacionalização do programa foi encerrada no início de 2015. Ainda que voltado para 

a agricultura familiar, categoria de grande abrangência, inúmeras organizações de 

assentados rurais foram contempladas no país
1
. 

A preocupação com a estruturação produtiva e a organização dos assentamentos 

rurais, no entanto, havia sido tema de atenção do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). Da segunda metade da década de 80 até a primeira metade da década 

de 90, especialmente, o movimento orientou os processos de organização nos 

assentamentos com base em um diretriz organizativa gestada ao longo desse processo. 

Pesquisas realizadas nesse período evidenciaram os limites encontrados à implantação 

de modelos estritos de organização, bem como o caráter dinâmico dos processos 

organizativos configurados nos assentamentos. O próprio MST reconheceu estas 

limitações na segunda metade da década de 90, flexibilizando suas proposições sobre a 

organização social dos assentamentos (ZIMMERMANN, 1989; SOUZA, 1999; 

                                                 
1
 As informações apresentadas neste parágrafo foram acessadas em documentos oficiais não publicados. 
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BRENNESSEIN, 2002; STÉDILE e FERNANDES, 1999), procurando alinhar-se à 

visão organizativa propalada pela Via Campesina (SABOURIN et al., 2006). 

Esta pesquisa se inspira em algumas proposições configuradas nos estudos rurais 

no período recente. Em primeiro lugar, o reconhecimento de que as relações sociais no 

rural brasileiro ultrapassam a sua dimensão agrícola, não podendo mais serem 

analiticamente circunscritas a esta esfera (GRAZIANO DA SILVA, 1997). Em 

segundo, os crescentes esforços, práticos e teóricos, para que a agricultura familiar e o 

meio rural sejam concebidos em sua dimensão territorial, ou seja, de forma que se 

considere o conjunto de relações sociais – econômicas inclusas – conformadoras deste 

espaço, corte analítico que dá destaque às complementaridades possíveis entre este e o 

meio urbano (FAVARETO, 2006; 2010; WANDERLEY, 2013). 

Estudos recentes sobre organizações em assentamentos rurais tem apontado a 

relação das mesmas com os programas de compras institucionais de alimentos – o PAA 

e o PNAE. Ao priorizar as organizações nas chamadas públicas, quando não restringir a 

participação a elas, estas políticas induziram a criação de organizações formais por 

assentados, posseiros, agricultores familiares e sitiantes. Para alguns autores, o 

incentivo à criação de organizações formais é entendido como uma forme de controle 

do rural, em geral, e dos assentados, em específico, por parte do Estado (SCOPINHO, 

2012; MELO et al., 2016). Para outros, a atividade associada entre os assentados e 

agricultores familiares permite que retenham parte do excedente produtivo, evitando 

que o mesmo seja capturado por intermediários e tornando-se assim imprescindível para 

a viabilização econômica dos assentamentos (RAMOS, 2008).  

Nestes estudos, a organização é tomada como um ente natural dotado de 

estabilidade. O enfoque nas cooperativas e associações impede que a realização 

distribuída dos processos organizativos a elas articulados sejam considerados nas 

análises. Não se pretende com estas afirmações questionar a contribuição destes 

estudos. Pelo contrário, o enfoque na relação dessas organizações com o Estado tem 

possibilitado a ampliação da compreensão sobre o contexto atual dos assentamentos 

rurais no Brasil. O que se pretenderá sustentar é a ideia de que, embora lógicos, estes 

apontamentos contam apenas parte da história.  
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Esta pesquisa busca contribuir com essas reflexões através da assunção de uma 

visão processual das organizações. O organizar (WEICK, 1979), o território entre 

estrutura e agência outrora conhecido como o elo perdido entre os níveis micro e macro 

(BARLEY, 2011), será a abordagem utilizada. Em combinação com desenvolvimentos 

recentes no campo do institucionalismo organizacional, espera-se que possibilite a 

compreensão da construção coletiva de processos organizativos em áreas impactadas 

por ações de reordenamento fundiário e, assim, evidencie como a manutenção de 

organizações formais é, por si só, um processo social de reconstrução de lugares. As 

organizações são acionadas como base material e simbólica na construção de 

posicionamentos ora de resistência, ora de convergência, nas interfaces que se 

configuram entre diferentes ordens de ação institucional. 

Desta forma, cabe perguntar: como se dá a emergência e a manutenção do 

organizar em áreas impactadas por ações de reordenamento fundiário? A pergunta 

articula dois elementos teóricos. Em primeiro lugar, o caráter emergente do organizar 

(WEICK, 1979; WEICK et al., 2005). Weber e Glynn (2006) argumentam que as 

instituições informam a ação e a interpretação na constituição de intersubjetividades que 

delimitam a direção e o resultado de processos institucionais. Este argumento gera 

implicações para a ação que vão além de seu mero constrangimento. Em segundo lugar, 

a manutenção organizacional é tomada como foco central de análise. As instituições 

habilitam a manutenção do organizar em assentamentos rurais? Se sim, quais e como? 

São estas as questões que animam esta pesquisa.   

Teoricamente, acredita-se que este trabalho poderá contribuir com os esforços de 

integração entre a abordagem do sensemaking e o institucionalismo organizacional 

(WEBER e GLYNN, 2006; COLEMAN et al., 2010; JENSEN et al., 2009). A análise  

institucional de organizações articuladas por atores individuais e coletivos que não 

apresentam poder ou grande capacidade de mobilização de recursos também poderá 

configurar uma contribuição teórica (MARTÍ e MAIR, 2009). Por fim, a análise de 

microprocessos na pesquisa institucional tem sido demandada por inúmeros 

pesquisadores (HALLET & VENTRESCA, 2006; BARLEY, 2008). 

Este trabalho inspira-se também em chamados voltados para a rearticulação do 

campo de temas públicos com os estudos organizacionais. Estes autores argumentam 
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que muito da análise organizacional atual passa ao largo de problemas públicos e 

organizações públicas como referências. Nesta pesquisa, ambos serão abordados: a 

reforma agrária brasileira como um problema público, e, ainda que tangencialmente, a 

ação de organizações públicas na implementação de políticas voltadas para a agricultura 

familiar (ARELLANO-GAULT et al., 2013; SPINK, 2014; THOENIG, 2007).  

 

2. Organizações formais de agricultores familiares no rural brasileiro e em 

assentamentos rurais: origens e investigações 

É improvável que se possa encontrar em registros históricos ou na literatura 

especializada uma representação da Reforma Agrária que responda por todas as visões 

existentes sobre o tema. Ainda assim, parece razoável supor que a crença na 

possibilidade de uma mudança dirigida é elemento comum a todas elas. Seja como 

mecanismo voltado para o aperfeiçoamento e consolidação das promessas da 

acumulação capitalista, como imaginado nos Estados Unidos da América e no Japão 

(MOORE JR, 1983), ou como ajuste imprescindível à superação dos limites que 

caracterizam o subdesenvolvimento brasileiro (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

1962) e à modernização das relações sociais no campo (PRADO JR., 2000a; 2000b; 

RANGEL, 1961), como imaginado e parcialmente experimentado na América Latina, a 

confiança na factibilidade de uma transformação estrutural planejada esteve 

centralmente presente.  

Conquanto os inúmeros balanços em torno do êxito ou fracasso da Reforma 

Agrária no Brasil justifiquem-se como subsídios para a retificação das tentativas de 

direcionamento, ou ainda como meio de provocar o debate na academia e na sociedade 

civil, o congelamento de realidades dinâmicas ensejado por recortes temporais e 

análises estatísticas de grande abrangência acaba por lançar luz sobre determinadas 

questões ao mesmo tempo em que outras são obscurecidas.  

Quando se inicia e quando se encerra a reforma? Se aceitarmos que ela não 

começa no acampamento ou na homologação de uma desapropriação, não se intensifica 

quando o pesquisador esta em campo e tampouco se encerra no acesso aos fomentos 

próprios da fase de instalação de um assentamento rural, pode-se argumentar que a 

intervenção estatal dirigida escapa tanto aos agentes estatais quanto à direção 

pretendida. Os assentamentos rurais são espaços criados artificialmente, no mais das 
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vezes reunindo um conjunto abrangente de famílias com origens, hábitos e interesses 

diversos. Ainda que a socialização na luta pela terra, experimentada em seu maior vigor 

nas situações onde ocorrem acampamentos, constitua uma universo referencial comum 

para as famílias, não apaga as trajetórias biográficas e familiares anteriores. 

Assim, mais do que uma reforma, o que se tem é um reformar, onde a presença 

dos mediadores sociais, em termos práticos e analíticos, é tão relevante quanto a sua 

a  ê c a      m c m     “d   j   p  ít c   d  c   t  çã  d   ma   t a   d m   c a ” 

(NEVES, 1998, p. 147) não são homogêneos e tampouco linearmente representados, as 

possibilidades desta construção respondem a fatores que se impõem apesar da 

mediação, dos mediadores sociais e da intervenção planejada. 

Por mediadores sociais entende-se a multiplicidade de atores públicos, estatais e 

não estatais que, por razões institucionais, relacionam-se com o público e os lugares do 

reformar. Em atenção ao pressuposto da mudança dirigida, estes poderiam ser 

meramente   t  d d   c m  “     ca   gad   d   bj t  a  a   t     çã    tata ” 

(NEVES, 1998, p. 151). Em outra direção, estudos evidenciam que a ação dos mesmos 

d  a  a a   p  ta     a  dad  da  ac   a  dad       m  ta ( ’     ;   Y, 1995; 

SABOURIN et al., 2006; LONG; VAN DER PLOEG, 1989). Assim, parece mais 

correto considerá-los agentes adicionais nos situados circuitos de interação social que se 

conformam nos assentamentos rurais, participantes de processos de composição de 

intersubjetividades mais ou menos fraturadas, a depender do lugar em questão (SPINK, 

2001).     

Os estudos sobre as políticas públicas endereçadas a categorias sociais como os 

agricultores familiares e os assentados de reforma agrária constituem farto material 

documentando como a ação pública delineia as formas de sociabilidade configuradas 

em áreas impactadas por ações de reordenamento fundiário. Do mesmo modo, 

evidenciam como a ação pública é delineada por estas formas de sociabilidade. Embora 

a reificação do Estado, das políticas públicas e até mesmo de territórios seja uma 

fragilidade frequentemente observada (FREITAS, 2016; FAVARETO, 2006), é em 

alguns destes estudos que os sujeitos da reforma agrária são assim tratados, como 

sujeitos. Desse modo, visitá-los é uma forma de identificar temas emergentes, formas de 

ação coletiva e as consequências não antecipadas do reformar planejado. 
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2.1 Assentamentos rurais e a diretriz de Cooperação Agrícola do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra: experimentando a cooperação dirigida 

Zimmermann (1989), Souza (1999) e Brenessein (2002) foram pioneiras no 

estudo das formas de organização social e produtiva induzidas pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em um determinado momento da Reforma 

Agrária no país. No esteio do I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA), 

apresentado em 1985 pelo governo de transição de José Sarney, um processo relevante 

de criação de assentamentos foi desencadeado. O MST atuou incisivamente na 

organização dos assentamentos nascentes. Ao longo desse processo, desenvolveu uma 

diretriz organizativa própria baseada nos trabalhos de Clodomir Santos de Morais, bem 

como entidades dedicadas à temática da cooperação agrícola (MORAIS, 1986; 

CARTER, 2010; STÉDILE; FERNANDES, 1999). A tabela abaixo apresenta uma 

sistematização das diferentes fases deste processo:  

Quadro 1 – Fases da cooperação agrícola no MST 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stédile e Fernandes, 1999. 

Em trabalho temporalmente situado na segunda fase da cooperação agrícola do 

movimento, Neusa de Castro Zimmermann (1989) buscou identificar os mecanismos 

  c a          b am      t m  a am a ad çã  d  “   ma   g  pa  ” d    ga  zaçã     

assentamento Fazenda Etel, criado em 1987 no Rio Grande do Sul. O INCRA 

considerou a força de trabalho disponível combinada à forma organizativa que 

pretendiam assumir para selecionar as famílias a serem assentadas e para distribuí-las 

nos lotes no assentamento. As formas organizativas possíveis, no entanto, foram 

Contexto Limitações Debate no MST

1
1979-1985: "Visão 

romântica da produção"

Primeiros assentamentos 

rurais do país

Descompasso entre 

direção e assentados
Viés idealista/cristão

2
1986-1990: "Maturação, 

sistematização e estudo"

Nova República: 

interrupção do crédito 

subsidiado

Ortodoxia teórico-

metodológica X 

heterogeneidade das 

comunidades assentadas

Intercâmbio com experiências 

latino-americanas e apoio 

teórico de especialistas

3
1990-1993: "Crise do 

movimento"

Governo Collor e o 

desmantelamento dos 

instrumentos de políticas 

agrícola

Impossibilidade de 

mobilização de recursos 

para os assentamentos

Criar mecanismos para viabilizar 

produção e formas de 

cooperação agrícola já instituídas

4

1995-1999: "Consolidação 

do Sistema 

Cooperativista dos 

Assentados"

Ampliação da reforma 

agrária: mais famílias 

assentadas, maior o 

desafio organizacional

Desafio da incorporação 

da divisão do trabalho na 

cooperação agrícola sem 

subordinar assentados

Recuperar força perante o 

Estado e viabilizar produção para 

mercado de massas

Fases
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concebidas pelo MST e adotadas pelo INCRA como referência para a seleção 

(ZIMMERMANN, 1989). 

Essas formas iam desde a coletivização plena, com os espaços domésticos e 

produtivos integralmente coletivizados, até a associação de máquinas, onde a compra e 

utilização das mesmas era compartilhada. Haviam, ainda, formas intermediárias. A 

coletivização plena era o modelo considerado ideal pelo MST, que incentivou sua 

adoção ainda no acampamento. Inicialmente, as vinte e quatro famílias assentadas 

dividiram-se em cinco grupos seguindo as formas indicadas. Após a constituição do 

assentamento, alguns grupos foram rearranjados e outros mantidos. A autora buscou na 

dinâmica interna destes grupos os fatores determinantes dos rearranjos e manutenções 

ocorridos (ZIMMERMANN, 1989). 

A convergência étnica, manifestada também nos hábitos alimentares, nas 

técnicas agrícolas adotadas e na concepção do trabalho, representou um fator agregador 

dos grupos, assim como a composição familiar e a distribuição dos ganhos dela 

decorrente. Alguns grupos desagregaram-se após divergências quanto a distribuição dos 

ganhos em relação ao trabalho despendido. Seguindo orientação do MST e embora 

algumas famílias apresentassem mais força de trabalho, os ganhos do trabalho coletivo 

eram distribuídos igualmente. A convergência nas trajetórias de trabalho anteriores ao 

assentamento tendeu a favorecer a manutenção dos grupos. Por fim, as características da 

área em que os grupos foram instalados mostraram-se determinantes, mesmo diante da 

presença dos fatores agregadores citados (ZIMMEREMANN, 1989). 

Em diversos grupos os fatores mencionados não se combinaram de forma a 

permitir a manutenção das formas organizacionais preconizadas pelo movimento. Os 

rearranjos decorrentes foram interpretados pela autora como a busca pela forma 

organizacional mais adequada às atividades produtivas e à reprodução social das 

famílias. Alguns dirigentes do MST, no entanto, entenderam os mesmos como uma 

ruptura com o modelo priorizado. Aos poucos, surgiu no assentamento uma nova 

cat g   zaçã :    “  ga  zad  ”,  t   zada  m      ê c a a   a    tad       

permaneceram articulados em conformidade com os modelos propostos; e os 

“  d   d a  ”,     b  ca am equacionar a relação entre trabalho e ganho em arranjos 

alternativos (ZIMMERMANN, 1989). 
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Zimmermann (1989) concluiu que os mecanismos sociais inibidores e 

facilitadores do trabalho cooperativo entre as famílias não foram considerados pelo 

MST e pelos agentes estatais, que centraram seus esforços e atenção nos grupos 

m d  a    p  c   zad   p    m   m  t     d  t  çã    t   “  ga  zad  ”   

“  d   d a  ” t     -se traço marcante do assentamento, determinando o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo. Para ela, o ideal de autonomia revelado pelos 

assentados e as formas coletivas de organização do trabalho poderiam ser conciliados, 

desde que as especificidades das famílias fossem consideradas. 

Maria Antônia de Souza (1999) investigou os processos de organização das 

formas de produção em três assentamentos paranaenses: Santa Maria, Novo Paraíso e 

ABAPAN. Através de entrevistas e observações combinadas à análise de publicações do 

MST sobre cooperação agrícola e educação, a autora buscou compreender como se deu 

a construção de novas formas de organização e quais foram os desdobramentos destas 

para os assentados em termos materiais e subjetivos (SOUZA, 1999). 

Souza (1999) encontrou como fator comum aos três assentamentos por ela 

investigados um alto grau de desistência em relação ao modelo integralmente coletivo 

d    ga  zaçã    a a   a,             d  c         m “m d  d     a     ma  d  

  b  d  açã ”    ac   ad  à     ma    c  t ada     “c   t   ” (p  142)    c   caçã  

se baseia no fato dos assentados ouvidos terem em comum trajetórias marcadas pela 

expropriação de suas terras, algo presente em suas memórias. No devir das atividades 

“a  c  t ad çõ  , a  dú  da ” (p  142)  m  g am, ac   a d  a m mó  a d   a    tad     

dirigindo a interpretação daquela situação como uma forma de pressão sobre sua 

autonomia, gerando então as desistências. 

A autora identificou nos relatos os fatores que delinearam as possibilidades de  

organização coletiva nos assentamentos estudados. Primeiro, a necessidade imediata, 

como no caso das associações formadas para o recebimento do PROCERA, linha de 

crédito para assentados da reforma agrária que existia na época. Segundo, o papel dos 

mediadores sociais – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER e Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, que preconizavam as formas coletivas de 

trabalho e produção como superiores às individuais. Terceiro, a carência de 
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conhecimento administrativo técnico e de formação política para a condução dos 

coletivos, já que os assentados ingressavam nas cooperativas de produção 

desconhecendo a diretriz de cooperação agrícola do movimento. Quarto, as diferenças 

culturais e sociais entre as famílias, dificultando acordos na condução das cooperativas. 

Quinto, o papel destinado a família nos coletivos de produção, que alterava condições 

como a d  “ch   ” de família, que perdia seu papel de tomada decisão, e da mulher, que 

se tornava também participante de setores de produção, não mais dedicada ao trabalho 

doméstico (SOUZA, 1999). 

Para Souza (1999), os coletivos de produção organizados pelo MST 

configuraram um deslocamento ideacional em relação às formas de cooperação informal 

comuns no meio rural. Enquanto nos coletivos de produção o elemento central era a 

racionalidade econômica, ou seja, a viabilização do assentamento e da reforma agrária, 

nas formas espontâneas de cooperação, como o mutirão e a ajuda mútua, o elemento 

central era a solidariedade. Para a autora, os coletivos de produção reproduziam o 

sistema hierárquico de funções existentes na sociedade, trazendo implicações para a 

participação dos assentados e relegando à figura do administrador a resolução dos 

problemas da organização. A articulação da proposta coletiva do movimento em torno 

d   m “ag     t atég c ” – orientado por objetivos econômicos e políticos – acabou por 

 mp    b   ta   m “ag   c m   cat   ” p  tag   zad  p     p óp     a    tad  , c m 

todas as suas diferenças – composição familiar e experiências pretéritas de trabalho – e 

semelhanças forjadas na luta pela terra (SOUZA, 1999). 

Eliane Cardoso Brennessein (2002) investigou a organização social e da 

produção em assentamentos rurais do oeste paranaense, enfatizando a análise das 

relações estabelecidas nestes assentamentos em decorrência do desenvolvimento de 

p  j t   c  p  at    ta       a   c at    ta  “   dam  tad    d    g cam  t   a 

  ga  zaçã  c   t  a da p  d çã ” (BRENNESSEIN, 2002, p. 14). A autora realizou 

sua análise em dois assentamentos rurais – Vitória e Verdum – e, à época da pesquisa, 

duas ocupações – Fazenda Boi Preto e Fazenda Mitacoré. 

Brennessein (2002) procurou considerar as especificidades históricas de cada 

a    tam  t , b m c m     “      tam  t  , c  õ         ga  zaçõ        c     am 

frente ao projeto centralizado de organização social e da produção definido pela direção 
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d  m   m  t  (   ), a pa t   d   a    1990” (p. 14). Nos assentamentos e ocupações 

analisadas, o modelo da Cooperativa de Produção Agrícola baseado na teoria de 

Clodomir Santos de Morais foi implementado em diferentes escalas. No assentamento 

Verdum ocorreu a implantação integral das diretrizes estabelecidas pelo autor, iniciada 

com a realização de um Laboratório Organizacional de Campo, conforme descrito pela 

autora:  

  “ ab  ató     xp   m  ta ”    “ ab  ató      ga  zac   a  d  

 amp ”, m d    d         d  p      a  , c     t            m  t , 

de um grupo de 40 pessoas no mínimo, na organização de uma 

 mp   a c   t  a    “ ab  ató   ” é d   d d   m d a  pa t  ,  ma 

teórica que corresponde aos cursos ministrados, e outra prática, que 

consiste no planejamento e execução de tarefas referentes à 

implantação de uma empresa coletiva. Após a realização do evento, 

    d  a,  m méd a, 30 d a ,   “ ab  at    ta”    a    ta pa a       

grupo dê continuidade à organização empresarial iniciada. Como 

vimos, o modelo desenvolvido por Morais tem o objetivo, sobretudo, 

de alterar o comportamento ideológico camponês, através da 

eliminação dos vícios herdados das formas artesanais de trabalho, 

habituando-os à divisão técnica do trabalho tornando-os, assim, aptos 

ao desenvolvimento empresarial coletivista (BRENNESSEIN, 2002, 

p. 145). 

Na obra em que apresentou a metodologia destes laboratórios, Morais (1986) 

procurou definir os vícios próprios da mentalidade camponesa: individualismo, 

personalismo, espontaneísmo, anarquismo, imobilismo, comodismo, sectarismo ou 

radicalismo, liquidacionismo, aventureirismo e autosuficiência. O laboratório 

ap     ta a m ca   m   pa a a   p  açã  d  t   “ íc   ”   “d        d   óg c  ”, d  

forma que a mentalidade camponesa tradicional fosse transformada, permitindo que se 

instituísse a divisão social do trabalho na organização (MORAIS, 1986).  

Embora o laboratório tenha possibilitado a constituição de uma cooperativa 

tomada como referência nacional pelo MST durante algum tempo, não tardou o 

surgimento de divergências quanto a divisão do trabalho e ao baixo rendimento 

produtivo experimentado pela organização (BRENNESSEIN, 2002).  

Rememorando os achados de Zimmermann (1989) e Souza (1999), as 

divergências quanto ao volume de trabalho dispensado pelos colegas no trabalho foi a 

principal causa da revisão das experiências organizacionais derivadas do 

cooperativismo induzido nos assentamentos estudados. Ao tentar-se implementar um 
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projeto alicerçado em concepções igualitaristas em um ambiente de cultura 

hierarquizada, surgiram os conflitos e impasses que resultaram na interrupção dos 

grupos (BRENNESSEIN, 2002). 

Brennessein (2002) deu destaque ao fato de não terem ocorrido tentativas de 

resolução prática do impasse, como mudanças na distribuição dos ganhos de acordo 

com o rendimento do trabalho individual ou na remuneração por horas trabalhadas. Para 

ela, essas alterações negariam a fundamentação do projeto proposto pelo MST, baseado 

também em elementos como padronização, unidade e disciplina (BRENNESSEIN, 

2002). 

Buscando concluir seu trabalho, a autora apontou como equivocado o caminho 

escolhido pelo MST como forma de viabilização dos assentamentos. Após um período 

inicial onde a estruturação produtiva dos mesmos mostrou-se um desafio, o movimento 

acab  ,   g  d  a a t  a,  pta d  p    m m d    ba  ad   m “   a  m da  dad   

organizacionais, justapostas e hierarquizadas, nas quais se priorizava o modelo da 

Cooperativa de Produção Agrícola” (p  238)    ta  pçã       z  m  a    d    bj t     

políticos e econômicos do movimento, que nem sempre comportavam os objetivos e 

necessidades imediatas dos assentados (BRENNESSEIN, 2002). 

A autora enfatizou também o caráter autoritário da metodologia dos laboratórios 

  ga  zac   a   d  camp , ba  ada  m “p  c d m  t        cad  d  t a     maçã  da  

   açõ     c a      camp ” (p  238)   a a ela, o método adotado tomava como 

referência o operário europeu, revelando sua completa inadequação em relação ao caso 

brasileiro. Referenciando-    a  b a “  m c   í  ca d  p d  ”, d     ca  t (1979), a 

autora argumentou que as relações de poder disseminadas por todo o corpo social, 

atingindo a todos os indivíduos, podiam ser identificadas até mesmo no âmbito de 

organizações dedicadas à luta contra formas de opressão. Assim, o poder não estaria no 

  t  , “ma   m  ó  m  m  ,  m     a     açõ     cíp  ca ” (B          , 2002, p  

241). 

Nos casos analisados as tentativas de estabelecimento da diretriz de cooperação 

agrícola do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram frustradas. A 

constituição de formas intermediárias de operação coletiva e a reconstituição de formas 
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organizacionais cooperativas, em ambos os casos conduzidas autonomamente pelas 

famílias assentadas envolvidas, revelam que essas frustrações não refletiram uma 

incapacidade de organização em bases cooperativas, mas sim a inadequação do modelo 

de cooperação agrícola operado de forma centralizada pela direção do movimento. A 

implantação do modelo integralmente coletivista ignorou as diferenças culturais e 

sociais existente entre as famílias, bem como a lógica familiar de condução da vida 

associada, as memórias de expropriação e submissão e o consequente desejo de 

autonomia familiar (ZIMMERMANN, 1989; SOUZA, 1999; BRENNESSEIN, 2002).  

A submissão dos assentados a divisão do trabalho e a quebra de papéis sociais 

próprios da lógica familiar, como aqueles representados na figura do pai e da mãe, 

foram percebidos como um desafio a autonomia. A imposição centralizada de tais 

pressupostos e a negligência das críticas realizadas pelos assentados foram percebidos 

como um risco ao projeto de emancipação imaginado através da luta pela terra, 

revelando uma tensão entre os objetivos políticos do movimento e os objetivos e 

necessidades imediatos das famílias assentadas. Ao tomar os assentamentos nascentes 

como as engrenagens possíveis de uma mudança estrutural da sociedade, o movimento 

incorreu em uma simplificação do universo social sobre o qual atuava 

(ZIMMERMANN, 1989; SOUZA, 1999; BRENNESSEIN, 2002).   

Em nenhuma medida a frustração do ideário coletivista do MST pode ser 

entendida como a impossibilidade da organização no rural reformado. Em todas as 

experiências relatadas por Zimmermann (1989), Souza (1999) e Brennessein (2002), a 

ruptura com o modelo da cooperação agrícola foi seguida por experimentações 

organizacionais concebidas pelas famílias que então se rebelaram. Em contraponto ao 

modelo difundido descendentemente, estas experimentações assumiram caráter 

ascendente: partindo de laços familiares e/ou afetivos, estes últimos alicerçados em 

trajetórias de trabalho e de luta comuns, e aceitando papéis sociais sedimentados, as 

formas organizacionais constituídas podiam ou não ampliarem-se através da agregação 

de outras famílias.  

Esse não era, entretanto, o objetivo perseguido. Antes, tratava-se de neutralizar 

as fragilidades próprias do trabalho familiar isolado, possibilitando as condições para 

que o projeto de emancipação construído ao longo da luta pela terra, referenciado no 
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universo familiar, fosse retomado e viabilizado. Os rearranjos que se seguiram 

devolveram às famílias assentadas a percepção de comando de suas vidas, retirando-os 

da condição de pretensa homogeneidade imposta pela divisão do trabalho agrícola e 

pela padronização de tarefas.  

A retomada de culturas voltadas para o autoconsumo, a reconstituição de ritos 

privados como as refeições familiares realizadas no ambiente doméstico, a condução da 

comercialização e o domínio integral dos processos produtivos, que possibilitaram a 

retomada das relações de aprendizagem entre pais e filhos, foram percebidas como a 

retomada da autonomia perseguida (ZIMMERMANN, 1989; SOUZA, 1999; 

BRENNESSEIN, 2002). 

Em estudo mais recente, Sabourin, Oliveira e Xavier (2006) investigaram a 

constituição de diferentes lógicas de ação em assentamentos rurais no município 

mineiro de Unaí. Enquanto a distribuição de lotes fora formalizada no nome de um 

único membro da família  - o "novo proprietário" (p 15) - , as políticas públicas 

priorizaram a lógica familiar de produção, como no caso do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Ao mesmo tempo, as organizações 

públicas responsáveis pelas ações e políticas públicas de reordenamento, com o apoio 

dos movimentos sociais dedicados a reforma agrária, propunham que os serviços 

agrícolas e até mesmo a produção fossem articulados coletivamente. Assim, três lógicas 

concorriam no cotidiano do assentamento: individual, familiar e coletiva.  

Diante da grande quantidade de assentamentos e famílias assentadas no 

município, os mediadores sociais vinculados a entidades governamentais exigiam das 

famílias a constituição de entes de representação coletiva, notadamente associações, 

para que os processos de comunicação e negociação das condições básicas necessárias 

fossem facilitados. Para as famílias, a constituição dessas formas organizacionais de 

representação coletiva era percebida como forçada e exteriormente motivada, gerando 

frustração.  

Ao mesmo tempo, pressões pelo coletivismo do MST ainda eram observadas nos 

assentamentos onde o movimento era predominante. Estas tensionavam as aspirações 

individuais que emergiam em atenção à constit  çã  d  “     p  p   t     d  t   a”     

autores identificaram três cenários onde as expectativas e desejos dos assentados eram 

diretamente delineadas pelas identidades e trajetórias biográficas dos assentados: i) a 

herança da ideia de produção personalizada e da valorização do patrimônio familiar por 



 

15 

 

filhos de pequenos proprietários, resultando na valorização da individualidade em 

relação a sua propriedade; ii) a reprodução das atividades anteriores pelos assentados 

que eram trabalhadores rurais assalariados, notadamente a criação de gado, 

característica da região; iii) a herança daqueles que eram trabalhadores assalariados 

urbanos do desejo de constituir seu próprio empreendimento, como o antigo patrão, 

notadamente na construção civil (SABOURIN et al., 2006). 

Face às dificuldades observadas na lida com essas diferentes lógicas, um grupo 

de pesquisadores, entre os quais os autores, e de mediadores sociais, formulou um 

projeto de pesquisa-ação que tinha como elemento constitutivo a mobilização dos 

assentados, individual e coletivamente, enquanto sujeitos do processo de constituição do 

assentamento e procura pela efetivação de seus objetivos pessoais, aqui inclusos os 

familiares. Essa estratégia possibilitou a constituição de complementaridades entre as 

lógicas identificadas, bem como a dissolução do caráter tutelado configurado na fase de 

implantação do assentamento. Ao colocar os assentados enquanto sujeitos centrais da 

ação, a iniciativa evidenciou também suas emoções, valores, memórias e desejos 

(SABOURIN et al., 2006). 

Os trabalhos de Zimmermann (1989), Souza (1999), Brennessein (2002) e 

Sabourin, Oliveira e Xavier (2006) apresentam em comum a atribuição de uma posição 

analítica privilegiada aos sujeitos dos processos organizativos, os assentados rurais, e 

aos sentidos atribuídos pelos mesmos às experiências vividas no âmbito das tentativas 

de organização. A adoção deste nível intermediário de análise contrasta com aquele 

adotado pelo MST na elaboração de sua diretriz de cooperação agrícola, onde os 

indivíduos eram tomados como atores determinados pela estrutura social sob a qual se 

pretendia intervir.  

Como demonstrado nesses estudos, múltiplas manifestações agênticas – da 

resistência e contestação à projeção e proposição (EMIRBAYER; MISCHE, 1998; 

SEO; CREED, 2002) – foram observadas, exigindo do movimento uma reorientação 

que tardaria a ocorrer (STÉDILE; FERNANDES, 1999). Essas manifestações não se 

deram em um vazio de referências, como imaginado em abordagens utilitaristas da ação 

que, ao tomar os sujeitos sociais como atores racionais motivados unicamente por 

interesses econômicos, atomizam a análise social. Pelo contrário, reverberaram 

conteúdo institucional forjado ao longo de histórias pessoais diversas, como explicitado 

por Sabourin, Oliveira e Xavier (2006) em sua análise da relação entre trajetórias 
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biográficas, identidades e formação de expectativas nos assentamentos de Unaí, Minas 

Gerais. 

   j t   d      d  açã  “p     põ m   pt  a  c m m d   d  p   a    d     

comportar, tanto dos pesquisadores como dos técnicos da difusão ou extensão rural e 

d   ag  c  t    ” (     , 1998, p. 148). Nos casos analisados, sobrepuseram-se o 

projeto de reordenação da Reforma Agrária, o projeto de reordenação social do MST e 

os projetos familiares e pessoais dos agentes sociais que então procuravam se constituir 

enquanto assentados. Como preconizado por Delma Pessanha Neves (1997, p. 148), um 

dos fundamentos essenciais para que os imperativos da reordenação possam ser 

m   mam  t  p    g  d   “é     c  h c m  t  d   ab     constituídos sob outras 

p   p ct  a ”   

É através deste entendimento que o conceito de mediadores sociais revela seu 

conteúdo teórico. Mediar é trabalhar pela articulação do saber prático dos agricultores 

familiares ao saber técnico próprio das instituições encarregadas do reordenamento. 

Assim posto, qualquer possibilidade de articulação passa pelo reconhecimento integral 

d               c a   m d ad  ,   a   óg ca  d  açã    da  “d m   õ     ciais do 

ag  c  t  ” (     , 1998, p. 149; TRICHES; SCHNEIDER, 2013), aquilo que Lozano 

 t a   (2016, p  20) chama am d  “  g a    ca   d  j g ” (   B   ;   B    -

WHEELER, 2011; COELHO et al., 2005).  

No que se refere a análise de processos de mediação no rural reformado, mais do 

que contrapor a lógica familiar de vida e produção a lógica capitalista de produção, 

c m     “a     açõ    bj t  a  p       ó ”   t  t  a   m a  p  t ca    d   d a  ,   , p    

c  t     ,   p         “ag  t    c a     p  d  p       ó p  a   t  t  açã  da     açõ   

  c a  ”, é   c               considere o caráter situado, no tempo e no espaço, das 

relações sociais construídas pelos agentes em situações imediatas. No processo de 

assentamento rural, os agentes sociais procuram constituírem-se enquanto assentados, 

negociando determinadas posições em busca dos recursos disponíveis para que possam 

fazê-       ta c  d çã , “   a    tad     t g am   d m      adam  t  a   xp   ê c a  

e os visões de mundo que lhes d     m   c a m  t ” (     , 1998, p. 149).  

A difusão vertical de um modelo de cooperação agrícola centralizado e 

integralmente coletivista decompõem qualquer possibilidade de consideração adequada 

dos agentes sociais da reforma agrária em sua completude. Memórias, experiências, 

emoções e visões de mundo são elementos a serem considerados na execução de 
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projetos de reordenamento e, pelas mesmas razões, em qualquer análise que pretenda 

conhecer os esquemas de ação manifestos nas vivências no rural reformado.  

Do mesmo modo, compreender as possibilidades de ação organizada implica a 

aceitação de que a relação entre estes agentes e as estruturas sociais é nuançada 

(NEVES, 1998), dado o seu caráter situado e os processos históricos e institucionais de 

construção dos agentes sociais, que podem se habilitar a explorar as possibilidades de 

mudança institucional abertas por contradições institucionais (SEO; CREED, 2002). 

  m d açã    c a  c m  “ bj t  açã  d     t ma  d    g  açã     t t íd   pa a 

reduzir a dissonância entre visões de mundo e formas de comportamento de distintos 

s gm  t   c   t t t     da    c  dad   c mp  xa ” (     , 1998, p. 152) não se 

restringe aos agentes institucionais incumbidos do reformar, mas também é mediada por 

instrumentos de ação pública, como políticas públicas de compras institucionais, e por 

formas organizacionais, como cooperativas de comercialização e prestação de serviços 

agrícolas. O emprego dos mesmos adiciona mais conteúdo institucional a ser 

reconhecido e mediado, exigindo dos agentes sociais, de parte a parte, engajamento e 

dedicação para o reconhecimento e, possivelmente, compreensão da diferença. 

 

2.2 Fomentando interfaces, construindo mercados: ação pública e organizações 

formais no rural reformado      

Mais recentemente, diversos estudos vêm documentando um processo de 

emergência de organizações de agricultores familiares como efeito das normas e 

regulamentos do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Algumas modalidades destes programas priorizam ou são 

exclusivamente acessadas através de organizações formais, notadamente cooperativas, o 

que representou uma indução à criação destas em assentamentos e bairros rurais 

(DELGADO et al., 2005; BOTELHO et al., 2007; MULLER et al., 2007; TURPIN, 

2009; PIRES et al., 2009; SCOPINHO, 2007; SILVA; SILVA, 2011; IPEA, 2013; 

BEVILAQUA; TRICHES, 2014; BACCARIN et al., 2017).  

O incentivo ao cooperativismo e ao associativismo é objetivo presente em 

publicações do extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário sobre as políticas 

públicas da agricultura familiar (MDA, 2013). Assim, constitui-se a mediação mediada: 

a ação pública dedicada a construção social de mercados acessíveis para agricultores 
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familiares, o chamado mercado das compras institucionais (GRISA, 2012; TRICHES; 

SCHNEIDER, 2010; TRICHES, 2010; 2015; TRICHES; SCHNEIDER, 2013; 

TRICHES; GRISA, 2015; COSTA et al., 2015; LOZANO et al., 2016), toma formas 

organizacionais de base cooperativa e associativa como estrutura de mediação.  

De forma reiterada, pesquisas têm demonstrado que a manutenção 

organizacional é um desafio para os agricultores familiares e assentados rurais 

(BOTELHO et al., 2007; MULLER et al., 2007; GRISA et al., 2010; TRICHES, 2010; 

BEVILAQUA; TRICHES, 2014; COSTA et al., 2015). A priorização da via coletiva 

formal pelas regras de acesso a políticas públicas é também motivo de crítica. Diversos 

trabalhos argumentam que essa forma de incentivo estatal ao cooperativismo acaba por 

constituir um associativismo compulsório não alinhado às condições objetivas e 

subjetivas dos assentados rurais, representando também uma forma de controle político 

sobre os assentamentos rurais (FIRMIANO, 2014; MELO; SCOPINHO, 2015; MELO 

et al., 2016).  

Em outro sentido, alguns pesquisadores tomam a adoção de organizações 

formais como caminho inevitável para que agricultores familiares, famílias assentadas e 

assentamentos conquistem condições básicas de produção e comercialização, como 

economias de escala, a possibilidade da partilha de custos fixos operacionais (RAMOS, 

2008; PANZUTTI; PEREIRA, 2011) e o aprendizado em habilidades gerenciais como 

negociação, representação comercial, gestão e governança, permitindo assim o acesso a 

outros circuitos de comercialização (PIRES et al., 2009; LOZANO et al., 2016) 

Para além das divergências quanto a pertinência das cooperativas nos contextos 

do rural reformado, a centralidade analítica atribuída à vida organizacional é outro 

ponto de distinção. Alguns estudos, embora atestem a correlação entre as políticas 

públicas de compras institucionais e a formalização de organizações de agricultores 

familiares, tomam como foco principal a análise de políticas públicas alinhadas em 

torno da  agricultura familiar enquanto categoria social e da segurança alimentar como 

preocupação pública (DELGADO et al., 2005; TRICHES, 2010; GRISA et al., 2010; 

LOZANO et al., 2016).  

Outros articulam a emergência dessas organizações a ideia de empreendimentos 

econômicos solidários, concebendo-as como expressão da construção do campo da 

economia solidária no país (BENINI; BENINI, 2008; BENINI; BENINI, 2015).  
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Outros, ainda, tomam organizações de agricultores familiares e assentados rurais 

como objeto de análise, acionando diferentes abordagens teóricas e preocupações de 

pesquisa (SILVA et al., 2015; PIRES et al, 2009; MELO; SCOPINHO, 2015a; 2015b; 

MELO et al., 2016). Em todos os casos, podem ser apontadas contribuições e limitações 

no que se refere a compreensão do fenômeno organizacional observado no rural 

reformado.  

 

2.2.1 Segurança alimentar, agricultura familiar e cooperativas: políticas públicas 

de compra institucional de alimentos induzindo a formalização de organizações 

Em uma das primeiras avaliações do Programa de Aquisição de Alimentos - 

PAA, Delgado, Conceição e Oliveira (2005) atestaram os efeitos positivos do programa 

  b   “a   ga  zaçã    p a  jam  t  da     ta      gm  t  p  d t        a ca ça” (p  

19). Embora a instituição do programa tenha facilitado o processo de compra de 

produtos de agricultores familiares, estes não foram desobrigados dos procedimentos de 

classificação, acondicionamento e atenção às normas sanitárias e de higiene que são 

próprios das compras públicas.  

A avaliação apresentada pelos autores descreve as normas de acesso de cada 

modalidade do PAA, evidenciando os casos em que a intermediação de uma cooperativa 

ou associação é exigida para a celebração de contratos de compra de alimentos. Em 

seguida, toma alguns casos em diferentes estados da federação como ilustrativos do 

aprimoramento organizacional experimentado por agricultores familiares a partir do 

acesso ao programa (DELGADO et al., 2005).  

Embora assim contribua documentando a memória do programa e apontando 

efeitos gerais sobre a dimensão organizativa da agricultura familiar, os próprios autores 

  t m  am a   a  zaçã  d  “p      a ma   ap  ada” pa a a a   a  p  c        calizados e 

identificar efeitos específicos. Em se tratando de uma avaliação publicada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, o trabalho tem como pretensão apontar 

caminhos para a resolução dos problemas identificados, concentrando-se mais em 

aspectos normativos do que teóricos (DELGADO et al., 2005, p. 19). 

Grisa et al. (2010) sistematizaram a literatura existente sobre o PAA procurando 

apontar as contribuições do programa para o fortalecimento da agricultura familiar e a 

promoção da segurança alimentar. Um dos efeitos identificado foi o fortalecimento da 
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organização e do capital social em comunidades rurais, expresso também na criação de 

cooperativas como forma de ampliar a participação dos agricultores familiares no 

programa. Os autores deram destaque a possibilidade de interação entre os agricultores 

familiares e atores sociais de outras esferas, como o Estado, o mercado e a sociedade 

civil. Essa interação coloca os agricultores familiares em contato com as lógicas de 

operação próprias destas esferas, permitindo o desenvolvimento de habilidades caras à 

manutenção de relações sociais que ultrapassam seus universos imediatos de referência. 

Neste sentido, a presença de organizações consolidadas favoreceu a efetividade do 

programa (MULLER et al., 2007; BOTELHO et al., 2007). 

Ao revisar parte da literatura sobre o PAA publicada até então, o trabalho 

contribui com a identificação dos obstáculos e efeitos gerais experimentados em 

diferentes localidades onde a implementação do programa se deu. Ao mesmo tempo, 

não se ocupa de um problema de pesquisa em específico, dado o seu caráter de síntese. 

Ainda assim, apresenta inferências teóricas relativas a alguns temas. A criação de 

organizações formais é, de forma geral, entendida como parte do processo de construção 

social de mercados e cadeias curtas de comercialização mais adequados à inserção da 

agricultura familiar e dos assentados rurais. Para além das dimensões técnica e material 

próprias dessa construção, os autores destacam a constituição de interfaces entre 

diferentes lógicas de operação como possibilidade de aprendizado necessário à 

consolidação dessa inserção (GRISA et al., 2010). 

Assim, a existência de uma organização formalmente constituída é caracterizada 

como uma vantagem potencial no processo de inserção comercial, aparecendo como 

mecanismo facilitador da mediação entre as lógicas de operação próprias de esferas 

distintas. Atores sociais atuantes na esfera do Estado são guiados, ou ao menos estão 

sujeitos, aos ritos burocráticos característicos da ação governamental. Em mercados 

convencionais, a ação responde a princípios de padronização e competitividade. Por sua 

vez, a categoria agricultura familiar comporta um conjunto heterogêneo de atores 

sociais (BELIK, 2015), o que implica diferentes formas de sociabilidade e modos de 

trocas de bens.  

Conquanto tenham destacado a importância dessas interfaces, Grisa et al. (2010) 

não se ocuparam da investigação da vida interna dos processos de construção de 

mercados habitados por esses atores sociais. Isso demandaria análises da implementação 
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de políticas de compras institucionais guiadas por um nível analítico menos abrangente, 

algo recomendado pelos autores na conclusão do trabalho.   

Alinhada com esta agenda de pesquisa, Triches (2010) procurou responder como 

cadeias alimentares particulares e localizadas foram construídas a partir da operação do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em Rolante, município do estado 

do Rio Grande do Sul. Baseando-se na argumentação de Maluf (2004) de que a 

proximidade espacial não implica, necessariamente, a configuração de sinergias e 

complementaridades nas interações entre os agentes econômicos de uma determinada 

região, a autora centrou a análise nos atores e em suas relações sociais. Para tanto, 

fundamentou o trabalho nas teorias da sociologia da interface (LONG, 2007) e na 

sociologia econômica (GRANOVETTER, 1985). Adicionalmente, procurou considerar 

a historicidade das "formas sociais de ocupação do território, das opções estratégicas 

dos agentes econômicos envolvidos e as ações públicas voltadas para promover as 

atividades econômicas locais e regionais" (TRICHES, 2010, p. 117).  

A consideração da história na formação do território analisado e das formas de 

sociabilidade nele ensejadas, aí inclusas as relações econômicas (POLANYI, 1980), 

fortalece o quadro teórico-analítico do trabalho, possibilitando a investigação da 

historicidade inerente às lógicas de operação dos agricultores familiares no contexto 

estudado. Adicionalmente, a atenção à dinâmica relacional constitui um espaço de 

análise que supera a mera consideração dos indivíduos enquanto seres atomizados 

comportando-se racionalmente, tentativamente situando-os em complexas redes de 

relações sociais onde a ação econômica se dá.  

Na chave teórica composta, ganham desta os conceitos de embeddedness, ou 

imbricação social (SILVA et al., 2005), e instituições, bem como a ideia dos mercados 

enquanto construções sociais e uma abordagem da ação guiada pela ideia de agentes, ou 

seja, atores dotados de capacidade de agência.   

O primeiro conceito tem origem no trabalho de Karl Polanyi (1980), e diz 

respeito a "imersão e imbricação da economia em outras instituições sociais" 

(TRICHES, 2010, p. 50). Retomado por Granovetter (1985), o conceito tornou-se ideia-

chave na sociologia econômica, onde a possibilidade de comportamentos meramente 

utilitaristas ou inteiramente resultantes da apreensão de regras sociais é afastada em 

favor de uma concepção dos mesmos como função do intrincado quadro de relações 

interpessoais em que estes comportamentos são imersos. Assim, procurou-se garantir 



 

22 

 

um tratamento sociológico às dinâmicas de mercado através da consideração do 

posicionamento dos agentes sociais em redes sociais diversas.  

Já o conceito de instituições é definido vagamente como "configurações distintas 

de interesses e relações sociais" (TRICHES, 2010, p. 52; ABRAMOVAY, 2004) que 

resultam das interações sociais. Assim, não seriam meramente regras e ou premissas, 

mas sim meio e produto de relações sociais localizadas que subsidiariam o processo de 

construção social de mercados, favorecendo-o ou impulsionando-o. Embora o 

tratamento dado às instituições seja coerente com a abordagem teórica apresentada, o 

trabalho não considera outras fontes de pressão institucional. Scott (1995) defini três 

pilares institucionais:  regulativo/coercitivo, que emana das esferas estatais; normativo, 

que diz respeito à sistemas referenciais de normas, como no caso de profissões 

altamente institucionalizadas; e cognitivo, relacionado aos frames e concepções 

compartilhados através do qual a realidade é interpretada e os sentidos criados (SCOTT, 

1995, p. 57). 

Embora a autora destaque que as instituições não devem ser entendidas 

meramente como regras, o trabalho dedica-se essencialmente a compreensão de como 

uma política pública de compra institucional, ou seja, voltada para a construção social 

de mercados em atenção aos objetivos de fortalecimento da agricultura familiar e 

promoção da segurança alimentar, delimita as possibilidades de construção destes 

mercados. Na medida que as regras de acesso dos programas são determinantes das 

possibilidades de operacionalização, o papel das instituições enquanto regras é, para 

além das outras formas institucionais, relevante para o problema de pesquisa abordado, 

qual seja, compreender como essa construção se deu em um contexto específico.  

Lozano et al. (2016) apontam que uma das características distintivas do Brasil no 

que se refere às políticas públicas de compras institucionais é a existência de um amplo 

quadro legal que dá suporte para a agricultura familiar como categoria social, o que 

denota a importância da existência de um conjunto de regras que estabelecem a mesma 

como objeto da ação pública, bem como os meios para que esta se dê. De forma 

complementar, o conjunto de institucionalidades referentes à segurança alimentar – 

conselho e conferências nacionais, além de legislações e políticas públicas - tem sido 

empregado como suporte para as políticas públicas dedicadas à agricultura familiar. 

Evidentemente, a ordem institucional regulativa não tem precedência sobre 

outras esferas institucionais, como aquelas relacionadas a esquemas interpretativos 
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situados e universos simbólicos próprios de identidades e ocupações que, por essa 

razão, são compartilhados e influenciam os processos de formação da ação onde estes 

existem. É por essa razão que todas estas fontes de conteúdo institucional precisam ser 

consideradas, especialmente em sua interação e possíveis complementaridades ou 

tensões.  

Em investigação comparada sobre os diferentes contextos institucionais e 

mecanismos utilizados em países que forjaram estratégias de compras institucionais, 

Lozano et al. (2016) evidenciaram uma grande variação nos valores orientadores da 

ação em cada um dos cenários estudados. Enquanto no Brasil a promoção da segurança 

alimentar e o fortalecimento da agricultura familiar justificaram as ações empregadas, 

na Europa predominavam valores relacionados à conservação ambiental e à qualidade 

da alimentação e, no caso do programa World Food Programme's Purchase for Progress, 

implementado em países africanos, o combate à pobreza rural. Somente no caso 

brasileiro o ordenamento legal das políticas públicas engendrou possibilidades de 

discriminação positiva na definição do acesso ao programa, o que revela a importância 

do pilar institucional regulativo na definição das possibilidades de consecução de 

políticas públicas. 

Os trabalhos mencionados até aqui abordam as organizações de agricultores 

familiares e assentados rurais de modo comum, como um entre outros elementos 

decorrentes dos processos de construção social de mercados que se seguiram à 

implementação sustentada de políticas públicas como o Programa de Aquisição de 

Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Embora com alguma 

pequena variação, nenhum deles se ocupa centralmente da análise de processos 

organizativos, mas sim procuram situar essas políticas no processo histórico brasileiro e 

nos debates teóricos temas mais abrangentes, como transição alimentar, 

desenvolvimento rural e relações rural-urbano.  

Onde foram esboçadas agendas de pesquisa, foi recorrente a recomendação de 

análises que dessem conta da descrição e explicação da vida interna dos processos de 

construção social de mercados, ou seja, análises dedicadas a explicitar as formas de 

interação social que dão substância aos processos mais abrangentes analisados nos 

trabalhos. Ainda que o trabalho de Triches (2010) tenha se aproximado deste objetivo, a 

preocupação da autora com as duas pontas reconectadas através do PNAE – a produção 

e o consumo - fez com que o trabalho ganhasse amplitude analítica, de modo que a 
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análise organizacional não constituiu a preocupação central. Assim, questões 

concernentes à manutenção material e simbólica das organizações nascentes no contexto 

dessas políticas não foram alcançadas. 

 

2.2.2 Entre a forma organizacional e o conteúdo de sociabilidades: o trabalho 

associado e a regulação estatal 

Outra forma de enquadramento analítico de organizações de agricultores 

familiares e assentados rurais é a concepção dos mesmos enquanto empreendimentos 

econômicos solidários. Embora existam divergências teóricas e conceituais quanto aos 

parâmetros de utilização do conceito (FARIA, 2017), empreendimentos solidários são 

organizações onde há posse coletiva dos meios de produção, gestão democrática e 

repartição equitativa da receita líquida das atividades (SINGER, 2002).  

Benini e Benini (2008) procuraram articular a proposta da economia solidária 

com a reforma agrária, concebendo a primeira sob uma perspectiva totalizante e a 

segunda como uma política pública de transformação social. Tomando ambas como 

possibilidades, os autores argumentam que a implementação das mesmas não tem 

perseguido algo que as define conceitualmente: o objetivo de mudança estrutural e 

sistêmica da sociedade. Assim, a criação de assentamentos rurais teria um caráter 

m  am  t  c mp   ató      a  c   m a     d   a, a        d z da “a  m t p  d  

a t g  tã     t  t  a p        g  p  ” (B     ; B     , 2008, p  6),    ta  a 

desprovida de seu real conteúdo.  

Partindo deste diagnóstico, os autores procuraram distinguir os projetos 

   mat     da      ma ag    a   da  c   m a     d   a da  “p  t ca  c  c  ta ” (p  7) 

que materializam as duas políticas na realidade para, então, apontar caminhos possíveis 

que, de forma complementar, poderiam reabilitá-las em seu conteúdo transformativo 

pretendido. Baseados no pensamento dialético de orientação marxista, os autores 

criticaram algumas abordagens que, equivocadamente, apontam os empreendimentos 

solidários e a integração vertical dos mesmos como caminho alternativo ao capitalismo. 

Assim, estariam tomando antíteses (formas desafiantes da lógica dominante, a tese) 

como sínteses (resoluções acabadas) (BENINI; BENINI, 2008). 
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Realizado o diagnóstico, os autores propuseram uma requalificação das ações de 

reforma agrária em atenção a uma consideração conceitualmente rigorosa da economia 

solidária como referência de impulsionamento desse processo. Assim, a própria ideia de 

assentamento rural e o tipo de produção neles estimulada deveriam ser revistos. Nos 

a    tam  t      a   d     a     p    g  da: “a c   t t  çã  d     dad   a  

comunidades rurais, nas quais o ponto de referência seria a constituição de uma 

 d  t dad  c   t  a, c m      p óp       t     at   dad   c  t  a  ” (B     ; B     , 

2008, p. 12). 

Adicionalmente, o viés produtivo a ser empregada deveria superar a lógica de 

trabalho experimentada anteriormente pelos assentados enquanto trabalhadores rurais e 

mantida após o assentamento diante das limitações estruturais – ausência de capital e de 

meios de produção – que colocam os assentados em condição assimétrica no ambiente 

do agronegócio que domina o rural brasileiro (BENINI; BENINI, 2008). Em síntese, 

concluem os autores: 

O trabalho somente pode enfrentar tais hostilidades do mercado 

capitalista se estiver organizado de forma solidária e sistêmica, ou 

seja, como um conjunto orgânico e articulado. Com isso, é possível 

realizar compras de insumos numa posição de barganha mais 

favorável, obter ganhos de escala investindo em tecnologias e 

elementos de apoio para o usufruto de todos os agricultores familiares 

(como maquinários agrícolas, armazéns de estocagem, agroindústrias, 

entre outros, compartilhados de tal forma a também permitir ganhos 

de escala), e planejar melhor o tipo de produção conforme as 

demandas e especificidades locais, obtendo um melhor preço na 

   da,    ta d  a   m a   g  a d  “at a    ad  ” (B     ; B     , 

2008, p. 13). 

A reunião destas condições passaria pelo redesenho dos instrumentos de ação 

pública, as políticas públicas, voltadas para a reforma agrária e para a economia 

solidária, de modo que adquirissem caráter complementar. Conquanto o trabalho 

apresente coerência teórica e seja certeiro ao concluir que ambas vêm sendo perseguidas 

em atenção à objetivos incrementais, algumas fragilidades podem ser apontadas.  

Em primeiro lugar, a proposta de construção de uma identidade coletiva comum 

e as referências a uma organização coletiva nos assentamentos rememoram as tentativas 

de implementação da diretriz de cooperação agrícola do MST investigadas por 

Zimmermann (1989), Souza (1999) e Brennessein (2002). De forma predominante, as 
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famílias resistiram às formas de organização induzidas pelo movimento, optando, no 

mais das vezes, por arranjos organizacionais intermediários em termos de coletivização 

e dotados de maior flexibilidade.  

Segundo, os autores problematizam a ideia de reforma, criticando-a, para depois 

confiar ao redesenho das políticas públicas da reforma agrária a possibilidade de 

indução de uma mudança sistêmica. Assim, a possibilidade de transformação estrutural 

repousaria no Estado. Se aceitarmos que o Estado não é um todo coerente e homogêneo, 

mas sim um conjunto de organizações mais ou menos articuladas em torno de um poder 

executivo central (SCOKPOL, 1985) e que o presidencialismo de coalizão consagrado 

no Brasil após a Constituição de 1988 requer a constituição de uma maioria legislativa, 

no mais das vezes, composta por atores sociais portadores de interesses concorrentes, 

parece improvável supor que a proposta dos autores poderia se confirmar. 

Por fim, embora os autores advoguem uma análise dialética, pouco falam sobre 

as possibilidades de mudança incremental abertas pela práxis de formas organizacionais 

alternativas, as antíteses. Se, num nível de análise mais abrangente, é inegável a 

impossibilidade de se falar em mudança estrutural, somente análises microssociais 

poderiam dar conta de revelar como a incursão em formas sociais autogestionárias, 

decididamente limitadas em sua possibilidade de engendrarem uma transformação 

sistêmica (FARIA, 2017; BENINI; BENINI, 2015), alteram – ou não – as condições de 

vida de assentados rurais e agricultores familiares.  

Por mais que argumentações teóricas acerca desta limitação sejam legítimas, 

desejáveis e, no caso em questão, bem articuladas, resta destacar e preservar a 

relevância teórico-analítica de se compreender como os agentes sociais em organizações 

não hegemônicas interpretam o próprio engajamento nas mesmas, o que possibilitaria a 

investigação dos modos como essa interpretação informa a ação dos envolvidos nos 

circuitos de interação social animados em torno dessas organizações.   

Em trabalho mais recente, os autores parecem rever algumas de suas posições, já 

que se dedicam a analisar os problemas e contradições decorrentes da construção do 

trabalho associado sob a égide da regulação e intervenção estatal. Tomando as 

organizações coletivistas atuando sob influência das políticas públicas de economia 
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    d   a c m  “m ca   m   d  d    a     t  à  xc   ã ”   “   ma d  m d açã ”     

evitam a alienação do trabalho (BENINI; BENINI, 2015, p. 326), questionam as 

possibilidades de solidariedade dela decorrentes. 

Para os autores, a forma organizacional institucionalizada configura uma relação 

tensionada entre os sujeitos da organização e o Estado, concorrendo para a formação de 

um tutelamento estatal e para a perda da autonomia almejada diante da dependência da 

provisão de recursos. A solidariedade decorrente, já que ensejada sob a égide de 

estratégias de sobrevivência, seria compulsória e burocrática, só assim suplantando a 

ausência de elementos de solidariedade horizontal na esfera produtiva (BENINI; 

BENINI, 2015). 

Ainda que os autores concebam as cooperativas como forma organizacional 

experimental, ou seja, como possibilidade de negação do trabalho assalariado e do 

sociometabolismo dele resultante, a maior limitação do trabalho é considerar que a ação 

indutora do Estado sobre o campo da economia solidária, ao implicar uma demarcação 

jurídica relativa à forma organizacional, poderia restringir ou desencorajar iniciativas 

inovadoras que poderiam vir a constituir a possibilidade de superação do 

assalariamento. Ao final, a análise oferecida é determinista, supondo que as práticas 

sociais e a ação são um reflexo linear das regras formais de acesso a políticas públicas. 

 

2.2.3 Cooperativas e cooperação: análise organizacional, a agricultura familiar e os 

sentidos do trabalho associado no rural reformado 

Um terceiro conjunto de trabalhos, embora baseados em perspectivas teóricas 

diversas, orientou-se pela análise de organizações de agricultores familiares e/ou 

assentados rurais. Embora também relacionem, por diferentes vias, as organizações 

investigadas à políticas públicas de reforma agrária, agricultura familiar, segurança 

alimentar ou economia solidária, não tomam estas como centro das análises 

empreendidas (SILVA et al., 2015; PIRES et al, 2009; MELO; SCOPINHO, 2015; 

MELO et al., 2016).  

Silva, Dias e Junior (2015) analisaram a ocorrência de mudanças organizacionais 

em uma cooperativa de agricultores familiares após o acesso ao Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar – PNAE. Orientando o trabalho pela abordagem teórica da 

sociologia econômica, procuraram também identificar se e como regras e normas de 

operação foram negociadas no âmbito dos processos de construção social do mercado 

institucional da alimentação escolar no município de Espera Feliz, Minas Gerais.  

Embora as regras formais estabelecidas na legislação que orienta o PNAE não 

tenham sido alcançadas, revelou-se um espaço de manobra considerável para que 

negociações se dessem em âmbito local. A cooperativa foi tomada como expressão de 

representação coletiva dos agricultores familiares cooperados, permitindo a condução de 

uma série de consultas a servidores públicos – secretário de educação, diretores de 

escolas e nutricionistas – reivindicando a consideração da sazonalidade dos alimentos 

na construção dos cardápios e a realização do pedido por itens e não mais por lotes 

(SILVA et al., 2015).   

Também foram realizadas oficinas com merendeiras de escolas 

buscando difundir receitas que utilizassem os produtos habituais para os agricultores 

familiares da região e informá-las sobre o processo produtivo agroecológico. De forma 

recorrente, os aspectos físicos da produção adquirida via PNAE eram questionados 

pelas merendeiras, que tomavam o padrão estético observado em alimentos vendidos em 

supermercados como referência. Os agricultores familiares, tomando a cooperativa 

como instância de representação coletiva, argumentaram que a produção agroecológica 

não poderia apresentar o mesmo tamanho e aspecto observados na produção 

convencional, dada a não utilização de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Essas 

negociações permitiram uma harmonização entre os interesses de agricultores familiares 

e os diversos operadores do PNAE (SILVA et al., 2015). 

Em termos da estrutura organizacional e das práticas de gestão, também foram 

identificadas mudanças. Foi contratada uma funcionária para atender cooperados, 

manejar o relacionamento com fornecedores e compradores, emitir notas e receber 

produtos. Constatou-se um aperfeiçoamento, negociado entre as partes, da relação entre 

as escolas (compradoras), a cooperativa e os cooperados, de modo que o fluxo de 

informações necessários para que o processo de pedido, produção e entrega fosse 

efetivo e eficiente. Para suprir a ausência de capital de giro que impedia o pagamento 

dos cooperados no momento da entrega dos alimentos, a cooperativa criou o Vale 
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Solidário, uma espécie de moeda social emitida no valor da produção comercializada e 

que podia ser utilizada em estabelecimentos conveniados e em uma cooperativa de 

crédito sediada no município (SILVA et al., 2015). 

Por fim, foram identificadas mudanças na matriz produtiva dos cooperados e na 

qualidade da produção. A variedade de alimentos nas chamadas públicas do PNAE 

impulsionou um estratégia de diversificação produtiva em uma região consagrada pela 

produção de café, permitindo que produtos antes restritos ao autoconsumo passassem a 

ocupar maior espaço na produção dos cooperados. Houve um aumento na renda dos 

agricultores familiares e uma diminuição na proporção da renda relativa à produção de 

café. Por fim, a adequação sanitária exigida pelas regras de operação do programa 

induziu a apropriação das mesmas pelos agricultores em sua produção (SILVA et al., 

2015). 

Embora a orientação pela sociologia econômica garanta atenção ao caráter 

situado e relacional dos processos organizativos, o que poderia evitar a reificação da 

organização, os autores investiram em uma conceituação funcionalista de estrutura 

organizacional emprestada de abordagem dedicada à análise de organizações 

econômicas formais (GABRICH, 2008). Assim, tomaram a organização como um 

instrumento racionalmente dirigido e voltado para a perseguição de um objetivo 

comum.  

Embora válida, esta concepção não considera o caráter autogerido da 

cooperativa, tampouco as especificidades próprias do rural e da agricultura familiar. Em 

se tratando de uma cooperativa de comercialização, a produção que a abastece e dá 

sentido assume caráter distribuído, já que realizada separadamente por diferentes 

cooperados em localidades diversas, algo que escapa à análise organizacional realizada. 

Por fim, os autores dão destaque ao encontro entre diferentes lógicas de 

operação experimentado a partir da operação do PNAE. A cooperativa contratou um 

técnico para prestar assessoria aos cooperados. Ele atuou em atenção aos princípios da 

agroecologia, já adotada pelos produtores, mas também ao padrão técnico exigido pelo 

mercado e impresso também nas normas do PNAE. Como estes dois corpos referenciais 

mostraram-se conflitantes, muitas vezes, o técnico relativizou as exigências do padrão 
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técnico em atenção à sazonalidade produtiva e às preferências sedimentadas pelos 

agricultores familiares (SILVA et al., 2015). Em atenção a essa constatação, os autores 

recomendam: 

Os empreendimentos coletivos da agricultura familiar, por exemplo, 

para atender ao mercado da alimentação escolar, precisam incorporar 

múltiplas capacidades gerenciais, que habitualmente compõem o 

“m  d  d     góc   ”, ta   c m    planejamento e a organização da 

produção; padronização e homogeneização dos produtos; gestão 

eficiente; visão estratégica; dentre outras. Estas capacidades 

c mpõ m, d  m d  g  a ,       d   m  am   “pad ã  d  m  cad ” 

(SILVA et al., 2015, p. 291). 

Ao recomendar a padronização e homogeneização dos produtos, os autores  

ignoram que, além do fortalecimento da agricultura familiar, o PNAE busca promover a 

segurança alimentar atendendo também a critérios qualitativos. É pressuposto nas 

pesquisas que tomam o PNAE como expressão da construção da questão alimentar 

como problema público o questionamento das possibilidades alimentares engendradas 

   âmb t  da h g m   a d  “pad ã  d  m  cad ” (  Z     t a  , 2016;     H  , 

2010; GRISA et al., 2010; BEVILAQUA; TRICHES, 2014).  

Não se trata somente da inserção comercial da agricultura familiar, mas da 

possibilidade de mudança da alimentação escolar através desta inserção. Embora se 

aceite a inevitabilidade e, até mesmo, a necessidade de mudanças na agricultura 

familiar, se   t  p  c  a d  também a t  açõ    a p óp  a  d  a d  “pad ã  d  m  cad ” 

que impregna também o pensamento e as escolhas referentes à alimentação no universo 

escolar. 

De um ponto de vista teórico, as recomendações de adaptação da estrutura 

organizacional em busca de uma gestão eficiente e de uma visão estratégica rememoram 

a ideia de mitos de racionalidade consagrada na primeira fase do neoinstitucionalismo 

organizacional. O conceito foi elaborado em atenção a busca por legitimidade através da 

adoção por organizações econômicas formais de instrumentos tidos como adequados em 

um determinado campo organizacional ou ordem institucional (MEYER; ROWAN, 

1977).  
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Embora não exista restrição alguma à busca pela eficiência, o problema reside na 

naturalização dos instrumentos recomendados, como se respondessem essencialmente a 

requisitos técnicos. Como não há um campo organizacional fortemente 

institucionalizado ou uma ordem institucional coerente habitados pelas cooperativas de 

agricultores familiares, é arriscado pre   p       à ad çã  d   m p  t     “pad ã  d  

m  cad ”, g     cam  t  d     d     artigo, corresponderiam ganhos de eficiência e 

estratégia. 

Trabalhos inspirados na teoria institucional em organizações tem respondido de 

outra forma ao desafio analítico identificado, baseando-se nas ideias de organizações 

híbridas (BATTILANA; DORADO, 2010) e bricolagem institucional (CLEAVER; 

KONING, 2015; ILLIA; ZAMPARINI, 2016). Organizações operam em ambientes 

onde múltiplas lógicas de ação delimitam suas estratégias e identidades. Esta lógicas 

operam simultaneamente, complementar ou contraditoriamente. Apostar na 

homogeneização das organizações de agricultores familiares é desconsiderar o ambiente 

político e legal em que as iniciativas que a elas levaram se deram, bem como o universo 

de símbolos e representações que correspondem a esse ambiente (LOZANO et al., 

2016).  

Para além dos requisitos técnicos, organizações também carecem de legitimação 

interna e perante organizações as quais dependem. Resta saber se, devido ao 

reconhecimento do caráter diferenciado da agricultura familiar em seu modo de vida e 

produção, a consolidação de um ambiente legal orientado em torno desta categoria 

social encontra os referenciais interpretativos, normativos e simbólicos que ofereçam as 

condições para que a inserção comercial desta organizações não resulte em uma 

homogeneização que lhes destitua de suas especificidades.  

Pires et al. (2009) debruçaram-se sobre questões similares, embora sem dedicar 

atenção distintiva à relação entre as cooperativas estudadas e os programas de compras 

institucionais de alimentos. Os autores buscaram responder se algumas cooperativas 

situadas em estados do Nordeste brasileiro possibilitaram a neutralização das 

desvantagens e a potencialização das vantagens competitivas da agricultura familiar. 

   c  c pçã  da c  p  at  a c m   ma “  t  t  a  c  ôm ca   t  m d    a”, 

evitando uma abordagem normativa ou formalista, permitiu que os autores 
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comparassem dois grupos distintos de cooperativas de agricultores familiares: o 

primeiro, formado por agricultores familiares capitalizados e formalmente 

escolarizados, dedicados à produção de frutas para exportação; e o segundo, composto 

por agricultores familiares descapitalizados e com baixo nível de escolaridade formal. O 

primeiro grupo situava-se na região do Vale do São Francisco, em Pernambuco, 

enquanto o segundo grupo era composto por organizações localizadas nos agrestes 

pernambucano e alagoano (PIRES et al., 2009). 

Os autores identificaram que lidar com a lógica burocrática expressa nos 

licenciamentos e certificações é um desafio para as organizações. Ainda assim, as 

cooperativas, enquanto estruturas econômicas intermediárias, situam os agricultores 

familiares no mercado em condição diferente daquela experienciada individualmente, 

quando não tinham controle sobre o preço de seus produtos. Dentre as cooperativas 

estudadas, observou-se dois perfis genéricos: um grupo de cooperativas "dependente da 

ação governamental" expressa em programas como o PAA e o PRONAF, e outro grupo 

focado na exportação de frutas, altamente tecnificado e dotado de dinamismo comercial 

(PIRES et al., 2009). 

A realização de uma análise multinível impossibilitou que os autores dessem 

maior atenção ao objetivo de identificar como e através de que estratégias as 

cooperativas eram utilizadas como estruturas intermediárias capazes de neutralizar 

desvantagens e potencializar vantagens da agricultura familiar, pergunta de pesquisa 

respondida genericamente. Mais, a não distinção entre as duas tradições de modelos 

cooperativos no Brasil em favor de uma visão unificadora pragmática - competir no 

mercado exige comportamento de mercado - parece guardar relação com o 

negligenciamento da vida interna de cada uma das organizações e, mais importante, 

ignorar a intersecção entre trajetórias pessoais e a trajetória organizacional como espaço 

de análise privilegiado.  

Ademais, ao tomar o mercado como um ente autônomo, homogêneo e 

previsível, afasta-se a ideia de mercado consagrada na sociologia econômica, onde o 

econômico é visto como uma dimensão inalienável do social e uma abordagem 

relacional é privilegiada (POLANYI, 1980; GRANOVETTER, 1985). 
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Novamente, a desconsideração do caráter institucionalmente contraditório da 

realidade social e da coexistência de diferentes lógicas de operação em favor de uma 

análise homogeneizante guiada pela suposta inevitabilidade de um comportamento de 

mercado ideal, impediu que se qualificasse a situação de dependência de algumas 

organizações em relação às políticas públicas de compras institucionais. Como 

desenhada, a análise concebeu organizações diferenciadas como se estas tivessem 

partido de pontos iniciais semelhantes, algo que a própria descrição dos grupos 

investigados revela inconsistente.  

Se aceitarmos que as tentativas de construção de mercados mais acessíveis para 

agricultores familiares como aqueles do segundo grupo investigado passam pelo 

reconhecimento da diferença como fator qualificador da acessibilidade perseguida, resta 

saber qual o sentido de preconizar a adoção de estratégias empresariais por cooperativas 

reconhecidamente orientadas por outros valores e objetivos. Não se trata de desprezar a 

aprendizagem organizacional ou de restringir às possibilidades de atuação de 

agricultores familiares aos mercados institucionais, mas sim de reivindicar a análise 

dessas organizações em suas relações com o ambiente legal e político em que as 

políticas públicas a eles direcionadas foram forjadas.  

Em artigos focados em assentamentos rurais, Melo e Scopinho (2015a; 2015b) 

tomaram os sentidos do trabalho como categoria de análise privilegiada para explicar as 

formas de participação de assentados rurais em uma cooperativa em Ribeirão Preto, São 

Paulo. Procurando compreender as razões para os cooperados engajarem-se de forma 

diferenciada na vida organizacional, as autoras emprestaram referências do campo da 

psicologia social – representações sociais, forças psicossociais e sentidos – como lente 

analítica.  

Ao pensar as formas possíveis de participação tomando por base os sentidos 

atribuídos pelos assentados ao seu trabalho em relação à organização, as autoras 

constituíram uma abordagem teórica distinta de concepções normativas ou formalistas 

recorrentes em investigações sobre cooperativas. Orientadas por pressupostos exteriores 

aos assentamentos rurais, como a visão do cooperativismo e da economia solidária 

como doutrina ou movimento, essas abordagens tendem a negligenciar as práticas 

imediatas observáveis.  
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Os artigos apresentam uma consistente descrição dos aspectos materiais e 

espaciais delimitadores das possibilidades de organização, como a divisão política e 

territorial do assentamento em núcleos com diferentes orientações: o Núcleo Mario 

Lago, alinhado ao MST; o Núcleo Santo Dias, alinhado ao Movimento de Libertação 

dos Sem Terra; e o núcleo Índio Galdino, independente politicamente. Outro aspecto 

destacado foi o caráter institucionalmente diferenciado do assentamento, organizado 

como um Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS, modalidade de projeto de 

assentamento rural normativamente orientada para arranjos cooperativos e produção 

agroecológica. As organizações formais, desse modo, adicionaram conteúdo a estes 

aspectos materiais, políticos e institucionais, configurando sobreposições diversas 

(MELO; SCOPINHO, 2015a; 2015b). 

Orientadas pelo pressuposto teórico de que as trajetórias de assalariamento 

experimentadas pelos assentados e assentadas antes do ingresso no assentamento 

constituíam uma tensão com as possibilidades de autogestão almejadas na cooperativa, 

as autoras concluíram: 

Dos resultados, destaca-se que predominava a participação 

instrumental, produzida por uma conjunção de forças psicossociais 

que reforçavam as dependências econômicas e simbólicas do grupo. 

Por outro lado, a cooperativa cumpria a função de pertencimento para 

os sujeitos, mas sem ligação com a participação real na organização 

(MELO; SCOPINHO, 2015a, p. 529).  

  A predominância da participação instrumental seria reflexo do associativismo 

compulsório expresso nas normas de acesso aos programas de compras institucionais de 

alimentos. Como a forma organizacional foi prescrita sem considerar as possibilidades 

de existência do conteúdo necessário para sustentá- a,   p     ta  a, d   m  ad , “ ma 

  t atég a d  c  t      c  ôm c    p  ít c  da ap  caçã ” (p  531) d     c rsos 

     t d    a  c mp a     t t c   a    , d    t  , “a   a   maçã  d    t        

h g mô  c      m  d     a ”    a   ma d  a g m  t  ap     tad  p      m a   

(2014), a  a t  a    t  d  am       c  p  at    m     t t c   a  zad  “      c m   m 

mecanismo de amortização da luta política pela reforma agrária e de fragmentação da 

c   ã    c a ” (    ;       H , 2015a, p. 539).  
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Ainda que a identificação de um padrão de participação residual como 

d c   ê c a da    cçã  c  ada p  a    t t c   a  zaçã  d   m “c  p  at    m   mp tad ” 

revele os limites das possibilidades de consolidação da cooperativa como espaço de 

sociabilidade que ultrapasse a comercialização centralizada das produções individuais, 

algumas inferências de caráter teórico-metodológico podem ser realizadas.  

Ao identificar a participação instrumental como forma predominante de 

participação, sem qualificar quais seriam as outras formas de participação possíveis, 

parece revelar-se algum resquício de normatividade na elaboração teórica. Aceitando o 

pensamento dual implícito, poderíamos tomar o oposto de participação instrumental 

como sendo a participação substantiva, aquela que ultrapassaria um engajamento 

episódico motivado pela possibilidade de comercialização, adquirindo substância em 

termos de sociabilidades baseadas na solidariedade.  

Nestes termos, por mais que as autoras tenham procurado explicar as 

observações a partir da categoria analítica dos sentidos, a conclusão assemelha-se 

àquela apresentada por Benini e Benini (2015): a forma organizacional aceita sob a 

égide da regulação estatal definiria, de antemão, o conteúdo de interações sociais 

manifesto na cooperativa. Ainda que os limites engendrados pela forma cooperativa 

sejam evidentes, há implícito no raciocínio um ideal de participação e um ideal de 

cooperativa aportado pelas autoras que passa ao largo daquele imaginado pelos 

assentados rurais. 

Metodologicamente, as autoras partem de uma ideia preconcebida acerca do que 

deveria ser a participação em uma cooperativa para inquirir as práticas imediatas de 

participação e sentidos a elas correlatas. Esse enquadramento delimita as possibilidades 

de análise que dele decorrem. Cabe considerar quais possibilidades de articulação 

teórica se abririam caso o processo analítico partisse da identificação das práticas 

imediatas de participação para, em seguida, interrogá-las teoricamente.  

Quatro categorias de sentidos atribuídos ao trabalho organizacional foram 

propostos pelas autoras: i) econômico, relativo às motivações orientadas pelas 

vantagens garantidas pela filiação organizacional em termos de comercialização e 

produção; ii) laboral, que dizia respeito ao trabalho entendido como função da atividade 
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individual no lote, sendo a participação na cooperativa uma extensão da representação 

deste interesse individual; iii) afetivo, representado por laços de confiança e 

reciprocidade; iv) político, que dizia respeito à uma conotação negativa atribuída à 

política pelos assentados em decorrência de uma frustração com a condução do PAA 

pelo MST antes da cooperativa ter sido criada (MELO; SCOPINHOa, 2015, p. 535). 

Os sentidos identificados denotam uma forma de associativismo pragmático 

fundamentado em laços afetivos que ultrapassam o âmbito da estrutura organizacional, 

dizendo respeito à uma trajetória comum de luta pela terra fortalecida na fase de 

acampamento. O pragmatismo diz respeito à visão da organização como ferramenta de 

comercialização e aprimoramento da produção e, de outro lado, à primazia dada, em 

termos de sentidos, ao universo referencial do lote familiar em detrimento de uma 

pretensa participação que, na visão das autoras, representaria uma lógica coletiva: 

Na cooperativa, a autogestão aparecia como abstração formal e a 

participação instrumental era o reflexo de um formato organizativo 

que não foi decidido pelos trabalhadores. Na prática, a cooperativa 

mantinha-se presa ao modelo de cooperação compulsória e 

burocrática, definido por Benini & Benini (2015), que favorecia a 

desmobilização política, pois substituía o papel do movimento social 

pela organização cooperativista, como também fomentava a 

manutenção de um único poder na organização. Ao invés de ser um 

dispositivo para promover o desenvolvimento do assentamento, a 

cooperativa acabava desarticulada das ações políticas e dos 

movimentos sociais e ainda competia com as outras organizações 

existentes (MELO; SCOPINHO, 2015a, p. 539). 

 Quanto a referência à desarticulação da cooperativa em relação aos movimentos 

sociais, cabe resgatar relato de assentado apresentado no artigo. A cooperativa não foi 

criada somente para facilitar o acesso ao PAA. Em período anterior, o MST operava o 

programa através de uma organização constituída sobre sua alçada que não era sediada 

no assentamento. Essa prática foi descontinuada pelos assentados porque o movimento 

“ ã       c a      maçõ     b        c   am  t  d  p  g ama” (p  529), g  a d  

descontentamento.  

Embora não se esteja negando que a representação coletiva organizada facilite o 

trabalho de mediadores sociais e, possivelmente, constitua relações assimétricas entre 

estes e os assentados, a desarticulação referida responde também à uma memória de 

frustração com o movimento social referido. Adicionalmente, o argumento parece criar 
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uma dicotomia entre o movimento social e a organização formal ao concluir que a 

desmobilização política seria consequência da filiação organizacional em uma 

cooperativa que, segundo as autoras, a participação dos assentados é residual.    

Se considerarmos a extensa bibliografia que toma a formalização de 

organizações como um entre vários mecanismos decorrentes das tentativas de 

construção de mercados adequados para a agricultura familiar, colocando em 

perspectiva os achados do trabalho, diferentes questões se mostram relevantes: qual é, 

de fato, o papel destas organizações para os sujeitos nelas envolvidos? E para as 

políticas públicas de compras institucionais de alimentos?  

Os sentidos identificados pelas autoras parecem dar conta de responder a 

primeira questão. Os assentados engajam-se de forma diferenciada na vida 

organizacional por razões diversas que respondem a trajetórias biográficas 

diferenciadas. Uns não se sentem capazes de administrar, outros, formalmente filiados, 

estão inativos por opção. Outros, ainda, frequentam as reuniões assiduamente, prática 

que reflete os laços afetivos que têm entre si. A existência da organização formal não 

inaugura um novo quadro de relações sociais, mas sim repousa naquelas já 

sedimentadas no assentamento. 

Quanto às políticas públicas, cabe considerar a escala dos alimentos demandados 

nas chamadas públicas, de um lado, e a redução nos custos de transação representada 

pela operacionalização através da via coletiva. Face ao objetivo de comercialização, 

tanto assentados quanto entidades compradoras dos alimentos, sejam escolas ou 

instituições filantrópicas, têm na intermediação da organização formal um mecanismo 

gerador de ganhos de eficiência.  

Em trabalho posterior, Melo, Scopinho e Gonzales (2016), procuraram 

compreender quais eram as condições objetivas e subjetivas de assentados rurais 

manejarem uma organização formal, bem como identificar como as políticas públicas 

constrangiam ou habilitavam estas condições. Tomando três categorias de análise da 

psicossociologia como centrais – organização, poder e conflito – as autoras analisaram  

três cooperativas e uma associação que vendiam alimentos para o PAA através de 
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entrevistas com assentados e análise dos registros de comercialização das organizações 

em questão. 

Emprestando classificação de Lévy (2005), a organização foi entendida como 

ponto de convergência entre um objetivo comum, laços sociais, projetos e, também, 

conflitos. Compondo um sistema duplo, ela apresenta a esfera da ação orientada por 

uma lógica instrumental centrada nos meios técnicos, materiais e humanos para realizar 

tarefas e, de outra parte, a esfera social, configurada em torno dos problemas e da 

necessidade de cooperação compartilhados pelos organizados. Poder e cooperação 

foram entendidos como elementos indissociáveis, amarrados pelas ambivalências 

decorrentes da inescapável divisão do trabalho em tarefas interdependentes e também 

subordinadas umas as outras. Por fim, o conflito foi tomado como inerente aos 

processos sociais e ambivalente em sua essência, podendo levar tanto a dissolução 

quanto a criação (MELO et al., 2016).  

O trabalho reconstrói as diferentes fases da organização do assentamento, que 

passou do protagonismo do MST na fase de implantação à centralidade do INCRA 

c m       ê c a  a  mp  m  taçã  d           d     ,        h  ga a t   “  

controle socioterritorial do assentamento”, a ca ça d , p     m, a  a    m       

t aba h        a  zad ,     t  ha c m  ca act  í t ca   ma “  agm  taçã  g    a  zada”  

representada pela existência de quatro organizações formais (MELO et al., 2016, p. 4).  

Uma das causas da transição da primeira fase, onde o MST era a principal 

     ê c a “  ga  zat  a, p  ít ca   a  t  a”, pa a a   g  da, p  tag   zada p         , 

    a “realidade da burocracia e do controle estatal que passava pelos agentes 

institucionais e pelas exigências de adequação às regras de acesso impostas pelas 

políticas públicas”. As práticas e discursos referenciados no universo da luta pela terra, 

orientadas anteriormente pela presença marcante do MST, tiveram seu espaço reduzido 

pela introdução de um novo universo simbólico e interpretativo correspondente à lógica 

burocrática (MELO et al., 2016). 

Para os assentados, a esse novo cenário corresponderam novas formas de 

sociabilidade, já que a ação era orientada pela cooperativa a qual o agente social estava 

filiado e não mais por uma perspectiva geral pautada no assentamento como um todo. 
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De qualquer forma, a operacionalização do PAA veio a fortalecer as organizações e 

possibilitou uma série de aprendizagens em termo de planejamento da produção e da 

comercialização. Por outro lado, a política configurava uma certa forma de dependência, 

já que era a única possibilidade de escoamento garantida e, além disso, pagava valores 

superiores aqueles praticados por atravessadores ou em feiras abertas (MELO et al., 

2016). 

Um aspecto interessante a ser destacado é que os cooperados referiam-se de 

forma indistinta, algumas vezes, à cooperativa e à Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB, principal operadora do PAA. Para as autoras, essa prática 

d  a  a a “  c mp  m  t  ta t  da  óg ca    t  m  ta    a t  da  óg ca   c a ” 

ensejados na conceituação de organização cooperativa por elas utilizada, já que 

representaria uma predomínio da lógica instrumental (MELO et al., 2016). 

Em termos teóricos, pode-se argumentar que a relação entre o instrumental e o 

social não necessariamente responde a um dualismo. Se tomarmos o instrumental como 

o domínio do econômico e recuperarmos a proposição de Polanyi (1980) de que o 

econômico é, em verdade, função do social, ou seja, que o social o contém em termos 

institucionais, abrem-se outras possibilidades de interpretação. Ainda que a cooperativa 

em questão não apresentasse os aspectos participativos idealizados como próprios de 

uma organização coletivista autogerida, essa é uma constatação dada.  

A utilização intercambiável do termo CONAB em relação a cooperativa e até 

mesmo ao próprio PAA parece revelar que o referencial organizacional não era 

consolidado, de modo que não suplantou uma visão pragmática da organização como 

meio de reprodução social em um contexto situado. Reforça essa suposição a 

identificação de um certo trânsito de assentados entre as organizações. Conquanto não 

anule as tensões identificadas pelas autoras, essa constatação revela uma forma de 

manejo das possibilidades abertas pela operacionalização da política pública, realizado 

pelos assentados em atenção aos seus objetivos pessoais e familiares.    

Para as autoras, esses achados apontam em outra direção. Como a transição entre 

as diferentes fases de organização identificadas foi marcada por uma série de fricções 

em decorrência do redimensionamento das alianças e reposicionamento das lideranças 
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constituídas no assentamento, e, em seguida, a operacionalização das quatro 

organizações rendeu uma série de conflitos, Melo, Scopinho e Gonzalez (2016) 

entenderam que a predominância da participação instrumental refletia a 

incompatibilidade entre o cooperativismo preconizado pelo Estado e as condições 

objetivas e subjetivas dos assentados. Adicionalmente, a imputação da via 

organizacional formal referia-se a objetivos de apaziguamento político, conforme 

destacado:  

A chegada das políticas públicas, como o PAA, no Sepé Tiaraju 

alterou, substancialmente, a dinâmica organizativa e relacional do 

assentamento. A criação das organizações para acessar o Programa 

reconfigurou as relações de poder existentes, mas  também contribuiu 

 para  que  as organizações fossem operacionalizadas  pelo INCRA 

 como  instrumentos de disputa  pelo  controle institucional e político 

do assentamento. (...) se pensarmos do ponto de vista da perspectiva 

de desenvolvimento rural que orienta os discursos e ações das 

políticas públicas destinadas aos assentamentos de reforma agrária, 

faz sentido concluirmos preliminarmente, a partir das evidências 

obtidas no estudo que, os conflitos, deslocados da esfera  política e 

reconfigurados nas disputas internas e  pessoais, são tão  desejáveis 

quanto necessários em se tratando do objetivo de estabelecer o 

controle da pobreza e a contenção dos conflitos sociais  por meio da 

fragmentação social (MELO et al., 2016, p. 12). 

Ainda que a leitura do incentivo à formalização de organizações e das políticas públicas 

da reforma agrária como mecanismos compensatórios e, desse modo, de controle social 

da pobreza, seja partilhada por outros autores (MOTTA, 2006; FIRMIANO, 2014; 

SILVA; BORGES, 2015), esta conclusão desconsidera um conjunto relevante de 

publicações e estudos que tomam os programas de compras institucionais como 

mecanismos de fortalecimento da agricultura familiar e de promoção da segurança 

alimentar (LOZANO et al., 2016; TRICHES, 2010; BEVILAQUA; TRICHES, 2014; 

GRISA et al., 2010) e, especialmente, como expressão de processos políticos de 

elaboração de ideias e reivindicação protagonizado por diferentes grupos sociais, entre 

eles acadêmicos e especialistas, movimentos sociais e entidades da sociedade civil 

dedicadas ao combate à fome desde o período da redemocratização (GRISA, 2012; 

GRISA; SCHNEIDER, 2014).    
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2.3 O estudo do fenômeno organizacional no rural reformado: imperativos 

analíticos revelados pelos caminhos percorridos 

  No esteio de processos mais ou menos convergentes – a política de criação de 

assentamentos rurais, a consolidação de um referencial de políticas públicas orientado 

em torno da segurança alimentar e da agricultura familiar e o fomento público a 

economia solidária – as organizações formais de agricultores familiares tornaram-se 

objeto de preocupação pública e acadêmica, como revelado pelo conjunto abrangente de 

trabalhos publicados sobre as mesmas. A instituição do Programa Nacional de 

Fortalecimento do Cooperativismo e Associativismo Solidário da Agricultura Familiar e 

da Reforma Agrária, o COOPERAF, atesta a relevância empírica do tema (BRASIL, 

2015). 

Como demonstrado até agora, os trabalhos publicados não formulam o 

fenômeno organizacional como um fenômeno social unívoco. As organizações formais 

de agricultores familiares são analisadas de modos diversos, em atenção a diferentes 

problemas de pesquisa e referenciais teóricos. De todo modo, podem ser apontadas 

algumas convergências, como se procurou demonstrar através da leitura de estudos que 

apresentam elementos em comum. Estas convergências não se esgotam no interior dos 

grupos formados por trabalhos similares, dado que algumas formulações apareceram de 

modo transversal nestes. 

Um primeiro ponto a ser destacado é a constatação de que a operação dessas 

organizações se apresenta aos agricultores familiares, de forma predominante, como um 

problema, conforme sublinhado por Grisa et al. (2010) em discussão sobre o PAA: 

Todavia, deve-se ponderar que o PAA exige elevada contrapartida em 

organização social e nem todas as organizações são capazes de 

responder a esta  necessidade.  O  Programa  se  expressa  nos  locais  

na forma  de  rede, interligando  unidades familiares  de produção  e  

estas  com  associações  e cooperativas, poder público, entidades 

sociais, famílias beneficiadas e todos com instâncias estaduais e com a 

estrutura nacional do Programa. Este arranjo requer um conjunto não 

desprezível de recursos humanos e materiais das organizações 

proponentes para "sustentar" o PAA. Mas, estas condições não estão 

presentes em todas as organizações sociais, agravando-se quiçá à 

medida que o nível de pobreza dos associados se acentue. Por 

conseguinte, onde o PAA tomaria maior relevância e retorno social é 

exatamente onde se tem dificuldades de execução (GRISA et al., 

2010, 159).  
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A interpretação dessa constatação, no entanto, é variada. Para alguns, a via 

organizacional formal é inevitável por ser superior a via individual em termos 

econômicos. Assim, a viabilização de assentamentos rurais e da própria agricultura 

familiar só poderia ocorrer se alcançados os benefícios econômicos decorrentes da 

associação com finalidade produtiva e comercial. Como segmento vulnerável da 

agricultura, diante da baixa capitalização e dos limites de escala da produção familiar, a 

agricultura familiar precisaria recorrer a estas estruturas como forma de alcançar os 

requisitos mínimos para a inserção comercial e consequente viabilização econômica 

(RAMOS, 2008; PANZUTTI; PEREIRA, 2011). 

Para outros, essa dificuldade reflete o caráter paliativo das políticas públicas de 

reforma agrária e da agricultura familiar, ou seja, a inexistência de intervenções 

contundentes que pudessem desconstruir as limitações estruturais impostas aos 

agricultores familiares e assentados rurais. Diante dessas limitações e da predominância 

no rural brasileiro de um modelo de agricultura baseado na grande propriedade 

agroexportadora, o estímulo a auto-organização seria uma forma dissimulada de 

controle (BENINI; BENINI, 2008; BENINI; BENINI, 2015; FIRMIANO, 2014; 

MELO; SCOPINHO, 2015a; 2015b; MELO et al., 2016). 

Para outros, ainda, as dificuldades na operação das organizações são esperadas, 

parte de um processo de aprendizagem animado pelas interações com atores 

institucionais orientados por esquemas de ação diversos daqueles dos agricultores 

familiares. A efetivação desse aprendizado organizacional e a consequente consolidação 

destas organizações como estruturas de mediação caras à operação do mercado de  

alimentação escolar e institucional, dependerá de ações localizadas complementares e 

da sustentação das políticas públicas no âmbito das quais essas organizações foram 

forjadas. Em geral, essas possibilidades são tomadas como expressão do fortalecimento 

da agricultura familiar como setor socioeconômico relevante no Brasil (LOZANO et al., 

2016; TRICHES, 2010; BEVILAQUA; TRICHES, 2014; GRISA et al., 2010; PIRES et 

al., 2009; COSTA et al., 2015), algo relacionado, ainda, a processos políticos mais 

abrangentes gestados no período da redemocratização do país (GRISA, 2012; GRISA; 

SCHNEIDER, 2014). 
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Algumas considerações de fundo teórico podem ser apontadas acerca de cada 

uma dessas interpretações. A visão da inevitabilidade da via organizacional formal, 

dada a sua superioridade em termos instrumentais (RAMOS, 2008; PANZUTTI; 

PEREIRA, 2011), revela uma abordagem econômica do trabalho associado. Por mais 

que o argumento se sustente em termos lógicos, é parcial. Organizações não se esgotam 

em seu caráter instrumental. Elas também adquirem valor em si mesmas (SELZNICK, 

1949)   “   t d    c  t    dad  pa a a ém d        bj t     téc  c  ” (     BY, 

2010, p. 14), como destacado por Suddaby (2015): 

Estruturas sociais, como organizações e instituições, não ganham sua 

essência de uma realidade empírica, mas, antes, como resultado da 

forma como são percebidas e categorizadas com base em uma história 

compartilhada de percepção (SUDDABY, 2015, p. 93). 

 A análise organizacional, portanto, deve considerar a historicidade dos 

processos de interpretação subjetiva. Essa posição não implica uma desconsideração de 

elementos técnicos e de lógicas instrumentais concernentes à vida organizacional, mas 

sim a tomada dos mesmos em atenção à dinâmica relacional constituída entre estes e os 

processos de percepção e categorização (DOUGLAS, 1986).  

Uma cooperativa de agricultores familiares produtores de mandioca, por 

exemplo, não se reduz a um instrumento dotado dos requisitos técnicos adequados para 

apoiar e gerir a produção, processamento e comercialização da produção, já que a 

efetivação destas tarefas é permeada – e animada – por fatores imateriais, de ordem 

simbólica. A consideração dos mesmos é fundamental para que se possa compreender, 

por exemplo, a constituição e manutenção de relações de poder, as diferentes formas de 

engajamento organizacional, processos de legitimação, entre outros. 

A visão dos incentivos à auto-organização social como forma de controle social 

(MELO; SCOPINHO, 2015a; 2015b; MELO et al., 2016) e desmobilização política 

(FIRMIANO, 2014) e do trabalho associado regulado como limitado em sua capacidade 

de criação de sociabilidades essencialmente solidárias (BENINI; BENINI, 2015) revela 

abordagens críticas psicossociológicas e marxistas, respectivamente. Conquanto estas 

abordagens não compartilhem pressupostos filosóficos comuns, a semelhança nas 

conclusões parece residir em uma leitura normativamente orientada acerca dos limites 
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das políticas de reforma agrária e economia solidária da forma como foram 

implementadas. 

Quanto a possibilidade de controle social, cabe questionar alguns pontos. Em 

primeiro lugar, as autoras tomaram o desejo de autonomia manifesto pelos assentados 

em suas diferentes formas de engajamento com as organizações como expressão de 

individualismo e acomodação (MELO; SCOPINHO, 2015a; 2015b; MELO et al., 

2016). Se tomarmos os sentidos do trabalho identificados pelas autoras e os relatos dos 

assentados como referência, esse desejo de autonomia parece revelar a preponderância 

do núcleo familiar como referencial institucional de ação reforçado por memórias de 

dominação. Na medida em que a primazia do lote, espaço de vida e trabalho da família, 

é expressa nos sentidos atribuídos ao trabalho associado pelos assentados, este mesmo 

trabalho parece adequar-se aos projetos e expectativas dos mesmos.  

Segundo, a possibilidade de controle é relacionada a desarticulação dos 

assentados de movimentos sociais, o que teria ocorrido após a constituição das 

organizações. Essa interpretação ignora memórias de frustração com o movimento 

social, como relatado pelos assentados e apresentado no artigo. A desarticulação dos 

assentados com o movimento social antecedeu, portanto, a auto-organização via 

cooperativas.  

Por mais que a auto-organização experimentada pelos assentados não tenha 

alcançado um ideal de solidariedade e engajamento cooperativo como imaginado pelas 

autoras, a experiência por si só parece conter valor analítico e, por consequência, social 

e político. As possibilidades de experimentação da vida associada são delimitadas pela 

dinâmica das práticas espacializadas no assentamento, de forma que parece improvável 

aportar uma ideia pré-concebida de cooperação como referencial para a avaliação do 

sucesso ou insucesso da empreitada.  

Adicionalmente, é necessário considerar o caráter distribuído dos processos 

organizativos realizados em torno de uma cooperativa de agricultores familiares. Em se 

tratando de cooperativas de comercialização, onde são partilhados custos referentes à 

prestação de serviços agrícolas e compra de insumos, a produção se dá nos lotes 

familiares, ou seja, para além das fronteiras físicas das cooperativas. A organização 
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assume papel de ancoragem, o que possibilita a recentralização e a distribuição da 

produção (POLANYI, 1980), mas não implica o esgotamento da vida organizacional 

nesses momentos. Neste sentido, uma abordagem processual da organização, que 

considere sua constituição a partir das dinâmicas de interação social, pode render 

ganhos teóricos e analíticos.  

Do mesmo modo, parece determinista supor que à forma organizacional adotada, 

já que configurada sob a égide estatal, corresponderia, de forma inevitável, o conteúdo 

das práticas que ali poderiam se configurar (BENINI; BENINI, 2015). Na relação entre 

práxis e emancipação, de um ponto de vista dialético, há alguma relevância analítica nos 

aspectos incrementais? O processo de experimentação tem valor, ainda que os 

resultados frustrem expectativas de mudança totalizante? Se considerarmos as 

c  p  at  a   m   a d m   ã  p  c    a  c m  “  ga    d      stência no sentido de 

at   dad    açã ”   c m  “a  ba    da   p  d çã  da   bj t   dad ” (    K, 1991, p  

28), resta evidente a relevância analítica de inquiri-las para além do seu potencial de 

transformação sistêmica. 

Por fim, há a visão das organizações de agricultores familiares e assentados 

rurais como fenômeno paralelo decorrente de reorientações na ação pública 

experimentadas a partir da redemocratização. Tomando como pressuposto a ideia de que 

a ação estatal, animada pelo protagonismo civil – academia e especialistas, organizações 

da sociedade civil e movimentos sociais – induz a mudança social, alguns autores 

dedicaram atenção ao estudo das políticas públicas articuladas em torno de um novo 

ator social, a agricultura familiar, e de uma preocupação pública específica, a segurança 

alimentar (LOZANO et al., 2016; TRICHES, 2010; BEVILAQUA; TRICHES, 2014; 

GRISA et al., 2010; PIRES et al., 2009; COSTA et al., 2015).  

Para eles, a construção de mercados mais palatáveis para a agricultura familiar e 

orientados para a alteração do padrão alimentar escolar passou a ser perseguida através 

de reorientações institucionais diversas. O manejo criativo das regras de acesso de 

políticas públicas, especialmente a relativização da legislação de compras públicas 

através de mecanismos complementares, configurou um redesenho regulativo. A 

constituição de um novo sistema de ideias em torno da agricultura familiar, substituindo  

a visão da mesma como pequena produção e, posteriormente, como substrato social da 
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pobreza rural, pela consideração da relevância socioeconômica dessa categoria social 

para o desenvolvimento brasileiro (GRISA, 2012; GRISA; SCHNEIDER, 2014), 

fundamentou a constituição de um ambiente legal de suporte sustentado pelo ativismo 

civil de movimentos sociais rurais e organizações preocupadas com a fome (LOZANO 

et al., 2016). Desse modo, configurou-se uma reorientação normativa da ideia de 

desenvolvimento rural.  

O relato observado assume caráter abrangente, tratando de macro-processos que, 

no entanto, têm uma vida interna correspondente experimentada pelos agente sociais em 

interações situadas nos lugares alcançados pelo fluxo material decorrente das 

reorientações institucionais apontadas. A construção social de um mercado de 

alimentação escolar para a agricultura familiar não pode ser tomada como dada, já que 

implica processos simultâneos ocorrendo em diferentes escalas e localidades. É 

necessário que se explique como, quando, onde e através da ação de que agentes sociais 

essa construção se dá, iluminando questões que podem trazer implicações importantes 

para a ação pública. 

Ademais, é fundamental que se aceite que essas reorientações – regulativa, 

normativa, material – são experienciadas cognitivamente (SCOTT, 1995). Como 

argumentado anteriormente, a organização não se esgota em seus requisitos técnicos. Os 

processos de significação são determinantes da vida organizacional, e se dão em atenção 

a categorizações e tipificações (DOUGLAS, 1986; BARLEY; TOLBERT, 1997) que 

devem ser tomadas como elementos de análise.  

Os processos organizativos são construídos – e mantidos – em função do 

universo de práticas espacializadas no lugar. Sedimentadas historicamente, estas 

práticas são delimitadas pelas memórias e por estruturas sociais que emergem das 

interações sociais. Como evidenciado nos estudos aqui visitados, a manutenção das 

organizações é um desafio para agricultores familiares em todo o país. A criação de uma 

modalidade de assistência técnica e extensão rural (ATER) focada nestas organizações, 

o Programa Mais Gestão, reforça essa constatação. A gestão destas organizações 

tornou-se objeto de interesse acadêmico, sendo tomada também como um problema 

público.   
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Compreender a vida organizacional é compreender a constituição da mesma 

através da interação entre agentes sociais. As ideias da organização como uma 

ferramenta socioeconômica (RAMOS, 2008; PANZUTTI; PEREIRA, 2011) ou como 

estrutura de dominação incrustada no lugar desde fora (MELO; SCOPINHO, 2015a; 

2015b; MELO et al., 2016; FIRMIANO, 2014) resultam da interpretação de evidências 

por determinados autores. Compreender como essas organizações são interpretadas 

pelos agentes sociais nelas engajados desde o lugar e com base em quais evidências 

parece um caminho ainda não percorrido para explicar o fenômeno organizacional 

observado no rural reformado. 

Conquanto se concorde com o diagnóstico que aponta a parcialidade das 

políticas públicas de reforma agrária observadas no Brasil até então MELO; 

SCOPINHO, 2015a; 2015b; MELO et al., 2016; FIRMIANO, 2014), tomá-la como uma 

forma de controle social e incentivo à desmobilização não parece razoável. O caráter 

parcial dessas políticas públicas se manifesta mais pela ausência estatal do que pela 

presença controladora. Do mesmo modo, a desmobilização política de assentados rurais 

relaciona-se diretamente com o caráter contínuo do processo de tornar-se assentado. 

Dito de outro modo, a transição da condição de postulantes à terra para a condição de 

assentados implica urgências diversas que incidem diretamente sobre as possibilidades 

de militância política. Se considerada a dimensão produtiva desta transição, as políticas 

públicas de compra institucional de alimentos parecem mais aliadas do que inimigas. 

Se a história, as memórias e as trajetórias biográficas importam, como revelado 

nos estudos pioneiros sobre formas organizacionais coletivistas em assentamentos rurais 

(ZIMMERMANN, 1989; SOUZA, 1999; BRENNESSEIN, 2002; SABOURIN et al., 

2006), é necessário que a vida interna dos processos organizativos seja explorada 

analiticamente. Ainda que se aceite que a emergência de organizações formais no rural 

reformado guarda relação com a institucionalização de um referencial de políticas 

públicas orientado em torno da categoria agricultura familiar (LOZANO et al., 2016; 

TRICHES, 2010; BEVILAQUA; TRICHES, 2014; GRISA et al., 2010; PIRES et al., 

2009; COSTA et al., 2015), compreender como se dá essa relação e, talvez mais 

importante, quais as implicações da mesma no que diz respeito à efetividade destas 
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políticas públicas, passa pela realização de estudos que deem conta da investigação da 

manifestação situada da vida organizacional no rural reformado. 

Assim, o que aqui se propõem é ultrapassar a visão da organização como mera 

ferramenta econômica (RAMOS, 2008; PANZUTTI; PEREIRA, 2011) ao mesmo 

tempo em que se evite uma abordagem determinista de suas possibilidades de 

manutenção no rural reformado (BENINI; BENINI, 2008; BENINI; BENINI, 2015; 

FIRMIANO, 2014; MELO; SCOPINHO, 2015a; 2015b; MELO et al., 2016). Acredita-

se que uma abordagem institucional do organizar permite, a um só tempo, afastar 

análises deterministas através de uma visão processual das organizações sem, no 

entanto, desconsiderar atributos estruturais emergentes e contradições institucionais 

(SEO; CREED, 2002). 

 

3. Institucionalismo organizacional 

O institucionalismo organizacional é um campo teórico abrangente que se 

fundamenta em um pressuposto comum: a ação em organizações é influenciada por 

quadros referenciais de diferentes ordens – culturais, simbólicos, interpretativos, entre 

outros –  articulados em torno da ideia das instituições. Estas delimitam a ação, podendo 

potencializá-la, neutralizá-la ou constrangê-la. Sob esta ideia comum, inúmeras 

correntes foram desenvolvidas utilizando diferentes níveis de análise, enfatizando 

diferentes dimensões institucionais e tratando de forma diversa o tema da estrutura 

organizacional (DiMAGGIO; POWELL, 1991). 

   chamad  “   h     t t c   a   m ”,    nfoque analítico em organizações 

individuais e/ou redes de organizações diretamente articuladas entre si, as chamadas 

redes interorganizacionais, foi priorizado (SELZNICK, 1949). A dimensão normativa 

das instituições foi enfatizada, entendida como o caráte  d  “  g a m  a ” p     a  

assumido. Ao invés de referenciar a análise na estrutura formal das organizações, os 

autores desse período abordaram as estruturas informais emergentes das interações 

sociais, evidenciando como estas desviavam-se dos aspectos formais das organizações e 

subvertiam seus objetivos racionalizados (DiMAGGIO; POWELL, 1991).  

   chamad  “        t t c   a   m ”,    am p     zad    í     d  a       ma   

ab a g  t      c  c  t  d  “camp    ga  zac   a ”,   t  d d  c m   m c  j  t  d  
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organizações orientadas por um sistema de sentidos compartilhado cujo os membros 

interagem com mais frequência do que com os atores externos ao campo, ganhou 

notoriedade (SCOTT, 1995). Em lugar da ênfase na dimensão normativa das 

instituições, um enfoque cultural-cognitivo assumiu papel central. Logo, os processos 

m  ta      ac   ad   à ap     ã  da   a  dad  at a é  da c g  çã     am   “  ga ” 

privilegiado na busca por explicações para os fenômenos sociais. Assim, foram 

cunhados conceitos como isomorfismo (DiMAGGIO; POWELL, 1991) e decoupling 

(MEYER; ROWAN, 1977) para explicar o porquê das organizações tornarem-se cada 

vez mais similares e a forma através da qual esta similaridade se difundia como forma 

de legitimação no campo organizacional, respectivamente.  

Um terceiro conjunto de estudos, impactado por trabalhos publicados sob a 

influência da teoria social europeia, buscou reelaborar a relação entre estrutura e 

agência tomando como suporte o trabalho de teóricos como Giddens, Collins e Bordieu 

(HALLET; VENTRESCA, 2006). Essa influência manifestou-se na busca pela 

superação de um determinismo estrutural que se observava em um primeiro momento, 

e, posteriormente, pela superação de um certo voluntarismo, que, paradoxalmente, deu-

se no âmbito de trabalhos que procuraram equacionar o determinismo que caracterizara 

o momento anterior.  

Foi nesse contexto que se deu a origem de correntes como o empreendedorismo 

institucional (DiMAGGIO, 1988; MAGUIRE et al., 2004; HARDY; MAGUIRE, 2008), 

o trabalho institucional (LAWRENCE; SUDDABY, 2006; LAWRENCE et al., 2009), 

as lógicas institucionais (FRIEDLAND; ALFORD, 1991; THORTON et al., 2012) e as 

instituições habitadas (HALLET; VENTRESCA, 2006; HALLET, 2010).  

Alguns elementos originais foram negligenciados ao longo da consolidação do 

   t t c   a   m    ga  zac   a  c m   m “g a da-ch  a” (FLIGSTEIN, 1989) sob o 

qual diferentes linhagens de pensamento se aninharam. Em primeiro lugar, o exame da 

dinâmica política configurada no âmbito de processos institucionais, preocupação 

cent a      t aba h   d  “   h     t t c   a   m ”   m   g  d ,       dam  t   m c  -

sociológicos sob os quais este corpo teórico abrangente se fundamentou (BARLEY, 

2008; POWELL; COLYVAS, 2008). Retomando esses elementos, esperamos 

fundamentar a proposição do organizar (WEICK, 1979) como fundamento micro-

sociológico para a análise institucional de organizações em contextos específicos, como 

bairros rurais e assentamentos de reforma agrária. 
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3.1 Primeira onda de estudos institucionalistas em organizações 

A primeira onda de análise organizacional baseada em argumentos 

institucionalistas se projetou através dos estudos de Phillip Selznick (1949) e Arthur 

Stinchcombe (1965). Selznick conduziu análises empíricas de organizações 

considerando o ambiente institucional em que estavam inseridas. No clássico TVA and 

the Grassroots (1949), Selznick deu centralidade analítica aos processos políticos para 

investigar a relação entre conflitos e estratégias organizacionais que redundaram na 

cooptação intencional, por parte da organização de iniciativa governamental (Tenesse 

Valley Authority), de organizações pré-existentes nas áreas onde o programa procurava 

promover formas de desenvolvimento rural. Como desdobramento de negociações e 

alianças originadas em conflitos pontuais, os interesses de outras organizações foram 

assimilados pela iniciativa governamental (DiMAGGIO; POWELL, 1991). 

Estruturas informais configuradas a partir das interações sociais foram apontadas 

por Selznick como o lócus onde essas negociações se davam. Ao examinar a 

constituição de coalizões pontuais e informais, ele explicitou a relevância de uma fração 

da vida organizacional que emergia apesar da estrutura formal do TVA. Esses 

microprocessos constrangiam a estrutura formal da organização, redesenhando sua 

missão presumida em favor de interesses coordenados informalmente (DiMAGGIO; 

POWELL, 1991). 

Stinchcombe (1965) em seu capitulo para o primeiro Handbook of 

Organizations, organizado por James March procura ressaltar o caráter político das 

organizações em seu processo de interação com as sociedades que as circundam, 

mostrando como as estruturas sociais podem induzir (imprinting) padrões inerciais em 

organizações – devido aos diversos interesses – que acabam sendo reproduzidos na 

própria sociedade. Stinchcombe (1965) é um dos primeiros autores organizacionais a 

mostrar os efeitos de reprodução estrutural promovidos por meio das organizações. 

Estes autores trataram o ambiente organizacional de forma específica. As 

organizações foram concebidas como integradas às comunidades locais, possuindo laços 

de lealdade com organizações do entorno. As relações de proximidade ocupavam papel 

central na construção do ambiente e das organizações. Com o prolongamento dessa 

dinâmica ao longo do tempo, as organizações acabavam adquirindo um valor em si 
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mesmas, processo entendido por Selznick como a institucionalização da organização 

(DiMAGGIO; POWELL, 1991).      

    ga  zaçã      d     da p      z  ck (1949) c m   ma “    am  ta 

  ca c t a t ”    , c m  c      ê c a da  t  tativas de coordenação objetiva, gera 

“c      ê c a      p  ada ”     a p   çã  c  t a  a a a   mag     t   ta   ta    tã  

dominantes no campo de estudo das organizações, propondo uma visão dos processos 

organizacionais a partir de sua imersão em ambientes complexos onde regras universais, 

contratos e autoridade mediavam a interação entre diferentes organizações 

(THORNTON; OCASIO, 2008). 

Considerando os argumentos teóricos contidos nessa primeira fase do 

institucionalismo organizacional, podemos presumir que a manutenção do organizar se 

daria quando os interesses imediatos das coalizões informais existentes pudessem ser 

comportados, mesmo que informalmente, no âmbito das práticas organizacionais. Nesse 

sentido, ganha destaque a ideia de cooptação (SELZNICK, 1947) e a ideia de imprinting 

(STINCHCOMBE, 1965). Na medida em que os grupos informais existentes no 

território se percebessem legitimados pela autoridade organizacional, o arranjo 

organizacional assumiria um valor intrínseco e assim se institucionalizaria. Ao 

institucionalizar-se, configuraria um padrão inercial de reprodução estrutural. 

 

3.2 Segunda onda de estudos institucionalistas em organizações 

Em 1977, Meyer e Rowan publicaram um dos marcos iniciais do novo 

institucionalismo em organizações. Nele, relacionaram o processo de modernização ao 

desenvolvimento de mitos de racionalidade que, ao institucionalizarem-se, assumiam 

caráter de regras naturalizadas referendadas de forma irreflexiva pelas organizações. Ao 

fazê-lo, organizações em um mesmo campo organizacional incorporavam estruturas 

formais comuns, tornando-se isomórficas ao ambiente. Buscando alcançar legitimidade 

em seus campos de atuação, conformavam-se às regras e procedimentos tidos como 

racionais, ainda que esta adoção não resultasse, necessariamente, em ganhos de 

performance. A busca por legitimação ocasionava um desacoplamento entre a estrutura 

formal da organização, adotada cerimonialmente, e o conteúdo das práticas 

organizacionais (MEYER; ROWAN, 1977).  
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DiMaggio e Powell (1983) ampliaram a interpretação da difusão institucional 

através da proposição de uma tipologia para a análise do isomorfismo e de suas origens 

coercitiva, mimética e normativa. Após a burocratização completa das corporações e do 

Estado, conforme predito por Weber (1978), a justificação dos processos de 

racionalização se alterou, movendo-se em direção a uma outra ordem de 

homogeneização organizacional. Nesta, o Estado e as profissões assumem o papel 

anteriormente ocupado pela competição na indução da uniformização organizacional. 

No lugar da eficiência, a legitimidade torna-se o fator central na determinação da ação 

em organizações (DiMAGGIO; POWELL, 1983). 

O isomorfismo mimético é entendido como produto das incertezas construídas 

no ambiente organizacional, levando algumas organizações a tomarem aquelas 

notadamente legitimadas como modelo. O isomorfismo normativo resulta, 

prioritariamente, dos processos de profissionalização. Ao lutarem pelo estabelecimento 

de uma base cognitiva para uma determinada ocupação, definindo suas condições e 

métodos de trabalho, os profissionais sedimentam um conhecimento especializado ao 

mesmo tempo em que estabelecem redes profissionais amplas. Estes resultados 

constituem-se como vetores de difusão organizacional, levando ao isomorfismo 

normativo (DiMAGGIO; POWELL, 1983). 

O isomorfismo coercitivo, por sua vez, é produto das pressões institucionais 

exercidas por organizações domominantes sobre outras organizações que delas 

dependem de alguma forma, bem como pelas expectativas culturais sedimentadas na 

sociedade (p. 67). Neste processo, medidas governamentais de caráter regulativo 

ganham destaque. Alterações legislativas atingem diretamente setores produtivos, 

difundindo novas práticas organizacionais de maneira ampla (DiMAGGIO; POWELL, 

1983). 

Os conceitos formulados por esses autores impactaram o campo da teoria 

organizacional de forma contundente. Em termos teóricos, no entanto, esse efeito não se 

ma     t   h m g   am  t    m 1988  y    Z ck    d t           “   t t t   a  

Patterns and Organization :    t    a d        m  t”,      tad  d   ma c     ê c a 

que reuniu pesquisadores destacados para debater os fundamentos do 

neoinstitucionalismo organizacional. Apesar de adotarem ênfases diversas, os 

pesquisadores reunidos compartilhavam o diagnóstico de que a disciplina enfrentava 

problemas teóricos (EDWARDS, 2015). 
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O volume é aberto com dois capítulos que pontuam as divisões teóricas que 

viriam a marcar o devir da corrente. Paul DiMaggio (1988) abre o volume reconhecendo 

a predominância de uma visão dos sistemas sociais como fortemente 

institucionalizados, portando uma intrínseca tendência à estabilidade. Em sentido 

oposto, Lynne Zucker (1988) assume os sistemas sociais como socialmente entrópicos, 

demandando esforços dirigidos para sua manutenção (EDWARDS, 2015). Cada 

posicionamento resulta em diferentes tipos de questões de pesquisa. Para DiMaggio 

(1988), a pergunta é como a mudança institucional poderia se dar apesar das pressões 

em favor da estabilidade. Para Zucker, a pergunta é como as instituições poderiam ser 

mantidas diante de um contexto de entropia social. A entropia social se dá, segundo a 

autora, porque existem fatores não institucionais, como o auto-interesse, que impactam 

a ordem social, e também pela ocorrência de conflitos entre os níveis macro e micro da 

ordem social (ZUCKER, 1988). 

Uma segunda divisão entre as concepções apresentadas pelos autores diz 

respeito à visão da agência. Enquanto DiMaggio (1988) cunha o termo empreendedor 

institucional para referir-se ao agente organizacional dotado dos interesses e condições 

materiais e simbólicas necessários para buscar um redesenho dos arranjos institucionais 

que o habilite a acomodar seus próprios interesses, Zucker (1988) define as 

coletividades formalmente organizadas como a fonte primordial de padrões 

institucionais e de alterações nestes mesmos padrões.  

Ao definir a realidade social como entrópica e assumir as coletividades 

formalmente organizadas como espaço de agência, Zucker (1988) apresenta uma 

articulação teórica alternativa. A articulação apresentada por DiMaggio (1988), no 

entanto, parece ter tido maior impacto. A ênfase atribuída à auto-reprodutibilidade de 

macroestruturas criou uma tendência a uma forma de determinismo estrutural, 

configurando visões estereotipadas dos empreendedores institucionais e uma 

banalização da utilização da retórica da mudança institucional e da escolha agencial 

como mecanismos de transformação social (MUTCH, 2017). De outro lado, acabou 

também p      d   a           xp  caçõ   “d  p   ada ”,      ja, negligenciando o 

papel dos indivíduos nelas envolvidos e por elas animados (HALLET; VENTRESCA, 

2006).  

Considerando os princípios do novo institucionalismo de segunda geração, a 

manutenção do organizar seria alcançada conforme a organização se tornasse isomórfica 
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ao seu ambiente institucional. Ao demonstrar atenção às pressões institucionais 

regulativas, normativas e cognitivas (SCOTT, 1995), a organização evitaria sanções e 

manteria seu acesso às fontes de recursos. Conforme sedimentasse sua legitimação no 

campo organizacional, suas atividades seriam tomadas como dadas – taken-for-granted 

– pelos atores organizacionais. Assim, se configuraria uma inércia institucional que 

somente choques externos abruptos poderiam interromper.    

 

3.3 Terceira onda de estudos institucionalistas em organizações 

A terceira geração do institucionalismo organizacional constitui-se em torno de 

críticas a predileção por análises macro-institucionais e pelo consequente 

negligenciamento das bases micro-sociais dos fenômenos analisados. Em síntese, a 

preocupação era o estancamento dos avanços teóricos no campo (BARLEY, 2008; 

POWELL; COLYVAS, 2008; MUNIR, 2015; SUDDABY, 2010; SUDDABY, 2015; 

HIRSCH; LOUNSBURRY, 2015; WILLMOTT, 2015; WILLMOTT, 2011). 

Já em 1988, Paul DiMaggio criticou a negligência com que a teoria 

neoinstitucional em organizações vinha tratando a agência e os interesses dos atores 

face às instituições (DiMAGGIO, 1988). Stephen R. Barley (2008) reivindicou as 

fundações micro-sociológicas do institucionalismo organizacional, notadamente a 

etnometodologia. Ao se afastar desses fundamentos, o campo especializou-se na 

investigação de componentes dos sistemas políticos ou sociais que operam em níveis 

muitos mais amplos do que aquele onde são construídas as interações: reformas do 

serviço civil (TOLBERT; ZUCKER, 1983), regras em mercados internos de trabalho 

(DOBBIN et al., 1993) ou transformações nas formas de controle corporativo 

(FLIGSTEIN, 1990).      

Barbara Czarniawska (2014) argumentou que a consolidação da ideia do campo 

organizacional como nível de análise, ao mesmo tempo em que evidenciou o papel 

relevante das conexões simbólicas existentes entre diferentes organizações, deslocou da 

análise o caráter situado, em termos espaciais e temporais, de outras conexões 

relevantes. A espacialização das organizações e de suas relações imediatas teve lugar 

privilegiado no conceito de rede interorganizacional legado por Phillip Selznick (1949).  

Ao buscarem diferenciar o novo institucionalismo do velho institucionalismo, a 

distensão no nível analítico representou também uma distensão teórica. Ao ganhar a 
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amplitude analítica possibilitada pela ampliação de bases de dados disponíveis, o novo 

institucionalismo afastou-   d      p   c pa  p  pó  t : “  t  d   c m    t  t  a    

processos organizacionais adquirem sentido e continuidade para além de seus objetivos 

téc  c  ” ( UDDABY, 2010, p. 14). 

 a a J     Batt  a a    h ma   ’      (2009), c   t t   -se uma lacuna em 

decorrência da inexistência de análises no nível individual. O corpo teórico 

desenvolvido até então não possibilitava o desenvolvimento de explanações sobre a 

nuançada relação estrutura/agência. Tim Hallet e Marc J. Ventresca (2006) foram 

ad a t , ap  ta d  a c    g  açã  da          chamam d  “p  b  ma da  p    a ”    

visão das instituições como lógicas supraorganizacionais e o negligenciamento do papel 

das interações sociais na configuração das dinâmicas institucionais resultou num 

“d  ac p am  t ”   t   a   c    g a   ga  zac   a  d  c  t     t t c   a   ta     a  

fundações micro-  c   óg ca ,     pa  a am a            c ada  “c   m   a m  t ” 

c m     ma d  ga a t   “  g t m dad ”    camp  acadêm c  (H     ;          , 

2006, p. 215). 

Embora esses não tenham sido os únicos chamados na direção de uma 

reorientação no campo, eles exprimem parte razoável das preocupações. Foi no contexto 

destas reivindicações que passaram a ser desenvolvidas correntes voltadas para a 

investigação da mudança institucional, reforçando a consideração da agência humana 

nas dinâmicas institucionais e organizacionais.  

  t  d d  c m  “(   ) a  at   dad   d   at         ap     tam   t         m 

arranjos institucionais particulares e portam os recursos necessários para criar novas 

   t t  çõ      t a     ma     t t  çõ    x  t  t  ” (MAGUIRE et al., 2004, p. 657), o 

empreendedorismo institucional representou uma resposta aos chamados para uma 

  c  c   açã    t     “   h ”     “    ”    t t c   a   m ,   c   ca d  a agê c a,   

poder e o interesse nas análises institucionais (HARDY; MAGUIRE, 2008; HIRSCH; 

LOUNSBURY, 1997). Embora tenha contribuído para a introdução da agência na teoria 

institucional (LECA et al., 2008), alguns balanços realizados deram conta de uma 

tendência à atribuição de um caráter heróico e ultra-racionalizado aos empreendedores 

institucionais, negligenciando o enraizamento institucional dos mesmos (LAWRENCE 

et al., 2009; SUDABBY, 2010). 

O termo trabalho institucional foi cunhado como forma de prover uma base 

comum para se pensar um conjunto ampliado de estudos focados na influência dos 
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agentes organizacionais sobre as instituições. Os autores dessa corrente esboçaram uma 

teoria da ação para lidar com o paradoxo da agência engastada (BATTILANA; 

 ’     , 2009). Nela, os atores individuais ou coletivos são entendidos como 

reflexivos, as instituições como resultado de ação mais ou menos consciente e a ação 

como prática realizada no âmbito de um conjunto de regras institucionalizadas 

(LAWRENCE et al., 2009, p. 7). 

Dessa forma, o interesse pela mudança torna-se a preocupação central das 

investigações, retomando o foco inicial da teoria institucional: a relação entre a ação e 

as instituições (NOGUEIRA, 2014). Para além disso, o reconhecimento de que mesmo a 

manutenção institucional demanda ação propositiva, revela um entendimento de que, na 

permanência, o que se tem é um equilíbrio dinâmico. Por fim, a ação é entendida como 

função de práticas, ou seja, como expressão das atividades humanas enraizadas em 

valores e conhecimentos práticos compartilhados (LAWRENCE; SUDDABY, 2006; 

LAWRENCE et al., 2009; NOGUEIRA, 2014; GIDDENS, 1978; BORDIEU, 1977). 

No trabalho institucional os processos institucionais são entendidos como 

emergentes e a agência é concebida como um fenômeno distribuído, resultado de 

esforços coordenados e não coordenados despendidos por atores individuais e coletivos 

(NOGUEIRA, 2014). Adicionalmente, é assumida uma visão processual da 

institucionalização, evitando o foco nos resultados em favor da investigação das 

atividades empreendidas em torno das instituições (LAWRENCE et al., 2009, p. 11). 

Apesar de o trabalho institucional considerar as dinâmicas institucionais em seu 

caráter processual (DiMAGGIO, 1988; SUDDABY, 2010; EDWARDS, 2015) e 

recuperar a diretriz de investigação do caráter dinâmico e situado dos processos 

institucionais proposta por Zucker (1988), a tentativa de, através da sociologia das 

práticas (BORDIEU, 1977; GIDDENS, 1979), conciliar essa agenda com a visão 

dominante da estabilidade como tendência inerente aos sistemas sociais (DiMAGGIO; 

POWELL, 1983), rendeu críticas diversas.  

Martí e Mair (2009) identificam o estabelecimento de dois padrões: um enfoque 

p  d m  a t     chamad  “m  d  d         d ” (2009, p  94)    ma ê  a        t d  

da ação de atores poderosos. No plano teórico, Voronov e Vince (2012) argumentam 

que o projeto do trabalho institucional não permitiu investigar como os indivíduos 

experienciam as instituições, especialmente por não considerar adequadamente o papel 
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das emoções e da ação inconsciente (não cognitiva) nos processos individuais de 

significação.  

A indagação ecoa a preocupação de Barley (2011) com o estabelecimento da 

intencionalidade como pressuposto teórico para a análise institucional. Analisando o 

conceito de mensagem institucional (LAMMERS, 2011), o autor destaca que 

“m   ag        c m   cam    t t  çõ   p     dam  t     a zada , c m    gê    ,  ã  

c m   cada    c   c   t m  t  c  t   am  t ” (BARLEY, 2011, p. 203). O aspecto 

não intencional da ação tinha lugar privilegiado na etnometodologia (GARFINKEL, 

1967) e no sócio-construcionismo (BERGER; LUCKMAN, 1974), correntes que 

inspiraram fortemente os primeiros trabalhos institucionalistas de corte sociológico 

(BARLEY, 2008; BARLEY, 2011).  

Para Hwang e Colyvas (2011), a corrente reproduz a fragilidade do 

empreendedorism     t t c   a  a  ga a t   “ tat   a a ít c  p      g ad ” (p  63) a   

atores e não discutir em termos teóricos adequados a natureza das instituições. Para os 

autores, a preocupação com a manutenção e a destruição de instituições representa uma 

ampliação do escopo de análise com o qual o institucionalismo organizacional foi 

fundado, o que implica uma ampliação do conceito de instituição. Mais do que 

reproduzir-se independentemente da ação reflexiva, está se falando de instituições que 

demandam manutenção e de outras que podem ser descartadas. 

No lugar de uma ampliação do escopo de análise, parece mais razoável 

considerar a proposição uma forma de retomada da agenda de pesquisa proposta por 

Zucker (1988). Dada a predominância de análises macro focadas na explanação da 

difusão de padrões institucionais (TOLBERT & ZUCKER, 1983; DOBBIN et al., 1993; 

FLIGSTEIN, 1990), a análise das negociações situadas decorrentes do caráter 

socialmente entrópico do mundo social foi negligenciada. Esse deslocamento não 

decorre de inadequação empírica, ou seja, da definição dos fenômenos sociais 

investigados, mas sim dos pressupostos teóricos que tornaram-se dominantes. A visão 

dos sistemas sociais como estáveis e dos atores organizacionais como estruturalmente 

determinados descartou toda uma série de investigações possíveis. 

Nesse sentido, Powell e Colyvas (2008) reivindicam a construção de um 

“m c  m t  ” (p. 276) para a análise institucional baseado em teorias que deem 

centralidade aos processos de interpretação e tradução, bem como a conceitos como 

enactment e sentidos. Assim se possibilitaria a compreensão de como os atores 
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organizacionais dispõe a si mesmos nas relações sociais e sobre a forma como o 

interpretar destas relações pelos mesmos informa a ação, retomando uma agenda até 

então perdida na teoria institucional em organizações (POWELL; COLYVAS, 2008). 

Diversos autores engajaram seu trabalho em torno das proposições de Powell e 

Colyvas (2008), procurando situar a agência na análise institucional de modo que essa 

inserção não resultasse em explanações voluntaristas. Por suas similaridades analíticas e 

pela relevância teórica para o problema de pesquisa que se está procurando elaborar, é 

necessário que duas correntes ensejadas nesse contexto sejam consideradas: as 

instituições habitadas, proposta de análise institucional fundamentada no interacionismo 

simbólico (HALLET; VENTRESCA, 2006; HAEDICKE, 2012; HALLET, 2010; 

BINDER, 2007; HAEDICKE; HALLET, 2015; DELBRIDGE; EDWARDS, 2013), e as 

análises institucionais inspiradas na abordagem do sensemaking (WEICK, 1979; 

WEICK, 1995).  

 

3.4 A interação social como centro da análise institucional: as instituições como 

espaços habitados 

Ha   t      t   ca (2006)  mp   ta am   t  m  “   t t  çõ   hab tada ” ( c   y 

e Creed, 1997) para identificar a leitura simbólico interacionista que realizaram da obra 

Patterns of Industrial Bureaucracy, de Gouldner (1954). Ao focalizar as interações e o 

m d  c m  a  p    a  “ az m a  c   a  j  t  ” (HALLET; VENTRESCA, 2006, p. 

215), este trabalho evidencia o caráter negociado do componente micro-social das 

instituições. Essas negociações se dão em torno de uma ordem social previamente 

estabelecida, mas também em referência às interações imediatas entre atores ocupando 

diferentes papéis institucionais. Ao se analisar esse processo, o que se observa são 

variações na forma como as instituições são experienciadas e, por consequência, 

diferentes matizes de sentidos que são inscritos em uma única instituição em um mesmo 

contexto (HALLET; VENTRESCA, 2006). 

O institucionalismo habitado retoma os sentidos como conceito fundamental na 

teoria institucional, engajando-se explicitamente com os mesmos enquanto produto das 

interações situadas (HALLET E VENTRESCA, 2006; HALLET, 2010; HAEDICKE, 

2012). Essa postura extrapola a visão dos sentidos que marcou o novo institucionalismo, 

onde eram vistos como elementos culturais implícitos e inertes. Ao invés de exteriorizá-
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los como lógicas institucionais (THORNTON et al., 2012), o foco na dinâmica interna 

das organizações possibilita um entendimento de como diferentes padrões de sentidos 

emergem nas interações guiadas por instituições. No caso analisado, a instituição 

investigada é a burocracia.  

  ad çã  d   ma p   p ct  a   t   a p  m t   a      t gaçã  d  c m  “   t ma  

institucionalizados de sentidos são compreendidos e interpretados no âmbito das 

  ga  zaçõ  ” ( UDDABY, 2010, p. 18). Esta corrente aparece como uma alternativa 

adequada para que o institucionalismo organizacional desprenda-se da armadilha da 

exacerbada ênfase na mudança institucional (MUTCH, 2017). Ao mesmo tempo, 

garante espaço analítico para manifestações não cognitivas da agência, como nos casos 

da ação motivada por emoções e crenças (FRIEDLAND, 2009; VORONOV; VINCE, 

2012). Mais, situa novamente os indivíduos e suas interações no centro da análise, 

  c b a d  “a     daçõ   c g  t   /    m    óg ca ”     c     mam    úc    d  

argumento institucional (SUDABBY et al., 2016, p. 227).  

Creed, Scully e Austin (2002) apresentaram os argumentos que animaram a 

definição do termo instituições habitadas. Investigando a ação de grupos favoráveis e 

contrários a uma iniciativa voltada a redução da discriminação contra gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros no ambiente de trabalho, procuraram compreender como 

agentes organizacionais apoiam-se em referenciais culturais abrangentes para construir 

narrativas de legitimação no cotidiano situado (CREED et al., 2002). 

Utilizando a análise de frames como metodologia de pesquisa (GAMSON; 

LASCH, 1983), os autores analisaram textos provenientes de diferentes fontes – falas 

públicas, publicações de organizações de interesse e da imprensa, além de entrevistas – 

 m b  ca d   “     ma    terpretativos internamente coerentes que dotam eventos de 

   t d  ,   ga  zam a   xp   ê c a , g  am   c mp  tam  t    m t  am a açã ” 

(CREED et al., 2002, p. 481). 

O trabalho evidencia como estes agentes sociais, embora antagônicos, apoiaram-

se em referenciais culturais comuns para a construção de sua argumentação. Tomando 

elementos culturais de grande ordem como suporte, disputaram a primazia sobre o 

   t d    a ap  cab   dad  d  “ a  at  a  c  t  a      óg ca     t t c   a   d  p  í    ” 

(CREED et al., 2002, p. 492). 

Tanto opositores quanto apoiadores fundamentaram sua argumentação no 

“master frame d   d    t   c    ” (p  492)      a t     p  m            t  p  ta am 
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alegando que a lei criava direitos especiais para minorias e gerava discriminação reversa 

contra religiosos e conservadores, os apoiadores conclamaram o direito civil da 

liberdade de orientação sexual e a legitimidade de mecanismos de combate à 

discriminação (CREED et al., 2002).  

Este manejo de macrofatores tem seu correspondente em nível local. Ao mesmo 

tempo em que elementos culturais e lógicas institucionais abrangentes eram articulados, 

os agentes estabeleciam a sua própria identidade e de sua audiência imediata de forma a 

reforçar sua argumentação. Dessa forma, permitiram um engajamento coletivo 

c mp    d d  p     a t     c m  a “p  ma   t  c   t  çã    c a  da  óg ca 

   t t c   a ”   p   t       ap  ad     d  p ta am a “      â c a c  t  a ” da  óg ca d  

direitos civis no cotidiano, procurando engajar audiências em favor de sua interpretação. 

     t  d  a   g   açã ,     p   t      d  t   ca am gay     é b ca  c m  “   t   

p      g ada ”   a    p óp     c m  “p    a  d  c   c ê c a     g   a    ít ma  d   ma 

   ma d  d  c  m  açã        a”        a   z,    ap  ad      d  t   ca am a    p óprios 

  a   a a d ê c a c m  “ ít ma  d   ma   a    d  ad   a d  c  m  açã ” (       t a  , 

2002, p. 493).  

Mais do que uma simples disputa pela ideia dos direitos civis enquanto sistema 

de crenças, o processo identificado pelos autores compreendia embates em torno da 

“ at   za da  d  t dad , da    açã    t     x a  dad     d  t dad      t   a   d m m  a  

e p   cíp    d m c  t c  ” (       t a  , 2002, p. 493). A um só tempo, as identidades 

antecediam e eram resultado deste processo. Para construir uma autoidentificação 

dotada do apelo necessário para que a audiência a tomasse também como sua própria 

identidade, os protagonistas forjavam mensagens específicas: os apoiadores da lei se 

colocavam como aliados do pensamento correto, enquanto os detratores se viam como 

soldados de cristo.  

Ao se identificar com alguma destas mensagens, a audiência adicionava um 

novo código a mensagem original, configurando um processo chamado pelos autores de 

autocomunicação. Dessa forma, o papel da audiência alterava-se qualitativamente: de 

mera receptora, tornava-se receptora e transmissora da mensagem, permitindo o 

engajamento coletivo em torno da construção institucional (CREED et al., 2002): 

Narrativas de legitimação criam os participantes para a construção 

institucional coletiva se suas mensagens transformam as identidades 

dos ouvintes enquadrando adequadamente o que significa quando uma 
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pessoa suporta ou detrata uma causa ou perspectiva. Então, mesmo 

que textos culturais confiram identidades e criem agentes, agentes 

recriam textos e neste processo criam a si mesmos e aos outros 

enquanto atores sociais (CREED et al., 2002, p. 494). 

Os achados do trabalho desafiam os pressupostos difusionistas que marcaram o 

novo institucionalismo em organizações ao evidenciar que as narrativas de legitimação 

não são mero reflexo de mitos racionalizados ou de crenças naturalizadas, posto que os 

at       c a      c   cam c m  ag  t   at a é  da “  t  p  taçã    da    ta c açã  d  

m t     c  t  a  ” (CREED et al., 2002, p. 494). Mais do que constrangida ou 

autorizada institucionalmente, a agência é exercida no manejo de motivos culturais, 

narrativas de legitimação e identidades sociais. Não se trata de um processo de mera 

tradução local de ideias amplamente difundidas, como visualizado nas teorias de 

tradução. Os agentes investem recursos, tempo e energia na articulação de frames que 

permitam a comunicação de sentidos, construindo e reconstruindo identidades e 

sistemas de crenças (CREED et al., 2002). 

No mesmo sentido, Binder (2007) definiu as organizaçõ   c m  “  ga      d  

as pessoas e grupos interpretam e criam sentido para vocabulários institucionais de 

m t   ”             t t c   a   m ,    a    am    ta  c m  m      paç  d    p  d çã  

de lógicas institucionais inertes e exteriorizadas através da p     ma c  d  “ c  pt  p é-

c   c   t  ” (BINDER, 2007, p. 547). A autora ilustrou esse argumento através da 

análise de uma organização de habitação transitória, evidenciando como os diferentes 

departamentos nela constituídos respondiam de forma diferenciada às pressões externas.  

Compondo o setor de organizações sem fins lucrativos voltado para a prestação 

de serviços públicos, essa organização depende dos esquemas de financiamento público 

federal que vêm se tornando dominantes no contexto norte-americano. Pesquisas 

realizadas no campo da ciência política apontam que esse arranjo de financiamento 

tende à reduzir a autonomia das prestadoras de serviços. Diante da pressão por 

mecanismos de accountability, alterariam-se rotinas, práticas e identidades 

organizacionais em favor de uma maior racionalização burocrática (LIPSKY E SMITH, 

1989; SMITH E LIPSKY, 1993; HASENFELD, 2000; FRUMKIN, 2001). 

Ecoando premissa também presente no trabalho de Hallet e Ventresca (2006), a 

a t  a a   m   ma p  t  a “cét ca” (BINDER, 2007, p.552) acerca do entendimento de 
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que as organizações de serviços públicos tornar-se-iam altamente burocratizadas em 

resposta ao financiamento federal (LIPSKY E SMITH, 1989; SMITH E LIPSKY, 1993; 

HASENFELD, 2000; FRUMKIN, 2001) ou, em termos neoinstitucionalistas, 

isomórficas ao ambiente institucional (MEYER E ROWAN, 1977):  

Organizações são lugares complexos; seus habitantes usam lógicas 

institucionais e sentidos locais; interesses pessoais e compromissos 

profissionais; e processos decisórios localizados e interacionais devem 

ser levados em consideração. A agência humana deve ser integrada à 

dinâmica organizacional para entender este e outros casos empíricos 

(BINDER, 2007, p. 552). 

Segundo a autora, a reinserção da agência humana no quadro analítico da teoria 

institucional implica também um reposicionamento metodológico. Ela argumenta que 

os estudos baseados em grandes amostras recorrentes nos trabalhos institucionalistas 

    gam   úm  a  p  g  ta  d  p      a a       c m  t        a  za   m “  t d  d  

ca   mat zad ”   c mpa ad    b   t ê  d pa tam  t   da Parents Community – 

Departamento de Cuidado Infantil, Departamento de Habitação e Departamento de 

Suporte Familiar – a a t  a  d  t   c    m “  t at  c mp  x ”   d     tâ c a  

altamente burocratizadas e profissionalizadas coexistiam com instâncias particularistas e 

informais (BINDER, 2007, p. 554). 

Em cada departamento, foi observado um diferenciado balanço entre alta e baixa 

conformação ao ambiente institucional e aos regramentos do financiamento federal. Na 

subunidade de Cuidado Infantil, também chamada de Departamento da Descoberta, a 

a               “ ma m  t  a d  açã    c     m  t  c mp  xa, g  ada    t m  t  p   

regulamentos federais de financiamento e lógicas profissionais de ação, ambas 

impleme tada  at a é  da c  at   dad  da  p    a     c t d a  ”     m m  m  t mp , 

a equipe do departamento atrelava-      t m  t  à  “  g a      g  açõ   d  amb   t  d  

   a c am  t ”   a    p  tó    d  d  c      d  “a tam  t     t t c   a  zad  camp  da 

educaçã     a t  ” (BINDER, 2007, p. 555): 

Capitaneado por sua diretora, o departamento atuava rigorosamente para garantir 

conformidade aos regulamentos federais. O regramento dos esquemas de financiamento 

e a legislação para organizações como a Parents Community eram articulados na 

definição das regras as quais eram submetidos os responsáveis pelas crianças atendidas, 
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normalmente pais e mães solteiras ou jovens casais em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica (BINDER, 2007).  

Ao mesmo tempo, a diretora imprimia sua biografia pessoal nas ações do 

d pa tam  t  a  ad ta   m   t    “top-down d  g  tã ” (2007, p  556)    p c a  zada 

em educação infantil e fundadora de uma organização de advocacy voltada ao tema, ela 

participava de conselhos em organizações profissionais da mesma área, além de ter 

lecionado em colégios comunitários. Ela utilizava a experiência adquirida em sua 

trajetória profissional para perseguir seu compromisso pessoal e normativo com a 

educação de crianças, impregnando o departamento com referências e práticas 

fortemente legitimadas em seu campo profissional. Era notável em seus relatos a 

utilização de pesquisas acadêmicas especializadas como referência para a justificação de 

medidas que, muitas vezes, geraram conflitos com colegas e pais (BINDER, 2007). 

A diretora tomava o robusto regramento do ambiente de financiamento como 

referência prática na definição das normas e regras internas ao departamento que dirigia, 

justificando suas decisões através de um hábil manejo das pressões externas. Ao mesmo 

t mp   m     at  d a “  a   b  gaçõ   c m a    t  d     a c am  t ” (BINDER, 2007, 

p. 559), impregnava as práticas do departamento com os símbolos e ideias legitimados 

no ambiente institucional – campo profissional e acadêmico – da educação infantil: 

Dinheiro e ideias podem ser analiticamente distintos, como descrito na 

teoria neoinstitucional, mas Anna combina ambos de forma intrincada 

em situações reais. O departamento de Anna é tanto tecnicamente 

quanto institucionalmente comprometido com as regras (BINDER, 

2007, 559). 

No Departamento de Habitação, segundo caso investigado no trabalho, foi 

observada uma forte conformidade às regras estipuladas pela fonte de financiamento. 

Atuando de forma rigorosa, seguia procedimentos e aplicava formulários previamente 

desenhados pela autoridade habitacional federal, constituindo-   c m  a    dad  “ma   

 ac   a  zada   b   c at zada” da Parents Community. Além de fracamente ligado as 

outras unidades que compunham a organização, a equipe do departamento não 

apresentava um histórico profissional vinculado ao campo institucional da habitação 

sem finalidade lucrativa (BINDER, 2007).  
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Para a autora, a baixa interação da equipe com os membros dos outros 

d pa tam  t     a    x  tê c a d  c   xõ   c m   t a  “ óg ca     t t c   a   d  açã ” 

(2007, p. 560), explicam a irrestrita observância dos ritos formais definidos pelo 

ambiente burocrático. Ainda assim, ela toma o caso como mais um indicativo de que  

“   at       ga  zac   a      p  d m a        amb   t   d     ma c  at  a,  ã  

uniforme ou prev am  t    tab   c da”     mp    b   dad  da c   t t  çã  d   m 

isomorfismo normativo diante da ausência de conexões com lógicas profissionais 

institucionalizadas não torna a diretora do departamento e sua equipe menos reflexivos. 

Interpretando o seu trabalho como a aplicação irrestrita das regras federais, a diretora 

apoiava-se em seus interesses e aspirações, bem como em sua trajetória (BINDER, 

2007, p. 562). 

Central na identidade e nas práticas da Parents Community, o Departamento de 

Suporte Familiar era entendido pelos membros e beneficiários da organização como o 

cerne substantivo da organização. Contraponto ao setor de habitação, foi o 

departamento onde observou-se maior autonomia da equipe para definição de práticas. 

Na maior parte das vezes, os casos eram tratados especificamente, permitindo que 

respostas singulares fossem forjadas. Diferentemente das outras unidades, o 

departamento não dependia de fontes federais de financiamento, evitando pressões 

externas e a internalização de ritos burocráticos inflexíveis. Adicionalmente, era um 

departamento imbuído de lógicas de ação institucionalizadas. Os membros da equipe 

apresentavam robustas trajetórias no campo profissional do trabalho social, refletindo os 

valores e símbolos deste em suas atividades cotidianas (BINDER, 2007). 

A autonomia e o enraizamento institucional não impediam a manifestação de 

impulsos por formalização por parte da equipe. A autora observou partir da diretora da 

unidade a preocupação quanto a necessidade de tornar a ação do departamento mais 

previsível e avaliável, bem como os membros da equipe revelaram pesar pela ausência 

de parâmetros básicos para lidar com casos problemáticos. Binder (2007, p. 567) 

c  c        “  t  é  m d pa tam  t  amb  a   t   m    açã  a a   m        t  tam  t  

f  ma    ga  zac   a    ac   a  zada ”      m, ma   d       xp    ã  d   ma 

tendência à racionalização nos moldes preditos pelo novo institucionalismo, a 

ambivalência mostrou-se algo intrínseco ao caráter das lógicas profissionais de ação 
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incutidas nos agentes organizacionais da unidade. Interessante notar que, até mesmo 

quando o caminho apontado foi o da conformidade, se trataram de pressões internas por 

formalização, o que passa, portanto, pela capacidade agêntica dos atores. 

A contribuição central do artigo é apontar como os agentes organizacionais 

forjam repostas às pressões institucionais, sejam elas de caráter técnico ou institucional, 

gerando respostas de caráter variado em uma mesma organização. Utilizando 

abordagem etnográfica para investigar a vida interna de uma organização, o trabalho 

representa um ajuste teórico-metodológico em relação à tradição do novo 

institucionalismo. Abandonando os pressupostos teóricos da organização como um todo 

homogêneo e dos indivíduos como atores regidos por repertórios de ação derivados de 

modo não reflexivo das instituições e da cultura, o quadro teórico apresentado concebe 

organizações internamente heterogêneas habitadas por agentes organizacionais que 

atuam conscientemente a partir de suas referências profissionais e culturais (BINDER, 

2007). 

Essa constatação reverbera a concepção constituída na abordagem das 

instituições habitadas em torno da ideia de sistema de sentidos. Os agentes 

organizacionais existem dispostos em sistemas locais e extra-locais de sentidos 

(HALLET; VENTRESCA, 2006; BINDER, 2007). É essa disposição que explica a 

existência de indivíduos portando lógicas de ação variadas e até mesmo concorrentes. 

Essas lógicas de ação emergem e são difundidas através da interação social, espaço 

onde a relação entre agência e instituições é definida e manifesta. Pressuposto básico do 

interacionismo simbólico, teoria micro-sociológica mobilizada por autores desta 

abordagem, os agentes organizacionais interpretam e agem sob essa interpretação 

(BINDER, 2007, p. 551). Assim, interesses pessoais e ideias forjadas ao longo de 

trajetórias biográficas especializadas são combinados criativamente em situações de 

maior ou menor constrangimento institucional. 

O deslocamento teórico-metodológico proposto pelo trabalho alinha-se a um 

movimento mais amplo que vem sendo observado na teoria institucional em 

organizações desde a publicação do artigo de Paul DiMaggio (1988) especulando o 

papel dos interesses e da agência na análise institucional. Assim como o 

empreendedorismo institucional (HARDY; MAGUIRE, 2008) e o trabalho institucional 
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(LAWRENCE; SUDDABY; LECA, 2009; 2011), as instituições habitadas buscam 

reinserir os indivíduos nas explanações institucionalistas.  

Diferentemente destas correntes, no entanto, os trabalhos em instituições 

habitadas escapam à armadilha da retórica da mudança institucional. A priorização de 

abordagens etnográficas, própria do interacionismo simbólico, evita uma banalização 

teórica das explicações acerca de mudanças organizacionais. Por outro lado, 

circunscreve a teoria da ação da abordagem aos limites do mesmo. Como destacado por 

     (1993),   “a g m  t  d        t  ac     ta  ac  d tam   m  t   m   c  ha  

ag  c a   t m   d   ma c ít ca        t  à p   p ct  a” (p  69)         a  azã ,  ã  

consegue afastar totalmente outro problema observado em alguns trabalhos do 

empreendedorismo institucional: a sobre-ênfase na escolha agencial (MUTCH, 2017).  

Inspirando-se fortemente no trabalho de Ann Swidler (1986), os autores tomam 

a  d  a da c  t  a c m  “k t d      am  ta ”,  mag  a d   ma capac dad  d  ma  j  da 

mesma que, muitas das vezes, ecoa o individualismo metodológico. Assim, são 

ignorados conteúdos institucionais que, de fato, são reproduzidos irreflexivamente. 

Adicionalmente, extingue-se qualquer possibilidade de consideração do caráter 

improvisacional da ação e da ação que antecede a interpretação (WEICK, 1988; 1990; 

1993). Por fim, resta checar como o quadro teórico proposto responderia à análises em 

contextos de baixa institucionalização, como bairros rurais em países em 

desenvolvimento, lugares onde os sistemas locais e extra-locais de sentidos são 

fragmentados. 

Haedicke (2012) tomou uma cooperativa de alimentos naturais procurando 

compreender como se dava a manutenção de sua distintividade simbólica e material no 

contexto de um campo organizacional dominado por supermercados convencionais. 

Explanações consagradas no neoinstitucionalismo organizacional diriam que o caráter 

institucionalmente intrusivo de campos organizacionais competitivos se manifestaria na 

mimetização, por parte das cooperativas, das práticas das organizações consagradas no 

campo. Lentamente, a missão social das cooperativas perderia relevância prática em seu 

funcionamento.  
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Contrariando essa predição, o trabalho evidencia como os líderes dessas 

  ga  zaçõ   a t   at  a    ag m à  p    õ      t t c   a   “usando entendimentos de 

sua missão e valores para interpretar novas práticas e elaborar arranjos organizacionais 

inovadores” (HAEDICKE, 2012, p. 44). 

Dois elementos da estrutura organizacional da cooperativa tidos como mais 

adequados à organizações coletivistas estavam sendo questionados: o sistema de 

trabalho voluntário nas lojas de alimentos naturais e o modelo descentralizado de 

distribuição. Ambos eram vistos por parte dos cooperados como expressão dos valores 

cooperativos, na medida em que preservavam a sua autonomia. Outros, porém, 

entendiam que esses fatores minavam a competitividade da organização.  

No primeiro caso, os defensores da adoção de um sistema de assalariamento 

investiram em interpretações e práticas inovadoras que acomodassem a manutenção dos 

 a      c m  “d m c ac a  c  ôm ca   d   mp d  am  t  c m   t    ”   a   d      

 ma adaptaçã  g  ada p   p    õ    m d ata    ca  zada ,    “ íd     da    ja  

trabalharam para conectar as várias mudanças nas relações dos membros com os seus 

entendimentos acerca dos valores cooperativos. Os agentes organizacionais traduziram a 

mudança organizacional usando a cultural local para interpretá-la e guiá-la, 

ultrapassando a ideia de adaptação pragmática e deslocamento de valores normativos do 

velho institucionalismo (HAEDICKE, 2012, p. 56).   

A adoção de um modelo de cadeia de varejo com distribuição centralizada 

suscitou intenso debate. Estrutura organizacional típica de supermercados 

convencionais, a incorporação da cadeia de varejo pelo setor cooperativo facilmente se 

enquadraria como um caso típico dos processos de difusão institucional identificados no 

novo institucionalismo. No entanto, no lugar de simplesmente tornarem-se miméticas ao 

campo organizacional, as cooperativas traduziram tanto a estrutura adotada quanto a 

significação atribuída à adoção. Assim, uma estrutura e uma justificativa inédita foram 

forjadas a partir da adoção do modelo de cadeias de valor e da gestão profissional: 

Eles (líderes das cooperativas) alcançaram uma resolução para essa 

contradição (valores cooperativos x estrutura organizacional dos 

concorrentes) convocando os líderes do setor cooperativo para investir 

nos gestores gerais grandes poderes executivos e a habilidade para 

tomar decisões estratégicas que afetassem o setor como um todo – 
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características de um modelo de varejo – ao mesmo tempo sugerindo 

       a   a  ma    ma “ma        t cada” d  p  t ca d m c  t ca 

(HAEDICKE, 2012, p. 59). 

O objetivo de atuar como uma cadeia de varejo sem tornar-se uma foi 

perseguido através do estabelecimento de um modelo de gestão focado em sugestões e 

adesão voluntária, evitando assim um caráter prescritivo centralizado. Para Haedicke 

(2012, p  60),   “m d    da cad  a d   arejo foi traduzido não apenas no nível retórico, 

mas também no nível mais importante da estrutura organizacional e do desenho 

p  g ama”   mb  a  ã    m c     t         t   am  t  , a adaptaçã  d    t  t  a  

organizacionais até então estranhas às cooperativas rendeu a construção do modelo de 

cadeia de varejo e gestão que tornou-se dominante no setor. O caso desafia a ideia de 

difusão irreflexiva e consequente tendência à homogeneização postuladas pelo novo 

institucionalismo (HAEDICKE, 2012). 

Ambas alterações foram entendidas pelo autor como traduções 

(CZARNIAWSKA; JOERGES, 1996; SAHLIN; WEDLIN, 2008), onde os agentes 

organizacionais não responderam às pressões institucionais somente de forma 

pragmática ou inconsciente, como predizem o velho e o novo institucionalismo, 

respectivamente. O que fizeram foi investir em processo interativo de negociação e 

conflito em torno dos sentidos de novas práticas e da sua relação com os valores e 

identidades organizacionais vigentes (HAEDICKE, 2012). 

Ao evidenciar o trabalho de acomodação realizado em ambos os casos, o autor 

  t  d       “a  p    a    am    m  t   da  c  t  a     ca   pa a da     t d  a       

amb   t          ta  a m da ça   ga  zac   a ” (HAEDICKE, 2012, p. 48). A ideia da 

cultura como repertório a ser usado arbitrariamente ecoa a formulação de Ann Swidler 

(1986)  m t     da  d  a d  “c  t  a  t   k t ”   mb  a        a a agê c a      ad   

analítico da teoria institucional, a visão da ação ofertada aproxima-se de uma certa 

forma de voluntarismo. O agente organ zac   a          c   a “    am  ta  c  t  a  ” 

assemelha-se muito ao agente organizacional calculador e maximizador de utilidade que 

foi tomado como o objeto de crítica do pensamento institucional em múltiplas 

disciplinas (SCOTT, 1995).  
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De todo modo, o trabalho amplia o alcance do argumento institucional ao ilustrar 

a parte da história não contada pelo velho e pelo novo institucionalismo: os processos 

de atribuição de sentidos que tornam-se compartilhados e a negociação da ordem em 

organizações. É essa amp  açã      p  m t  a  a t       t a  c m  “a m da ça 

adaptat  a c  x  t  c m     a      a t   at     da  c  p  at  a ” p  m t  d        

comprometimento com estes delineasse a forma como estruturas e práticas dos 

supermercados convencionais fossem adotadas (HAEDICKE, 2012). 

Apesar de partirem de uma matriz comum de questionamentos ao novo 

institucionalismo, os trabalhos apresentam explanações com algumas diferenciações. 

Isso se dá, especialmente, se comparados os argumentos apresentados por Creed, Scully 

e Austin (2002) e Haedicke (2012). Enquanto os primeiros criticam não somente o 

difusionismo institucionalista, mas também a teoria da tradução, dado o repouso de sua 

a g m  taçã   a  d  a d   ma “adaptaçã   d      c  t ca” (      et al., 2002, p. 

475), o segundo aposta exatamente no construto da tradução como forma de explanar os 

processos de interpretação e manejo valorativo realizados como forma de legitimar a 

adoção de estruturas que tensionam os valores cooperativos (HAEDICKE, 2012). 

Através do aporte da análise de frames   da  d  a d  “   at   d    g t maçã ”, 

Creed, Scully e Austin (2002) extrapolam a linearidade do argumento segundo a qual a 

interpretação de símbolos culturais abrangentes à luz de símbolos locais permite a 

adaptação de estruturas e práticas aos segundos. Na proposta dos autores, não se trata de 

 ma m  a adaptaçã , ma  d   m p  c       t   cad    d     “   at   d    g t maçã ” 

são elaborados ao mesmo tempo em que se são construídas identidades sociais com 

dupla função de legitimação: autorizar a participação dos agentes sociais disputando a 

criação dos relatos e, de outro lado, mobilizar e envolver proponentes e audiências 

essenciais (CREED et al., 2002, p 475).   

Abordar as instituições como espaços habitados que tem nos agentes nela 

dispostos sua força motriz tem se demonstrado uma possibilidade interessante de 

reinserção das pessoas na análise institucional de organizações. De forma coerente, essa 

abordagem retoma metodologias de pesquisa focalizadas na interação social, 

devolvendo centralidade às abordagens etnográficas de pesquisa e assim preconizando 

os micro-processos como lócus das explanações.  
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De todo modo, a diminuição da ênfase na mudança institucional como objetivo 

explanatório dos trabalhos não foi acompanhada de um tratamento adequado do lugar e 

do papel das escolhas agenciais. De modo recorrente, a relação entre os agentes e os 

repertórios culturais é entendida a partir de uma dinâmica de escolhas, o que nem 

sempre parece ser o caso. A cultura não é um recurso ou um atributo, mas algo 

encarnado nos indivíduos a partir da experiência. Mais do que escolha, pesam em sua 

manifestação a memória, as crenças e as emoções. Assim, cabe questionar se o modelo 

da ação subjacente à abordagem das instituições habitadas, onde a interpretação subsidia 

a ação, é prevalecente a todo momento.  

Uma teoria da ação alternativa é apresentada na abordagem do organizar através 

do construto do enactment (WEICK, 1979; WEICK, 1995). Powell e Colyvas (2008) 

propõe a abordagem do sensemaking como outra possibilidade de reengajamento do 

institucionalismo organizacional com o nível individual de análise e com suas 

fundações cognitivo/fenomenológicas. A produção de sentidos através de práticas 

cotidianas informadas pela ordem social mais ampla e pela experiência acumulada faz 

do sensemaking uma referência essencial para a investigação da dinâmica institucional 

(POWELL; COLYVAS, 2008).  

 

4. Análise organizacional, o organizar e a construção de sentidos: o sensemaking 

como fundamento micro-sociológico do pensamento institucional em organizações 

A possibilidade de integração entre o institucionalismo em organizações e o 

sensemaking foi incentivada por diversos autores (WEICK et al., 2005; SANDBERG; 

TSOUKAS, 2015). Esse chamado inspirou trabalhos conceituais (WEBER; GLYNN, 

2006) e empíricos (COLEMAN et al., 2010; JENSEN et al., 2009; SHARMA; GOOD, 

2013).  

Ultrapassando o mero reconhecimento do potencial de complementação entre a 

teoria institucional e o sensemaking, Weber e Glynn (2006) construíram um modelo 

teórico combinando elementos das duas abordagens. Utilizando a teoria dos 

mecanismos sociais como mediadora desta integração, o autor e a autora propõem uma 

abordagem ampliada do papel das instituições nos processos de sensemaking: para além 

da c mp     ã  da  m  ma  c m  “c   t a g m  t   c g  t       t   a  zad  ” (p  
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1640), c    d  am também   pap   da     t t  çõ    a “p  pa açã ” (priming), “ d çã ” 

(editing)   “d    cad am  t ” (triggering) do sensemaking (WEBER; GLYNN, 2006).  

Nos trabalhos neoinstitucionais em organizações, as instituições eram 

concebidas como elementos inertes dos quais resultariam comportamentos irreflexivos 

orientados por concepções de ação tomadas como dadas. Em termos práticos, o efeito 

institucional seria o descarte automático de alternativas ou comportamentos desviantes. 

Na formulação de Weber e Glynn, é destacado um processo subsequente d  “c  t     

  c a ” (p  1641) da açã  at a é  da   xp ctat  a     t t c   a  zada  ac  ca d  

comportamento dos outros indivíduos. É importante ressaltar que esses autores não 

  gam a p  m   a c  c pçã , ma    m a c mp    d m c m  “pa t  da h  tó  a”, 

complementando-a com a segunda (WEBER; GLYNN, 2006). 

Mediando a integração entre as abordagens institucional e do sensemaking, 

Weber e Glynn (2006) empregam a teoria dos mecanismos sociais (BARLEY; 

TOLBERT, 1997; HEDSTROM; SWEDBERG, 1998). Concebendo os mecanismos 

  c a   c m  “p        p daç   d  t    a       p c   cam c m   m input específico 

criará de forma confiável um output   p cí  c ” (W B  ; GLYNN, 2016, p. 1640), os 

autores estabelecem três classes de mecanismos acionadas como forma de conectar os 

níveis micro e macro de análise social: i) contextual; ii) formação da ação; iii) 

transformação.  

No modelo p  p  t , a     t t  çõ      c   am c m  “cód g     mbó  c   

c     t  ”     sensemaking c m  a “p  t ca d      d  t   cód g  ” (W B  ; GLYNN, 

2006, p. 1643). Desse modo, o modelo apresentado pelos autores, ao integrar de 

maneira lógica as abordagens institucional e do sensemaking, toma a construção de 

sentidos como uma atividade prática baseada no acionamento reflexivo das instituições. 

Esse acionamento se dá, em primeira instância, no nível contextual, com as instituições 

sendo empregadas como inputs de ordem macro na geração de outputs de ordem micro. 

No entanto, as possibilidades não se esgotam nesse nível. O acionamento das 

instituições como inputs micro na geração de outputs micro no nível da formação da 

ação e, possivelmente, sendo também acionadas como inputs micro na geração de 

outputs macro, o que configuraria processos amplos de mudança institucional, são 

outros arranjos potenciais também abarcados na formulação (WEBER; GLYNN, 2006). 
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A contribuição central do trabalho reside na ampliação da ideia das instituições 

realizada dentro do marco teórico do institucionalismo organizacional. Diferentemente 

do interacionismo simbólico, suporte micro-sociológico adotado de forma predominante 

nos estudos das instituições como espaços habitados (HALLET; VENTRESCA, 2006; 

HAEDICKE, 2012), a abordagem do organizar e do sensemaking foi elaborada por Karl 

Weick (1979; 1995) sobre forte influência da fenomenologia e de abordagens sistêmicas 

de análise organizacional, do mesmo modo que o institucionalismo organizacional. 

Desse modo, o modelo proposto pelos autores habilita-se a integração epistemológica 

pretendida.   

Por outro lado, essa possibilidade de integração é tomada como dada, já que os 

autores não dedicam atenção a elementos relevantes formulados diferentemente nas 

duas abordagens: a concepção da ação e a relação entre a organização e o ambiente. 

 Enquanto o novo institucionalismo sofre críticas por carecer de uma adequada 

teoria da agência (DIMAGGIO, 1988; POWELL; COLYVAS, 2008), a abordagem do 

organizar tem no conceito de enactment seu domínio da ação. Enquanto a distinção 

entre a organização e o ambiente é central na teoria institucional, no sensemaking ela é 

elaborada relacionalmente (EMIRBAYER, 1997): da posição do agente organizacional, 

o ambiente existe na medida em que ele o percebe e, especialmente, da forma como ele 

o percebe. A tensão entre estes elementos será abordada adiante num esforço teórico de 

complementação. 

A inobservância desses aspectos teóricos tem sido frequente nos trabalhos que 

procuraram empregar o sensemaking como fundamento micro-sociológico para a 

análise institucional.  

Jensen, Kjærgaard e Svejvig (2009) procuraram integrar a perspectiva 

institucional com o sensemaking buscando preencher uma lacuna teórica observada nas 

investigações institucionalistas sobre a implementação de sistemas de informação: 

compreender como os atores organizacionais criam sentido para e performam 

objetivamente as tecnologias. Entendendo que cada teoria tem o seu poder explanatório, 

os autores buscam combiná-las para conectar os níveis micro e macro em sua 

explanação. Institucionalmente, os autores mostram como um mito racionalizado acerca 

da tecnologia implementada alcançou o nível organizacional a partir do campo 

organizacional. No nível individual, demonstram como os atores moldam a utilização da 

tecnologia ao performar práticas de trabalho seletivamente (JENSEN et al., 2009). 
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Jensen, Kjærgaard e Svejvig (2009) argumentam que a diferença central entre as 

duas abordagens é o nível de análise priorizado. Enquanto o neoinstitucionalismo 

dedicou maior atenção a níveis mais abrangentes como o campo organizacional, o 

sensemaking adereça processos do nível micro. A complementaridade entre as 

abordagens residiria, portanto, em prover um quadro multi-nível de análise. Para os 

autores, as abordagens são logicamente compatíveis em decorrência da origem 

filosófica comum: a fenomenologia (SCHUTZ, 1967) e o sócio-construcionismo 

(BERGER E LUCKMAN, 1967).  

Investigando o emprego de uma nova ferramenta de tecnologia da informação 

em um departamento médico, os autores identificaram o papel ativo assumido pelos 

médicos na definição dos processos de implementação. Os médicos perceberam os 

mecanismos de controle atrelados à tecnologia adotada como um desafio a sua 

“expertise, aut   m a p         a      b  dad  c í  ca” (J      et al., 2009, p. 350). A 

partir dessa percepção, passaram a investir em um processo contínuo de associação e 

dissociação de sua identidade profissional em relação ao sistema adotado. Para os 

autores, a tecnologia desafiou a condição dos médicos na organização. Desafiados em 

sua autoridade, passaram a reivindicar a sua missão como profissionais do tratamento, 

algo que não estava sendo facilitado pela tecnologia.  

De acordo com a revisão sobre as diferentes ondas do institucionalismo 

organizacional, pode-se dizer que a percepção do nível de análise como característica 

distintiva do neoinstitucionalismo organizacional é parcial. Segundo vários autores, a 

especialização em análises de caráter abrangente é expressão de diferentes 

deslocamentos: má interpretação do objetivo central do pensamento institucional e 

efeito da ênfase em metodologias quantitativas diante da abundância de dados 

(SUDDABY, 2010); negligenciamento dos fundamentos micro-sociológicos 

(BARLEY, 2008); despreocupação quanto aos micro-fundamentos teóricos necessários 

para engajar as explanações aos níveis menos abrangentes de análise (HALLET; 

VENTRESCA, 2006; POWELL; COLYVAS, 2008). 

Face a esses diagnósticos, é razoável que se considere o caráter teoricamente 

fragmentado que marca a terceira onda institucionalista em organizações. Mais do que 

aceitar prontamente a compatibilidade lógica entre as duas abordagens, é necessário que 
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se examine o conjunto de agendas institucionalistas propostas no âmbito da sociologia 

das organizações para que, além de uma integração coerente, torne-se possível 

identificar os espaços de aprimoramento teórico existentes em cada uma das 

abordagens.  

Tomando o trabalho desses mesmos autores como referência, temos algumas 

ilustrações das distorções decorrentes da pronta aceitação da compatibilidade lógica 

entre as duas correntes teóricas. Meyer e Rowan (1977) definiram o conceito de mitos 

racionalizados como argumentos racionais utilizados pelas organizações para conquistar 

legitimidade em seu campo de atuação. Jensen, Kjærgaard e Svejvig (2009) postulam 

que os mitos racionalizados são parte do contexto institucional. Se são os mitos parte do 

mesmo ambiente o qual as organizações se conformam para se legitimarem, como 

separar os mitos racionalizados do campo organizacional e da organização? Ao 

exteriorizar os mitos como parte do ambiente, perde-se tração analítica. 

Ao tomarem o conceito como dado, os autores ignoram o fundamento 

fenomenológico subjacente ao conceito. O que permite que se tornem mitos e sejam 

também racionalizados é a performance objetiva dos mesmos por indivíduos em suas 

ações materiais e discursivas. Ao invés de elementos culturais etéreos e inertes, o que se 

tem na versão do conceito são agentes organizacionais, conscientemente ou não, 

conformando-se à estrutura social de um campo e agindo conforme papéis estruturais 

incorporados. 

Ecoando a preocupação que se tornou a especialidade dos estudos em 

sensemaking, os autores tomam eventos inesperados como fenômenos privilegiados 

para o exame da relação entre ação e cognição. No caso específico, a introdução de uma 

nova tecnologia da informação em um sistema de saúde intensificando a necessidade de 

construção de sentidos por configurar circunstâncias não predeterminadas (JENSEN et 

al., 2009).  

Ainda que os pressupostos teóricos da abordagem corroborem a afirmação, a 

opção por eventos inesperados reforça a trajetória de estudos já existentes que ignoram 

outro pressuposto caro à perspectiva: a construção de sentidos é contínua, um processo 

corrente e duradouro (WEICK, 1979; 1995). De fato, situações inesperadas facilitam o 
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emprego dos conceitos desenvolvidos em torno do sensemaking. A especialização neste 

tipo de fenômeno, no entanto, torna ainda mais relevante o estudo do organizar 

duradouro, que emerge no cotidiano independente de grandes alterações. 

Três conceitos centrais no sensemaking são apresentados em complementação 

aos conceitos institucionalistas: bracketing, enactment e identidade. Diante da 

ambiguidade emergente em decorrência da implementação de uma nova tecnologia, os 

atores organizacionais destacam determinados itens ou eventos do fluxo contínuo de 

experiência buscando conectá-los a elementos conhecidos e assim construir algum 

sentido sobre os mesmos. Esse é o processo compreendido no conceito de bracketing, 

quando pistas identificadas na situação são objeto de atenção seletiva (WEICK, 1979). 

A seletividade manifesta-se individualmente, de forma que a tecnologia tende a ser 

interpretada diferentemente por atores em um mesmo contexto. É por essa razão que, 

assim como estruturas organizacionais ou políticas públicas, tecnologias são 

intrinsecamente equivocais. 

Quando os indivíduos relacionam as pistas destacadas ao seu repertório de 

frames, cria-se o sentido para as mesmas. Ao fazê-lo, o indivíduo responde à realidade a 

partir da forma como a concebe. Esse processo é nomeado de enactment, que pode ser 

traduzido como performance objetivada. O sentido criado é retido cognitivamente, 

informando o repertório de frames do ator organizacional (WEICK, 1979; JENSEN et 

al., 2009).  

Um dos princípios do sensemaking é que a identidade é constitutiva da dinâmica 

reciprocal entre ação e interpretação. Por essa razão, a forma como os agentes sociais se 

percebem enquanto atores sociais influencia tanto o bracketing quanto o enactment. 

Recursivamente, a identidade é influencia por esses processos (WEICK, 1979; JENSEN 

et al., 2009). 

Para os autores, a teoria institucional fornece conceitos precisos no nível do 

campo organizacional, como mitos racionalizados. No mesmo nível, o sensemaking 

apresenta ideias menos contundentes, como frames, quadros de interpretação 

informados por experiências passadas que são utilizados para interpretar o presente. A 

fragilidade do frame enquanto conceito estrutural presente é a não especificação das 
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origens de sua substância, algo pretensamente suprido pela ideia de lógicas 

institucionais (THORNTON et al., 2012) e mitos racionalizados (MEYER; 

ROWAN,1977).  

No nível organizacional, ambas as abordagens apresentam ideias relevantes para 

o estudo empreendido. No campo institucional, a compreensão de como ideias viajam e 

são difundidas, a existência de atores tipificados com ações tipificadas e a inscrição de 

lógicas institucionais em artefatos tecnológicos. No campo do sensemaking, a 

compreensão da tecnologia como fonte de ambiguidade e dos papéis preenchidos por 

atores seguindo regras, aquilo que Weick (1995) chamou de subjetividade genérica. No 

nível individual, o sensemaking ganha destaque, permitindo a compreensão de como os 

atores, ao destacar e categorizar determinadas pistas em detrimento de outras, delineiam 

a prática da tecnologia implementada. 

Os autores encerram o trabalho argumentando que a integração entre as teorias 

possibilitou o desenvolvimento de explanações mais valiosas sobre o fenômeno em 

questão. A consideração das explanações oferecidas, no entanto, fragiliza essa 

afirmação. Basicamente, o que o trabalho faz é apresentar conjuntamente explanações já 

consagradas na teoria institucional e na abordagem do sensemaking. Ao pressupor a 

complementaridade lógica entre as abordagens, ignoram a oportunidade de acessar o 

núcleo teórico das abordagens em busca da validação desta suposta complementaridade. 

Sem esse exercício, torna-se impossível aprofundar as explanações já existentes. Ao 

fim, o que se tem é um mero paralelo entre os conceitos circunscritos a cada abordagem.  

A riqueza possível que existe nessa integração é a exploração das similaridades 

conceituais, de forma que se expresse a origem mesma da substância de um conceito 

estrutural como frame, por exemplo. Ao invés de garantir primazia a ideia de mitos 

racionalizados porque supostamente não se poderia identificar o conteúdo interno dos 

frames, mais rico seria buscar no fenômeno observado as respostas para tal questão. 

Ademais, ao destacar o poder explanatório do sensemaking em relação à capacidade de 

agência dos atores individuais, os autores não contrapõem a teoria da ação subjacente à 

abordagem a sua correspondente no institucionalismo organizacional. A inexistência de 

uma teoria da ação é uma crítica frequentemente dirigida à teoria institucional em 
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organizações (DiMAGGIO, 1988; ZUCKER, 1988; EDWARDS, 2015; BARLEY, 

2008).  

De outra parte, o sensemaking é criticado por negligenciar a estrutura social. O 

fato é que, na ideia de enactment, o que se tem é muito mais um espaço para a ação do 

que uma ideia de escolha agencial. O ator é um agente, mas essa definição não se 

fundamenta numa concepção voluntarista de ser humano. Pelo contrário, o que se tem é 

um caráter improvisacional, e não escolhas soberanas ou um comportamento 

autodeterminado. Essas ideias passam ao largo do quadro analítico empregado por 

Jensen, Kjærgaard e Svejvig (2009). 

Sharma e Good (2013) investigaram iniciativas corporativas de caráter social 

buscando compreender o papel de gestores médios no manejo das contradições 

emergentes destas atividades. Combinando a corrente do trabalho institucional 

(LAWRENCE; SUDDABY; LECA, 2009) com o sensemaking (WEICK, 1995) e o 

sensegiving (GIOIA; CHITTIPEDDI, 1991), propuseram um modelo conceitual para 

exp  ca  c m  “g  t     méd    ag m  m b    íc   da   ga  zaçã    c  am    t ma  

h ma       t      at a é  da    t  taçã  d     c at  a  c  p  at  a    c a  ” 

(SHARMA; GOOD, 2013).  

Embora iniciativas corporativas voltadas para a criação de impacto social sejam 

amplamente reconhecidas no campo acadêmico, pouco se falou sobre como tais 

iniciativas são sustentadas ao longo do tempo. Para tanto, os autores argumentam que é 

necessário analisar os processos subjacentes as mesmas, ou seja, sua vida interna. 

Embora a teoria institucional apresente o conceito de lógicas institucionais para 

enquadrar os objetivos aparentemente concorrentes de transformação social e geração 

de lucros, bem como a ideia do trabalho institucional para pensar como essas iniciativas 

são mantidas, ela oferece poucos recursos para a análise da vida interna de processos 

situados. Em corporações voltadas para o lucro, o manejo para a integração entre 

objetivos sociais e econômicos é impactado por fatores contextuais, tornando ainda 

mais relevante a análise desses processos:  

Em uma organização voltada para lucros, se os atores organizacionais 

consistentemente escolhem atender as demandas sociais em 

detrimento das de lucro, a iniciativa pode ser desacoplada da atividade 
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principal da organização, tornando-a vulnerável a descontinuidade em 

tempos desafiadores. Por outro lado, se eles consistentemente situam 

as demandas por lucro em detrimento das sociais, a iniciativa pode 

tornar-se meramente simbólica e irrelevante em termos de criação de 

mudanças positivas (SHARMA; GOOD, 2013).     

Partindo da hipótese de que é o trabalho agencial de gestores médios que 

possibilita a manutenção de iniciativas corporativas com finalidade social, os autores 

procuram identificar os processos subjacentes à sustentação destas iniciativas, as 

capacidades necessárias para tal trabalho e as formas através das quais as organizações 

podem criar estas capacidades e as condições habilitadoras para que o trabalho 

institucional de manutenção das iniciativas seja realizado. Entendendo que navegar 

diferentes lógicas institucionais é o desafio que repousa sobre os médio-gestores, os 

autores identificam processos individuais e relacionais de sensemaking e sensegiving 

como uma forma de trabalho institucional que permite a reconfiguração contínua das 

práticas atreladas à iniciativa para que tanto as demandas sociais quanto as econômicas 

possam ser atendidas (SHARMA; GOOD, 2013). 

O trabalho busca atender os chamados para uma reconsideração da vida interna 

das organizações (SUDDABY et al., 2010, p. 1234) e da interpretação das demandas 

institucionais pelos atores (PACHE; SANTOS, 2010; ZILBER, 2002). Embora a 

corrente do trabalho institucional traga a teoria da ação necessária para responder esses 

chamados, é necessário que se coloque essa mesma teoria em perspectiva. Ao pressupor 

que o ator institucionalmente situado realiza um esforço consciente de criação, 

manutenção ou destruição institucional, o trabalho institucional desconsidera todo um 

conjunto de comportamentos inconscientes ou não propositivos que também impactam 

a dinâmica institucional. Embora o poder explanatório da corrente aderece 

adequadamente o fenômeno observado pelos autores, ele é parcial em relação ao 

objetivo de aperfeiçoamento teórico do argumento institucional.  

Por outro lado, a consideração do sensemaking como uma forma de trabalho 

institucional atende tanto a agenda institucionalista pautada na tomada da sociologia das 

práticas como referencial para a investigação das relações entre estrutura e agência, 

quanto a proposições para que a dinâmica institucional seja estudada em seu caráter 

processual (DIMAGGIO, 1988; EDWARDS, 2015). Assim, mais do que tomar a 

sustentação das práticas sociais corporativas como um resultado institucional, é possível 
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investigá-la enquanto processo. A consideração do sensemaking reforça essa visão, dada 

a predileção da abordagem pela análise processual explicitamente manifesta na adoção 

de verbos no gerúndio, como o organizing (WEICK, 1979). 

A adoção das práticas sociais como lente teórico-analítica fica patente na 

definição de trabalho empregada pelos autores. Para eles, as instituições provêm 

templates para os atores e as ações, por sua parte, influenciam estes templates. Assim, a 

agência dos mesmos é situada. No caso específico, a agência dos gestores médios é 

delimitada por duas lógicas concorrentes: a lógica social e a lógica de lucros, ambas 

guiando as iniciativas sociais corporativas. A capacidade para identificar as 

contradições entre estas lógicas é determinada por fatores contextuais e pela identidade 

dos gestores médios. O caráter contraditório que marca a relação entre essas lógicas 

transitará de uma condição de latência para uma de saliência na medida em que os 

gestores médios justaponham ambas de forma que a tensão possa emergir.   

Os autores acionam o conceito de paradoxo da agência enraizada para se referir 

à incapacidade de alguns atores organizacionais perceberem a tensão entre as lógicas, o 

que parece fora de lugar. Originalmente, esse conceito expressa a aparente contradição 

teórica do argumento institucional, tendo sido formulado como forma de reorientar as 

pesquisas realizadas no âmbito dessa teoria: como um ator pode mudar uma instituição 

a qual condiciona a sua ação? Focado no problema da mudança institucional, o 

paradoxo congrega uma preocupação mais contundente do que a mera percepção do 

caráter contraditório de lógicas existentes em contexto de pluralidade institucional 

(BATTILANA et al., 2009; HARDY; MAGUIRE, 2008; MUTCH, 2007).  

Ao se alinhar à corrente do trabalho institucional e ao projeto de reinserção da 

agência no institucionalismo organizacional através da complementação com a 

abordagem do sensemaking, os autores acionam a ideia do paradoxo de forma distorcida 

e acabam anulando a capacidade de percepção do ator organizacional. Sendo a 

percepção um componente básico da agência humana, evidencia-se que o conceito foi 

utilizado de forma parcial.  

Por outro lado, abordam coerentemente a reflexividade como a capacidade de 

posicionamento reflexivo frente às práticas institucionais de forma que modos 
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alternativos de ação possam ser visualizados, o que corrobora a utilização realizada em 

outros trabalhos (SUDDABY et al., 2016). Fatores contextuais, como a posição do ator 

organizacional em determinadas redes, ou individuais, como suas preferências políticas 

e valores, influenciam a percepção e, consequentemente, a divergência entre as lógicas 

poderá transitar da latência para uma situação de saliência (SHARMA; GOOD, 2013). 

A compreensão do sensemaking como trabalho institucional é problemática do 

ponto de vista das formulações de Weick (1995). No trabalho institucional, a ação é 

entendida como reflexiva e propositiva. De sua parte, o sensemaking é definido como 

um processo de ação baseado na ideia de enactment, quando pistas são seletivamente 

extraídas do ambiente subsidiando a performance objetivada de ações que constituem a 

base sob a qual se dá a interpretação de situações ambíguas. Entendido como o 

"contínuo desenvolvimento retrospectivo de imagens plausíveis que racionalizam o que 

as pessoas estão fazendo" (Weick et al., 2005, p. 409), assemelha-se mais a uma 

improvisação, como tantas vezes metaforizado por Weick (1988; 1990; 1993; 1995), do 

que a uma ação estrategicamente voltada para a acomodação institucional de lógicas 

divergentes.   

Ainda que os autores considerem o caráter afetivo do processo de construção de 

sentidos e o papel das emoções na definição da ação, o trabalho apresenta uma visão 

voluntarista da capacidade de agência dos atores sociais. Para além do caráter 

improvisacional, o aspecto cognitivamente seletivo do sensemaking não diz, 

necessariamente, respeito à escolha agencial de determinadas pistas em detrimento de 

outras. Como exposto por Weick (1979) na sua elaboração da ideia de organizing, os 

indivíduos selecionam e retém informações específicas ao longo de sua trajetória de 

vida. Se selecionados e retidos, os conteúdos gerados em processos anteriores de 

construção de sentidos tornam-se disponíveis como base interpretativa para experiências 

posteriores. Assim, a seleção a que o esquema se refere não é uma escolha individual 

em tempo real, mas sim um acúmulo originado de experiências vividas.  A assunção de 

uma lente institucional torna esse caráter situado ainda mais delimitado, dado que está 

se aceitando que o sensemaking não ocorre em um vácuo institucional. 

No quadro proposto, os atores organizacionais conseguirão lidar com as 

demandas emanadas das lógicas concorrentes na medida em que suas emoções em 
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relação a cada lógica sejam harmonizadas com estas demandas. Por sua vez, essa 

harmonização dependerá da capacidade dos atores manejarem suas emoções 

relacionadas às lógicas concorrentes. Novamente, o que se apresenta é um caráter 

voluntarista. Além da capacidade de se desengajarem das instituições, os atores devem 

se desengajar de suas emoções. Uma das proposições dos autores expressa esse 

voluntarismo: 

Ao separar e integrar cognitivamente as demandas das lógicas social e 

de produtividade, os gestores se engajaram na interpretação para o 

sensemaking. A capacidade para a complexidade integrativa pode 

habilitar o gestor a se mover para além dos trade-offs percebidos e se 

engajar no sensemaking que cria os frames integrados de modo a 

atender as demandas de ambas as lógicas (SHARMA; GOOD, 2013, 

p. 105). 

O que os autores propõem são atores capazes de, em um exercício cognitivo, 

separar e integrar as demandas institucionais concorrentes para, então, reintegrá-las 

coerentemente de forma que possam atender estas demandas. O modelo se assemelha 

m  t  a p  p  ta d  “k t d      am  ta  c  t  a  ” d       w d    (1986),   d  at     

sociais deliberadamente selecionam comportamentos possíveis em seus repertórios 

culturais de ação. Embora a ideia seja amplamente utilizada em trabalhos 

institucionalistas (THORTON et al., 2015), cabe questionar qual é a pertinência do 

argumento institucional se a ação é deliberadamente definida (MUTCH, 2017). 

   p  c   za      a “c   t  çã  d     t d   d ma da        g  t       pa  m 

as demandas das lógicas para integrá-las recursivamente criando frames cognitivos que 

  c  p   m ta t  a  óg ca   c a    a t  a  óg ca d    c   ” (SHARMA; GOOD, 2013, 

p. 111), os autores garantem status analítico privilegiado à dimensão cognitiva das 

instituições. Ao fazê-lo, negligenciam as origens coercitivas e normativas das 

instituições. Não parece verossímil ignorar que, para além da capacidade de agência de 

gestores médios altamente reflexivos, existe uma estrutura organizacional articulada em 

torno de níveis hierárquicos e cadeias de comando. Adicionalmente, é razoável supor 

que, diante de oscilações econômicas contundentes, as corporações tenderam a priorizar 

aquilo a que foram treinadas originalmente (WEICK, 1993): produzir lucros. De todo 

modo, o quadro de análise apresentado peca ao sobre-enfatizar o papel dos gestores 

médios na emulação de lógicas institucionais concorrentes. 
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Coleman et al. (2010) investigaram a influência de estórias locais na 

implementação de uma política pública do Sistema Nacional de Saúde britânico. Ao 

influenciar a interpretação de uma política pública nacional genericamente estruturada, 

“     ma  c  c  t a  ” d    ad   d      ga  zaçõ   a t        p  a    a        t ma 

passou acabaram influenciando a forma como a mesma é implementada. A abordagem 

do sensemaking foi utilizada para analisar como a interpretação influencia a 

implementação. Assim, o trabalho alinha-se a uma preocupação de pesquisa 

estabelecida nos estudos de implementação: compreender como fatores próprios de 

contextos locais delineiam a forma como políticas centrais são implementadas 

localmente (MAJONE; WILDAVSKY, 1977; EXWORTHY; FROSINI, 2008).  

Nesse sentido, a implementação é entendida como o enactment da política em 

contexto local. Mais do que seguir uma determinada cartilha, a implementação é 

influenciada pelas agendas, frames de referência, redes sociais e relações institucionais 

dos atores locais. Neste trabalho, o caráter seletivo do sensemaking não é erroneamente 

  t  d d  c m   ma “c    d  açã   ac   a  d   at     a t   at  a , ma    m c m   ma 

   p  ta    t  t  a a   t açõ     t  ga t  ” ( OLEMAN et al., 2010, p. 290). Como 

destacado, é um processo orientado mais pela plausibilidade do que por uma suposta 

precisão objetiva:  

Weick argumenta que gerir consiste no sensemaking, pelo que ele 

     d z          at       ga  zac   a       t  am  t  “ xt a m 

p  ta ” d  caót c    c  t        x  d      t  , açõ     p  ít ca      

circundam qualquer empreendimento humano. Percepções sobre 

a          c   t t    ma p  ta “  g    ca t ”  ã  d t  m  ada  p     

pressupostos subjacentes que emergem de experiências pretéritas. A 

ação em resposta a uma pista também será influenciada por estes 

pressupostos subjacentes, e por sua vez, influenciará pressupostos 

futuros; mais, pistas e a ação em resposta a estas dependem de crenças 

sobre a identidade organizacional (COLEMAN et al., 2010, p. 290). 

Tomando como referência o trabalho de Weber e Glynn (2006), os autores 

consideram o duplo efeito das instituições: além de constrangerem cognitivamente a 

ação, elas também a subsidiam e habilitam. Assim, as instituições preparam o 

sensemaking. Ao prover expectativas quanto a papéis, influenciam a forma como os 

atores percebem as pistas e reagem a elas. Elas o editam, ao moldar o contexto social 

onde os sentidos compartilhados sobre as pistas e ações são negociados em processos 

constantes de interpretação e reinterpretação. Por fim, as instituições desencadeiam o 
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sensemaking. Na medida em que se alteram internamente, emulam ambiguidades que 

disparam processos de construção de sentidos (COLEMAN ET AL., 2010; WEBER; 

GLYNN, 2006).  

Posto de outro modo, pressupostos e identidades previamente estabelecidos 

acumulam-se cognitivamente. Diante de novas práticas ou estruturas, configura-se uma 

tensão entre o acumulado e o inédito. O imperativo de acomodação cognitiva resultante 

dessa fricção passa, necessariamente, pela ação. Seja o enactment individual, seja a 

negociação coletiva, tratam-se de processos realizados no domínio da ação.  Diante do 

tensionamento cognitivo, é a ação que estabelece as bases a serem interpretadas. A 

performance objetivada dissipa parte da ambiguidade gerada pela tensão entre situações 

inéditas e conteúdos acumulados. Assim, estabelece-se um caráter recursivo, já que os 

conteúdos acumulados informam essa ação ao influenciar o processo de seleção de 

pistas. Do mesmo modo, as pistas disponíveis são delimitadas pela situação em questão. 

A implementação da política investigada em torno de consórcios 

descentralizados é ilustrativa. Como afirmado pelos autores, cada consórcio analisado 

era conceitual e ideologicamente diferente, com expectativas e objetivos igualmente 

diversos. A adoção de quadros analíticos fundamentados em uma ideia da estrutura 

social como um monólito inflexível descarta a relevância da análise dessa diversidade, 

tomando essa constatação como trivial. Mais, não oferece parâmetros teórico-

metodológicos adequados à análise dessa diversidade. É essa lacuna que os autores 

preenchem ao considerar as estórias locais como representativas de legados históricos 

moldadores da construção de sentidos, de forma que a implementação da política 

ap     ta    d      ça   m   a “  ga  zaçã , adm    t açã     p  açã ” (COLEMAN 

et al., 2010, p. 294). 

A pesquisa identificou dois legados históricos determinantes do caráter assumido 

pelo processo de implementação da nova política. Durante o período de 1991 a 1997, a 

provisão de serviços de saúde local foi estruturada em torno de um esquema de 

financiamento que disponibilizava um orçamento indicativo para cuidados eletivos para 

os pacientes. Como a adesão dos clínicos gerais organizados era voluntária, criou-se 

uma rivalidade entre aqueles que adotaram o esquema e os grupos que não o fizeram. 

Ainda que evitando a adoção por colocarem-se críticos do esquema elaborado, estes 
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sentiram-se financeiramente prejudicados. Embora essa divisão tenha se manifestado 

diferentemente nos locais investigados, a formação desses grupos foi determinante do 

processo de implementação da nova política, confirmando a proposição de que 

experiências passadas se acumulam como esquemas de interpretação e identidades que 

permanecem como legado organizacional (COLEMAN et al., 2010). 

O segundo legado resultou dos arranjos organizacionais anteriores. Ao abolir o 

esquema de financiamento baseado em orçamentos indicativos em 1997, o recém-eleito 

governo trabalhista criou Grupos de Cuidado Primário para substituí-lo. Esperava-se 

que esses grupos assumissem maiores responsabilidades ao longo do tempo, até 

eventualmente tornarem-se centros formais de cuidado primário. O governo 

desencadeou um processo de fusão de grupos para que se tornassem centros formais. 

Muitos agentes locais interpretam a fusão como a extinção dos grupos aos quais eram 

ligados, configurado estórias locais que mostraram-se determinantes da configuração 

dos consórcios em torno dos quais foi implementada a política investigada pelos autores 

(COLEMAN et al,, 2010). 

O que o trabalho sugere é que a recorrência da performance objetivada, o 

enactment, dos dois grupos formados em torno do esquema de financiamento do 

cuidado primário – aderentes ao fundo e não aderentes ao fundo – e o legado de 

reordenamento das fronteiras organizacionais em torno dos grupos de cuidado primário 

e depois centros de cuidado primário, acabou por estabelecer padrões de relações sociais 

e contato entre os clínicos gerais e gestores. O estabelecimento de rotinas e práticas em 

torno destas relações e contatos mostrou-se estruturante das interações nos locais, de 

forma que a implementação de uma nova política foi profundamente determinada por 

estes legados (COLEMAN et al., 2010). 

O trabalho ilustra empiricamente os argumentos de Weber e Glynn (2006) 

acerca do duplo efeito das instituições sobre o sensemaking. Adicionalmente, aproxima-

   d   ma     t açã   mpí  ca da  d  a d  “sensemaking d  t  b íd ” (COLEMAN et al., 

2010, p. 303) parcialmente elaborada por Weick (1995). Por outro lado, a opção pela 

realização de um estudo de caso triplo impediu que fossem investigadas as diferentes 

versões das histórias locais no âmbito de grupos tomados como homogêneos. A 

contribuição central do artigo é evidenciar como a história importa no devir 
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organizacional. Assim sendo, não parece razoável tomar somente parte da história como 

se representasse sua totalidade.  

Em sua formulação inicial do organizing, Weick (1979) dá centralidade ao 

conceito de equivocalidade. Políticas públicas, tecnologias e organizações são 

percebidas diferentemente por agentes sociais semelhantes. Ao dotar esses artefatos de 

sentidos diversos, revelam o caráter equivocal dos mesmos. Pesam para a constituição 

dessa variação as diferentes trajetórias biográficas dos agentes sociais, onde diferentes 

legados são internalizados. Não se está negando a possibilidade de constituição de 

acúmulos coletivamente compartilhados, mas sim reivindicando um exame abrangente 

daquilo que se entende como a história internalizada cognitivamente. 

Os autores evidenciam como o sensemaking e as práticas dos clínicos gerais, 

informadas pelos legados históricos configurados em torno de esquemas de 

financiamento e arranjos organizacionais pretéritos, mostraram-se dominantes no 

delineamento da implementação da nova política do Sistema Nacional de Saúde do 

Reino Unido. Em termos teóricos, a contribuição do trabalho é revelar a existência de 

um espaço para a agência que não é acionado em termos racionalmente lineares, mas 

sim como função de processos de negociação influenciados por acúmulos cognitivos. É 

por e  a  azã        ca  t   “  éd t          d  p  b  ma ” (COLEMAN et al., 2010, p. 

303) da nova política pretendido pelo governo central não pôde ser realizado 

discricionariamente.  

Alguns pontos destacados ao longo da formulação apresentada neste item e no 

anterior merecem ser retomados para que o mesmo se encerre introduzindo, de forma 

clara, as questões que serão trabalhadas adiante. Como demonstrado, a abordagem das 

instituições habitadas toma a interação social como lócus da dinâmica institucional. É 

na análise pormenorizada das pessoas em interação que se identificam os efeitos 

constritores e habilitadores de "sistemas culturais de grande ordem" (HAEDICKE; 

HALLET, 2016, p. 1), de onde derivam as instituições.  

O fundamento teórico dessa opção por metodologias qualitativas, 

predominantemente etnográficas, é encontrado no interacionismo simbólico: toda ação é 

antecedida e orientada pela interpretação da situação em relação ao social circundante. 
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Por isso o cerne das explanações apresentadas no âmbito dessa corrente de pesquisa 

reside na variação decorrente da capacidade humana de criar e negociar (HALLET; 

VENTRESCA, 2006; HAEDICKE, 2012; BINDER, 2007; CREED et al., 2002). 

Creed, Scully e Austin (2002) demonstraram como narrativas de legitimação são 

forjadas no cotidiano situado a partir do manejo de referenciais culturais abrangentes e 

da construção simultânea de identidades que permitem a mobilização dos proponentes e 

da audiência necessária para que sejam tomadas como dominantes. A interpretação da 

situação em relação a esses referenciais leva aos sentidos que organizam o subjetivo, 

assim permitindo e informando a ação. Ao final do processo, a audiência identificada 

com os defensores da política de combate à discriminação no trabalho havia sido criada 

pela narrativa legitimadora, assim assimilando a narrativa, processo nomeado pelos 

autores como autocomunicação. 

Binder (2007), entendendo as instituições como "vocabulários institucionais de 

motivo" (p. 547), objetos de interpretação e criação de sentido, focou a relação entre o 

situado e o abrangente - "sistemas locais e extra-locais de sentidos" - para evidenciar 

como diferentes departamentos em uma organização respondiam diferentemente a 

pressões externas como as fontes de financiamento e o universo normativo de profissões 

como serviço social. Ao quebrar a ideia de reprodução institucional com o conceito de 

instituições adotado, evidenciou a importância das partes (SPINK, 1991) e das 

trajetórias biográficas individuais (SUDDABY et al., 2016) para a análise 

organizacional. As partes podem ser mais ou menos referenciadas nos sistemas locais e 

extra-locais de sentidos, a depender de diferentes fatores: interações em campos 

profissionais consolidados; dependência material de outras organizações; trajetórias 

biográficas, entre outros (BINDER, 2007).  

Diversos elementos destacados desses aqui destacados encontram 

correspondência nas conclusões das análises institucionais complementarmente 

fundamentadas no sensemaking que foram aqui analisadas. A variação local na 

performance de instituições abrangentes é abarcada pelo duplo efeito das instituições – 

constrangimento ou habilitação -  proposto por Weber e Glynn (2006).  

O modelo proposto pelos autores demonstra como as instituições constrangem e 

habilitam o sensemaking, logo, a ação, mas somente o trabalho de Coleman et al. (2010) 
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essa proposição empiricamente. Assim como no trabalho de Binder (2007), foram os 

esquemas conceituais derivados da experiência, portanto, da história, e manifestos como 

estórias locais, portanto, como memória performada objetivamente, que delimitaram as 

possibilidades de performance de uma reforma no arranjo organizacional do sistema de 

saúde local britânico. Igualmente, o reconhecimento das partes, os diferentes consórcios 

e suas especificidades ideológicas e conceituais, foi fundamental para que os autores 

identificassem o papel das diferentes estórias locais (SPINK, 1991; COLEMAN et al., 

2010).  

O que diferencia o trabalho de Coleman et al. (2010) tanto de seus pares na 

análise institucional guiada pela abordagem do sensemaking (SHARMA; GOOD, 2013; 

JENSEN et al., 2009) quanto pelas instituições habitadas (BINDER, 2007; CREED et 

al., 2002) é a consideração de um fundamento teórico caro à abordagem do organizar 

formulada inicialmente por Weick (1979): a ação tende a anteceder a interpretação, 

como elaborado no conceito de enactment. Diante da equivocalidade própria de 

tecnologias, políticas públicas e organizações, e da ambiguidade do mundo em seu 

caráter socialmente entrópico (ZUCKER, 1998) que faz da realidade fonte constante de 

contradições institucionais (SEO; CREED, 2003), a ação assume caráter 

improvisacional. 

Essa concepção afasta qualquer possibilidade de análise institucional orientada 

pela abordagem do organizar assumir uma visão da agência baseada em escolhas 

autodeterminadas, mesmo que estas se deem no âmbito de repertórios culturais 

(SWIDLER, 1986; BINDER, 2007; HAEDIKE, 2012; THORTON et al., 2015). Assim, 

afasta-se a ideia da cultura como um recurso a ser utilizado, o que não implica a 

desconsideração de seu papel. Pelo contrário, a cultura ganha relevo a partir da 

preponderância do conceito de identidade para as explanações baseadas no sensemaking 

(WEICK, 1979; 1995).  

A fundamentação no organizar e no sensemaking, portanto, não encontra sua 

relevância nas possibilidades de microanálises dela derivadas (JENSEN et al., 2009), 

mas sim na teoria da ação que essas abordagens contêm. Não se está questionando a 

relevância dos trabalhos em instituições habitadas, mas sim sistematizando os fatores 

que o distinguem da abordagem do organizar e, especialmente, buscando iluminar como 

as características distintivas da última podem render ganhos analíticos não 

possibilitados pelos primeiros.  
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Enquanto nas instituições habitadas as negociações coletivas ganham destaque 

analítico, o enactment é priorizado no organizar. Essa diferença habilita análises dos 

relatos individuais dos atores sociais, de forma que se possa compreender suas formas 

de engajamento (ou não) na vida organizacional, bem como aprofundar a análise do 

papel das trajetórias biográficas, da história e da memória na constituição da dinâmica 

institucional em lugares e organizações.  

Mais do que habitadas por pessoas portando hábitos, capacidade projetiva e de 

avaliação e, também, de resignação, as instituições são espaços habitados. Elas são 

performadas objetivamente através de práticas sociais espacializadas que, como 

demonstrado nos trabalhos analisados, são objeto de negociação coletiva situada.  

Em atenção a preocupações emergentes apresentadas por trabalhos crítico 

realistas, Mutch (2017) argumenta que são as práticas que sofrem mudanças com maior 

frequência, com a permanência de instituições elementares de grande abrangência que, 

por sua vez, orientam essas práticas. Nas instituições habitadas, a visão é de que a 

interação situada é que determina a qualidade da manifestação das instituições. No 

organizar pensado institucionalmente, proposta que aqui se está procurando apresentar, 

a interação situada é também preponderante, mas deve ser qualificada em atenção à 

história, à memória e à espacialização das práticas sociais. 

 

4.1 A abordagem do organizing como microfundamento para a análise 

institucional 

A abordagem do organizar foi apresentada no livro The Social Psychology of 

Organizing (1979). Nele, o autor expõe os elementos constitutivos do organizar, 

definindo-o como uma abordagem, ou seja, como uma forma específica de se investigar 

o fenômeno organizacional. Posteriormente, essa abordagem fundamentou o 

desenvolvimento da perspectiva do sensemaking (WEICK, 1995; SANDBERG; 

TSOUKAS, 2015). 

O organizar nasce de uma crítica às teorias organizacionais dominantes à época. 

Ao pressupor que toda organização é dotada de uma finalidade específica e de uma 

racionalidade essencial, as conceituações tradicionais reificavam a organização, assim 

gerando um conjunto de imprecisões analíticas: a tomada de evidências ocasionais 
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como base empírica generalizável, a tendência analítica à dissolução dos indivíduos em 

favor de uma pretensa homogeneidade organizacional e distorções nas tentativas de 

delimitação daquilo que é interno e externo à organização (WEICK, 1979).  

A crítica às abordagens utilitaristas é um primeiro ponto em comum entre o 

institucionalismo organizacional e o organizar. A hegemonia de modelos de análise 

organizacional baseados na ideia de indivíduos e organizações calculadores de 

consequências preocupava pesquisadores de diversas áreas. Enquanto a resposta 

institucionalista foi forjada por teóricos da sociologia das organizações, o organizar 

emergiu no campo da psicologia social. As duas correntes viriam a ser influenciadas 

pela teoria dos sistemas abertos (KATZ; KAHN, 1978; SCOTT, 1995), que deu 

destaque analítico às relações entre a organização e o ambiente circundante. A 

assimilação dessa influência, no entanto, manifestou-se diferentemente.  

No organizar assume centralidade a ideia de que a organização não existe como 

um ente estável, mas sim como re   tad  d  “c mp  tam  t     t   açad  ”  m      

em processos condicionalmente relacionados. Assim, ele é entendido como a conjunção 

entre processos de interação que criam, conservam e dissolvem coletividades 

c  t   am  t ,    d  a   ga  zaçã  “a  ma    a  pelas quais tais processos são 

c  t   am  t   x c tad  ”. A constituição da organização se daria através da interação 

entre indivíduos (WEICK, 1979, p. 1). No institucionalismo organizacional, de maneira 

geral, adotou-se o caminho inverso: através de um entendimento da organização como 

uma forma social estruturada é que se chegava aos indivíduos nela engajados.  

Para Weick (1979), o organizar resulta da formação de ciclos repetitivos de 

comportamentos recíprocos interligados. Face às ambiguidades da vida cotidiana, esses 

ciclos apresentam-se como formas sociais úteis ao imperativo da construção de sentidos 

acerca do fluxo contínuo de experiência (SCHUTZ, 1967; WEICK, 1979). Assim, o 

nível individual assume primazia em relação ao organizacional. Na teoria institucional, 

as organizações formais são vistas como mecanismos criados para a dissolução de 

dilemas sociais (ZUCKER, 1988). Nas palavras de Selznick (1949), c m  “    am  ta  

  ca c t a t  ”      ,    í      ga  zac   a  t m p  maz a a a ít ca   b       dividual.   
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Essa contradição, no entanto, não é irreparável. O institucionalismo habitado 

(HALLET; VENTRESCA, 2006) é expressão clara dos esforços para reengajar a teoria 

institucional aos seus fundamentos micro-sociais. A primazia analítica dada ao 

indivíduo não pressupõe a inexistência da organização como forma social estruturada. 

Ela somente concebe o nível organizacional como função do nível individual-

interacional. Ademais, é o caráter situado desse foco analítico que garante o espaço para 

a teoria da ação inscrita no organizar.  

A forma como a realidade social é concebida por Weick (1979) configura um 

dos cernes dessa teoria da ação. O mundo social é entendido como espaço de 

ambiguidade onde os atores sociais agem para constituir a referência primária a ser 

interpretada. É por essa razão que os sentidos assumem centralidade teórica. A produção 

de sentidos é entendida como um processo de atenção retrospectiva. Uma situação não 

pode ser objeto de atenção reflexiva plena enquanto ocorre. Embora situada em um 

determinado lugar e em um determinado momento, a atenção é remetida ao que já 

ocorreu, às experiências vividas. Dessa forma, o sentido de qualquer ação ou evento é a 

maneira pela qual a atenção os vê após terem ocorrido. Este processo não é infalível aos 

interesses dos atores, tampouco aos projetos em que estão inseridos. Fatores contextuais 

e institucionais também influenciam a atenção dispensada aos eventos e ações, bem 

como o processo de atenção seletiva que identifica determinadas pistas em detrimento 

de outras  (WEICK, 1979; WEICK et al., 2005). 

Claramente influenciado pela fenomenologia (SCHUTZ, 1967), Weick (1979) 

parte da ideia de que os indivíduos em qualquer coletividade existem imersos em uma 

corrente contínua de experiência. Uma vez vivida, a experiência torna-se disponível 

para a atenção. Quando o processo de atenção se dá, o indivíduo implicado afasta-se da 

corrente contínua de experiência, podendo, através de sua atenção, segmentar eventos 

ou ações pretéritas de maneira que estas tornem-se mais definidas e, possivelmente, 

significativas. É através desse processo que as ambiguidades intrínsecas à corrente 

contínua de experiência são dissipadas ou minimizadas, permitindo a construção e 

atribuição de sentidos às ações, experiências e eventos (WEICK, 1979).   

É o processo descrito acima que Weick (1979) chama de enactment, em 

referência à dinâmica de influência recíproca entre a ação e o ambiente. Embora os 
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sentidos construídos possam apresentar alguma ordem de precariedade, eles constituem 

a informação que subsidia o organizar. Diante do caráter ambíguo da realidade social, 

os indivíduos agem para que possam criar algo palatável à interpretação. O enactment é 

o processo de ação-interpretação.  Levado à última consequência, o conceito revela que, 

assim como os eventos e ações ganham sentido através da atenção retrospectiva, sendo 

assim entendidos como existentes, a organização é produto da ação dos indivíduos e 

grupos através deste processo (WEICK, 1979).    

Weick (1979) estabelece dois elementos subsequentes ao enactment: a seleção e 

a retenção. Enquanto o enactment cria conteúdos dotados de sentido que nutrem de 

informações o organizar, na seleção é dissipada a maior parte da ambiguidade incidente. 

O acionamento de critérios estabelecidos preteritamente, ou seja, regras e normas 

distintivas sedimentadas localmente, delimita as possibilidades de informação 

selecionadas como plausíveis. Através destes critérios, a diversidade presente na 

informação ambígua é separada, de forma que se torna possível a identificação das 

partes de informação adequadas a eles. No processo de retenção, os itens ordenados na 

seleção, inéditos no sistema, são integrados aos itens conservados em processos 

anteriores. Esse processo, ao reorganizar informações pretéritas e inéditas, acaba 

também por dissipar resíduos de ambiguidade e a constituir uma base referencial para 

assimilação de situações futuras (WEICK, 1979). 

Através do imbricamento desses três processos é que se constrói e se reconstrói, 

continuamente, a organização. Enquanto o enactment corresponde ao domínio das 

ações, que podem ser de ordem material ou discursiva, a seleção enseja o domínio da 

interpretação destas ações. O enactment, fase inicial do organizar, recebe continuamente 

informações internas, originadas no processo de retenção, e externas, fruto de mudanças 

ecológicas, configurando o caráter relacionalmente condicionado do organizar (WEICK, 

1979).  

Dessa forma, o trinômio enactment-seleção-retenção constitui a teoria da ação 

que fundamenta a abordagem do organizar. Nele, a ação tem fundamentos retrospectivo 

e seletivo. A experiência seletivamente acumulada é também seletivamente acionada 

diante do contexto da ação. Na teoria institucional, a agência é delimitada por processos 

de outra ordem. O caráter taken-for-granted da ação institucionalizada diz respeito ao 
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comportamento irreflexivo guiado por conteúdos cognitivamente internalizados. 

Embora possam parecer diametralmente opostas, é necessário considerar a origem do 

argumento de Weick (1979) para que possa ser apreciada a possibilidade de integração 

das duas concepções.  

Trabalhando na tradição da psicologia social, o foco da formulação teórica do 

autor é o domínio da cognição. Ao tomar o ator organizacional como referência, o autor 

aborda a constituição cognitiva da realidade. Assim, a afirmação de que a organização e 

o ambiente são criados através de enactments não deve ser interpretada literalmente, 

mas sim relacionalmente (EMIRBAYER, 1997). Do ponto de vista individual, a 

organização e o ambiente só existem na medida em que são percebidos. A abordagem 

do organizar é uma formulação teórica focada na investigação de como essa percepção 

se dá, afetando o que é entendido como real e, consequentemente, o espectro de ações e 

interpretações possíveis que resulta da mesma.  

Adicionalmente, o próprio Weick veio a reconhecer que uma consideração 

adequada dos efeitos do ambiente institucional sobre o organizar beneficiaria a 

abordagem (WEICK et al., 2005). Em termos analíticos, dispor o ambiente institucional 

como algo implícito nas pistas extraídas do ambiente ou no conteúdo acumulado 

cognitivamente pelos atores organizacionais resultaria em um reducionismo analítico 

ou, mais importante, em uma sobre-ênfase em agência. Sendo anteriores à constituição 

simbólica dos próprios atores, elementos institucionais regulativos e normativos 

(SCOTT, 1995; HWANG; COLYVAS, 2011; MUTCH, 2017) tendem a delimitar 

previamente a situação mesma em que o organizar se dá. Isso não implica aceitar o 

determinismo estrutural pelo qual foi criticado o novo institucionalismo (HIRSCH; 

LOUNSBURRY, 1997), mas sim reposicionar o argumento institucional ao mesmo 

tempo em que se situa o argumento do organizar. 

A teoria da ação do organizar (WEICK, 1979) é determinante do segundo ponto 

de tensão entre esta abordagem e o novo institucionalismo: a concepção acerca da 

relação entre organização e ambiente. A constituição do ambiente é elaborada do ponto 

de vista do indivíduo que o experimenta. O ambiente é abordado de um ponto de vista 

fenomenológico, ou seja, da forma como a atenção o vê. Mais do que um todo coerente 

e presumível, o que se tem é um conjunto ampliado de possibilidades de apreensão 
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seletiva. O ator organizacional, conscientemente ou improvisando diante de incertezas, 

participa do fraturado processo de constituição daquilo que ele virá a entender como 

ambiente.  

A distinção entre organização e ambiente ganhou notoriedade no novo 

institucionalismo, especialmente em decorrência do conceito de campo organizacional. 

Como argumentado por muitos autores, essa distinção tornou-se marcante mais pelo 

tipo de investigação empírica que a divisão do trabalho acadêmico relegou aos teóricos 

das organizações do que como resultado dos fundamentos teóricos da disciplina 

(WEBER; GLYNN, 2006; SUDDABY, 2015; BARLEY, 2008).  

Como destacado por Czarniawska (2014), o conceito de campo organizacional 

trata das conexões simbólicas existentes entre organizações que atuam em um mesmo 

segmento. Nesse sentido, o que se tem são elementos simbólicos que se inscrevem 

nessas organizações independentemente de suas fronteiras imediatas. Aceitando que o 

simbólico se manifesta individual e coletivamente através de processos de interpretação 

e significação, a aparente tensão entre as duas abordagens parece se dissolver. 

 Com base nessas reflexões e inspirados por trabalhos dedicados a objetivos 

semelhantes, elaboramos um quadro analítico buscando reposicionar os indivíduos nas 

explicações institucionais e situar os processos organizativos em contextos onde 

múltiplas ordens institucionais coexistem. Entendemos que o organizar (Weick, 1979) 

congrega pressupostos teóricos úteis à tarefa de reengajamento da teoria institucional 

em organizações com o espaço e o tempo onde existem. Ao mesmo tempo, pensamos 

que a agenda de pesquisa institucionalista proposta por Zucker (1988) reúne 

formulações adequadas para que possamos situar o organizar no âmbito de coletividades 

formais territorialmente situadas.  

    m  d         t t  çõ    ã  “t p   caçõ       g a  c mpa t  hada      

identificam categorias de atores sociais e suas relações ou at   dad   ap  p  ada ” 

(BARLEY; TOLBERT, 1997), entendemos que situações, identidades e relações sociais 

são sustentadas não somente em acordo com fatores macro-institucionais, mas também 

e especialmente influenciadas pela historicidade imanente às atividades práticas 

cotidianas e pelos sentidos atribuídos a estes elementos. Para além de pressões 
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   t t c   a   ab a g  t  ,   t     at          a t    ã  a  “    t  t      açõ     c a  ” 

(HALLET; VENTRESCA, 2006, p. 226) historicamente acumuladas. 

Instituições de alcance amplo como a família, o mercado e a religião somente 

tornam-se significativas quando regularmente praticadas. Esse processo é estritamente 

influenciado por fatores contextuais imediatos, o que significa que há um amplo escopo 

para variação na performance de uma mesma prática institucional em lugares diferentes 

(BINDER, 2007). As instituições não existem independentemente das interações que 

dã  “   ça      t d ” a   a  (H     ; VENTRESCA, 2006, p. 227). Como destacado 

p   Ba   y      b  t (1997), “açõ     c a   p d m  a  a   m   a  pa t c  a  dad  , ma , 

para serem interpretáveis, seus contornos devem conformar-se aos naturalizados 

pressupostos acerca das atividades e interações apropriadas para diferentes classes de 

at    ” (BARLEY; TOLBERT, 1997, p. 97).   

Para entender a relação recíproca entre instituições e ações é necessário depurar 

uma ferramenta analítica complementar para a investigação das interações. Uma vez 

que a pluralidade institucional é fonte de pressões contraditórias, geram-se conflitos, 

contradições e desentendimentos em organizações e indivíduos buscando realizar seus 

papéis em ações (JARZABKOWSKI et al., 2009). Assim, desencadeiam-se processos 

de busca por sentidos. Diante de incertezas e ambiguidades, os atores apoiam-se tanto 

em hábitos e memórias quanto em sua capacidade projetiva (EMIRBAYER; MISCHE, 

1998) para extrair pistas úteis às suas tentativas de inscrever alguma previsibilidade, o 

que Weick (1979) chamou de enactment.  

Dois esforços para o aprimoramento de investigações sobre a relação entre 

instituições e a construção de sentidos inspiraram fortemente esse trabalho. A 

abordagem crítica do sensemaking utiliza a ideia de contexto formativo (UNGER, 

1987a; 1987b) para inserir as relações de poder quando consideradas as conexões entre 

os valores sociais dominantes e a ação individual (MILLS et al., 2010). No lado 

institucional, Weber e Glynn (2005) propõem uma abordagem integrativa das 

instituições e do sensemaking, argumentando que essa integração é fértil para que a 

ideia das instituições como constrangimentos cognitivos internalizados possa ser 

ampliada se explicitado um papel adicional das instituições enquanto habilitadoras da 

produção de sentidos e da ação (WEBER; GLYNN, 2005).  
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Mills et al. (2010) pontua que o sensemaking tornou-se um método de análise. 

Para ele, essa abordagem deve ser utilizada como uma heurística para o estudo de 

processos organizacionais. Essa visão é coerente com a definição do sensemaking como 

uma abordagem, e não uma teoria (WEICK et al., 2005). Aceitando que essa ideia 

também é válida no caso do organizar (WEICK, 1979), acreditamos que o trinômio 

enactment-seleção-retenção é útil como ferramenta para a análise de práticas materiais e 

relatos comunicacionais captados em entrevistas e observações etnográficas. 

Weber e Glynn (2005) argumentam que as instituições ao mesmo tempo 

constrangem e habilitam os processos de construção de sentidos. Para eles, as 

instituições cumprem esse duplo papel de três formas: preparando, editando e 

desencadeando a construção de sentidos e a ação. Cada uma dessas formas apresenta 

mecanismos internos específicos. Através desses três elementos as instituições 

constituem-se como códigos simbólicos praticados através dos processos de 

sensemaking. Embora represente um notável esforço de articulação teórica, o modelo 

apresentado pelos autores apresenta uma robustez conceitual que não favorece sua 

aplicação empírica. 

Inspirados por esse trabalho, buscamos posicionar o trinômio enactment-seleção-

retenção em relação às propriedades características dos processos de construção de 

sentidos. Primeiro, a construção de sentidos é um processo contínuo. Em segundo lugar, 

é fundamentada na construção da identidade. Em terceiro lugar, é retrospectiva, 

tomando experiências passadas como base para interpretar eventos atuais. Em quarto 

lugar, se concentra em pistas seletivamente extraídas dos eventos atuais. Em quinto 

lugar, tem a plausibilidade como guia central. Sexto, é restringida ou habilitada pelo 

ambiente que cria através do enactment. Sétimo, é um processo social baseado em 

interações (WEICK, 1995; WEICK et al., 2005; MILLS et al., 2010). 

Teoricamente, o quadro analítico proposto congrega a teoria da agência inscrita 

na abordagem do organizar com a visão das instituições como regras e tipificações 

compartilhadas seletivamente acionadas no processo de atribuição de sentidos para 

estruturas organizacionais. Ao mesmo tempo, recupera a ênfase institucional na relação 

entre organizações e sentidos (SUDDABY, 2015) e amplia a visão das instituições 

como proposto por Weber e Glynn (2006). Assim, é possível considerar tanto a 
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conformidade às regras e tipificações quanto a possibilidade de acionamento destas em 

favor de mudança nas práticas organizacionais. Tomando as coletividades formais como 

ferramentas para a dissolução de dilemas sociais em contexto de entropia social 

(ZUCKER, 1988), o quadro apresentado mantém a flexibilidade necessária para a 

identificação de mudanças e diferentes visões acerca de um mesmo tópico. 

Figura 1 – Modelo analítico  

 

      Fonte: elaborado pelos autores com base em Weber and Glynn, 2006.  

Metodologicamente, o quadro aparece também como uma lente analítica 

adequada para a análise de relatos captados em entrevistas conversacionais e em 

observações etnográficas diversas. Em acordo com a fundamentação apresenta neste 

trabalho, o quadro permite a consideração dos papéis assumidos pelos atores observados 

e entrevistados, bem como daqueles mencionados nos relatos. O caráter multi-nível do 

quadro permite que essas menções sejam interpretadas relacionalmente em múltiplas 

escalas temporais. Assim, pode-se examinar como diferentes atores inserem-se nas 
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“    t  t      açõ     c a  ” h  t   cam  t  ac m  ada , d     ma     a b  g a  a 

pessoal possa ser interpretada em relação à biografia organizacional. Os mecanismos de 

seleção e retenção contidos no trinômio analítico permitem que a memória individual 

seja analisada como a estória da história, em consonância com reinvidicações pela 

reintrodução da história nos estudos institucionais (MUTCH, 2017) e na teoria 

organizacional (SUDDABY, 2016). 

A inserção do trinômio enactment-seleção-retenção em um modelo de análise 

institucional cumpre duplo papel. Metodologicamente, provê três referências para 

análise de dados reunidos a partir de entrevistas conversacionais e observações 

etnográficas. Teoricamente, sua orientação retrospectiva auxilia o desafio de 

compreender como se relacionam as memórias institucionais coletivas e individuais 

(DOUGLAS, 1986), bem como as implicações desta relação sobre a formação da ação. 

Assim, possibilita a investigação da manutenção institucional em contextos complexos 

como bairros rurais e assentamentos de Reforma Agrária. 

Ao aportar uma teoria da ação mais verossímil do que as versões voluntaristas 

baseadas na ideia da cultural como "kit de ferramentas" (SWIDLER, 1986; BINDER, 

2007; SHARMA; GOOD, 2013), o organizar permite que se considere o caráter 

improvisacional que muitas vezes marca a formação da ação. Diferentemente da versão 

simbólico interacionaista, onde a ação é produto da interpretação, no organizar o 

enactment forja as bases sobre as quais os processos interpretativos de seleção e 

retenção ocorrem. Informada por tipificações e categorizações institucionalizadas local 

e extra-localmente, essa interpretação é também influenciada por conteúdos acumulados 

ao longo de trajetórias biográficas que guardam forte correspondência com o território.  

Mais do que profissões ou ocupações, o agricultor familiar, o camponês e o 

caiçara, o extrativista e o assentado, são construções identitárias articuladas 

territorialmente. Em cada lugar, elas ganham sentidos através de processos históricos 

diversos, manifestando-se de forma variada. Compreender como a história é acumulada 

como memória individual e coletiva, influenciando a formação da ação e a significação 

das relações sociais em ambientes institucionalmente fragmentados, é necessário para 

que a concepção e avaliação de políticas públicas comporte os indivíduos e grupos.  
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4.2 Pesquisa institucional no Sul Global: o formal e o informal em questão 

Acompanhando o diagnóstico de Martí e Mair (2009), diversos autores vêm 

 mp  ga d    p t  c a  a a ít c  da t    a    t t c   a      a  “    am  ta  típ ca ” 

(SCHNEIBERG; CLEMENS, 2006) para a análise de fenômenos sociais e 

organizacionais observados em países do Sul Global (MARTÍ et al., 2013; 

BATTILANNA; DORADO, 2010; DORADO, 2013). Diferentemente da abordagem 

ad tada    t    t d ,    m  m   t m   d  c  c b d   c m  “paí     m 

dese      m  t ” (    ;     Í, 2009)    “paí    m     d         d  ” 

(McKAGUE et al., 2015). Antes de evidenciar por que a definição dessa abordagem é 

importante teórica e analiticamente, serão apresentadas as proposições teóricas e os 

argumentos derivados desses trabalhos. 

Mair e Marti (2009) empregaram o conceito de bricolagem institucional para 

referir-   a  t aba h  d  c   t  çã  d  a  a j      t t c   a   p   “at     

 mp    d d    ”  m  m c  t xt  ma cad  p  a   ca   z d    c        a  ê c a d  

instituições adequadas para apoiar a participação de pessoas vulneráveis nos mercados. 

Com base em um estudo sobre uma ONG atuante em Bangladesh, os autores 

 d  t   ca am a  p  t ca  ad tada  p  a   ga  zaçã  pa a ma  ja     “ az    

   t t c   a  ”     c  c  am a   c   ã    c   c  ôm ca d    gm  t   p p  ac   ais 

vulneráveis. 

Embora trabalhos pautados em diferentes tradições do pensamento institucional 

tenham se dedicado a compreender como atores poderosos, como o Estado e 

conglomerados de negócios, manejam vazios institucionais através de mecanismos de 

governança e de auto regulação, respectivamente, pouco se sabe sobre o modo como 

at     m     p d       at am   b           ma d     m  cad   c m  “  t  t  a  

  c a     p c a  zada     mp  ta t   m ca   m   d  t  ca ” (p  419),    a t     

conceituam as instituições como regras que permitem a existência e funcionamento de 

mercados (MAIR; MARTÍ, 2009). 

O conceito de vazio institucional foi por eles elaborado como espaços 

conformados pela ausência de instituições formais de mercado – direitos de 

propriedade, estruturas de regulação, entre outros – que, ao combinar-se com as 
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estruturas de poder e as instituições informais legadas, impedem a participação de 

segmentos populacionais rurais marginalizados, especialmente as mulheres, nos 

mercados em desenvolvimento na região onde a ação da ONG investigada se dava 

(MAIR; MARTÍ, 2009).   

Em outros estudos articulados em torno do conceito, os vazios institucionais 

foram vistos como impedimentos à criação de mercados ou barreiras à sua existência e 

   c   am  t      t  ca  , a “a  ê c a d     t t  çõ         p  tam    m  cad    m 

c  t xt       j   ã    c    m   t    a  a j      t t c   a  ” (p  422)   g    ca a  m 

b        à pa t c paçã  d  “  t a p b   ”     m  cados em desenvolvimento (MAIR; 

MARTÍ, 2009, p. 420).   

Os autores identificaram um processo de bricolagem institucional baseado no 

manejo dos recursos disponíveis de forma que mitos legados fossem recombinados para 

criar novos mitos que servissem às novas funções demandadas pelo programa de 

m c     a ça       m  ad ,     ma  jad    “  p  tó      t     d  p  t ca , at    , 

 xp   ê c a      d  ” ac m  ada  pela ONG ao longo de trinta anos de experiência com 

projetos de desenvolvimento rural em Bangladesh. A relação de colaboração com o 

governo nacional, além da experiência em mobilização e engajamento, foi determinante. 

     t a pa t , a   ga  zaçã     ap      a  “p  t ca  d    p  t  a   p b   , c   ça  

religiosas, meios tradicionais de mediação e atividades populares de entretenimento 

c m  p     ma c   t at a  ” pa a d m c at za  a pa t c paçã   m m  cad   (    ; 

MARTÍ, 2009, p. 426).    

Ainda que o trabalho apresente uma rica descrição do processo de manejo de 

diferentes referenciais de ação, algumas limitações podem ser apontadas na forma como 

o argumento teórico apresentado foi elaborado. O t  m  “ az  ” foi utilizado em 

     ê c a à a  ê c a d  “   t t  çõ       ca act   zam m d   a   c   m a  d  

m  cad ”     m  m  t mp , Bangladesh foi definido como um país “  c   m t ad çõ   

     t t  çõ        ma  ” (MAIR; MARTÍ, 2009, p. 419). Aceitando que o mundo social 

é uma totalidade empírica (SEO; CREED, 2002) e que as instituições, 

independentemente de suas origens – coercitiva, normativa e cultural – são 

experimentadas cognitivamente, cabe questionar a relevância da distinção entre o 

caráter formal e informal das instituições em termos teóricos e analíticos.  
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É evidente que países no Sul Global apresentam as instituições de mercado em 

caráter diferenciado daquele observado nos países do Norte, mas essa constatação não é 

suficiente para postular um suposto vazio onde há, evidentemente, uma pluralidade de 

instituições que compõem a fábrica do social. O que está em questão é se o status 

formal ou informal de uma instituição altera o conteúdo teórico do conceito. Se não, 

qual é a relevância de opô-las como se tivessem qualidade diferenciada?  

As instituições modernas de mercado não se espacializam de forma homogênea 

nem mesmo nos países industrializados, condição que se agrava nos territórios do sul 

global. Elas se manifestam mediante as condições dadas por estes territórios. Como não 

são neutras e nem inertes, são performadas objetivamente por atores que detém o poder 

de fazê-lo. Como elaborado, o argumento deixa margens para se pense as instituições 

modernas e as legadas em oposição, como se a modernização fosse um processo serial 

de melhora, o que não é razoável (GUERREIRO RAMOS, 1981). 

Independentemente da inobservância dessas questões, o trabalho reúne 

proposições teóricas relevantes para se pensar a ação propositiva ensejada em países do 

Sul Global, como os três aspectos característicos dos processos de bricolagem 

investigados. A ação dos atores sociais envolvidos no programa de microfinanças 

investigado demandou um engajamento contínuo destes com um processo de 

sensemaking (WEICK, 1979; 1995) que os permitissem lidar com a dissonância 

experimentada entre as situações esperadas e as situações percebidas. A complexa 

imbricação entre práticas sedimentadas e aquelas que se esperava introduzir gerava 

ambiguidades e contradições que demandavam dos atores sociais ação e interpretação 

(MAIR; MARTÍ, 2009).  

Em segundo lugar, as proposições integradas no programa implementado 

encontraram resistência em múltiplos níveis – elites, líderes religiosos e até mesmo dos 

participantes do programa – o que denota o caráter eminentemente político da ação 

propositiva. Para os autores, essa resistência deve ser aceita, permitindo que as ações 

sejam adaptadas situacionalmente. Por fim, o estudo evidenciou que a atenção às 

condições e razões que habilitam a agência não poder excluir a análise dos efeitos não 

antecipados e potencialmente adversos da ação voltada para a mudança social. 

Mecanismos inflexíveis de programas anteriores de micro fina ça   xc  íam “  t a 
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p b   ” d    a pa t c paçã            ç      tad   pa a     gajam  t  da     t    a 

operação do programa acabaram reforçando alguns laços de patronagem e clientelismo, 

consequências não antecipadas pelos proponentes (MAIR; MARTÍ, 2009).   

McKague, Ziestma e Oliver (2015) investigaram a construção de mercados e 

cadeias de valor em Bangladesh, procurando contribuir com a literatura dedicada à 

análise de processos institucionais realizados no contexto de países em 

desenvolvimento. Inspirados pelos trabalhos de sociologia econômica, consideraram os 

mercados e cadeias de valor como ordens sociais onde as normas de produção e troca 

podem, em alguma medida, serem negociadas. 

Procurando compreender como mercados e cadeias de valor inclusivas podem 

ser construídos nesses contextos, identificaram que ações voltadas para a estruturação 

social através da criação de relações sociais antes inexistentes foram o passo inicial para 

que mercados já existentes se tornassem mais inclusivos. Estudos guiados por 

abordagens estratégicas sobre o desenvolvimento de mercados apontam em direção 

contrária, entendendo que as trocas econômicas é que geram as relações sociais e os 

benefícios que delas decorrem para o mercado (BARDY et al., 2013; EAPEN, 2012; 

McKAGUE et al., 2015). 

Os autores e autora tomam as ONGs como atores sociais crescentemente 

relevantes na criação de valor e de capacidade de governança. Diante da 

impossibilidade do Estado e das organizações econômicas formais suprirem todas as 

necessidades de sociedade onde a pobreza é marca persistente, essas organizações têm 

acumulado conhecimento e confiança pública para atuarem em contextos de alta 

c mp  x dad  c m     “paí    m     d         d  ” ( cKAGUE et al., 2015, p. 

1064). 

A precariedade infraestrutural e de instituições formais – direitos de propriedade, 

estruturas de regulação e políticas públicas – c  c b da  a   t  at  a c m  “ az    

   t t c   a  ” (    ;     Í, 2009), d ma da  a a c  açã  d    t  t  a    c a       

dessem suporte a mercados mais inclusivos e sustentáveis. Assim, a estruturação social 

d  m  cad   pa  a  a p    “d         m  t        g c açã  d     açõ  ,    ma    

crenças entre os participantes dos mercados (McKAGUE et al., 2015, p. 1064). 
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A intervenção de uma ONG voltada para a reconstrução negociada de normas de 

produção e troca na cadeia leiteira de Bangladesh se deu através de três processos: i) 

transferência de novos sentidos, práticas e estruturas para um determinado contexto 

considerando, de forma sensível, as normas, práticas e conhecimentos já existentes no 

mesmo; ii) facilitação da relação entre os membros pretendidos para a cadeia de valor, 

reconectando-os em novos termos; iii) experimentação de financiamento para testar 

ideias e pressupostos sobre novas práticas de mercado (McKAGUE et al., 2015). 

Adicionalmente, os participantes do próprio mercado em negociação atuaram de 

duas formas: i) enraizando socialmente a estrutural social em criação para o mercado 

através da negociação de normas de troca e coordenação; ii) enraizando materialmente o 

processo através da integração das novas normas e práticas em tecnologias. Assim, a 

criação de uma estrutural social de suporte para o mercado almejado precedeu e 

habilitou a reestruturação econômica do mesmo, garantindo-lhe produtividade e 

equidade (McKAGUE et al., 2015). 

  ma  j       t gad  pa     p  a c   t  çã  d  “ aç     c a     g t mad  ” (p  

1086) entre os diferentes elos da cadeia de valor, o que só foi possível após um esforço 

de alteração da percepção que os produtores individuais tinham sobre a criação de vacas 

e a produção leiteira. Somente após passar a conceber essa produção como viável 

economicamente e potencialmente rentável, esses produtores e produtoras puderam 

enxergar como desejáveis os investimentos necessários para que a produção se 

efetivasse. O cuidado para que esse esforço se desse sem desafiar a dinâmica de 

pertencimento e reconhecimento identitário recíproco manifesta nos grupos foi essencial 

para que os produtores aceitassem a intervenção, superando o ceticismo e a 

desconfiança que permeiam esse tipo de ação (McKAGUE et al., 2015) 

A abordagem indutiva que tem a história como fator preponderante e definidor, 

embora os autores e a autora não explicitem a relevância da mesma para a análise que 

apresentam, merece d  ta        m  m  t mp , d   a c  d çã  d  “p     ça a    t ” 

da história, em termos conceituais, decorre uma fraqueza teórica: o trabalho poderia ter 

construído uma visão de agência menos voluntarista caso tivesse assumido a história 

explicitamente na fundamentação teórica. Isso é agravado pelo foco na ação da ONG, 
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retirando qualquer possibilidade de análise da agência coletiva configurada pela reunião 

da       chamad   d  “pa t c pa t   d  m  cad ”   

   a t     t mam a agê c a c m  “  g    a    c at  a  ndividual e controle 

sobre suas próprias ações" (McKAGUE; OLIVER, 2012). Essa definição desconsidera 

o paradoxo da agência situada (SEO; CREED, 2002; BATTILANA, 2009) ao 

desconsiderar o peso cognitiva cultural (SUDDABY et al., 2010) das instituições em 

favor da redução das mesmas às regras e normas de funcionamento dos mercados, como 

propalado em alguns trabalhos da sociologia econômica. 

Ainda assim, o trabalho identifica as condições habilitadoras da mudança de 

crenças normativas, como no caso da subsistência como prática econômica 

institucionalizada. Ao tocar nessa questão, entretanto, os autores acabam incorrendo na 

limitação exposta por Dorado (2013): explicam o que possibilitou a mudança, mas não 

o porquê de terem sido alteradas. Atores em um mesmo contexto organizacional tendem 

a se engajar diferentemente na ação propositiva, o que revela insuficiência de fatores 

contextuais como explicação para a mudança (DORADO, 2013). É importante ressaltar 

que o trabalho oferece um relato empírico e teórico alternativo às formulações 

orientadas por abordagens voltadas à inserção social dos indivíduos concentrados na 

"base da pirâmide" (PRAHALAD, 2005) através do consumo de bens produzidos por 

corporações multinacionais, orientação que tem frustrado os objetivos de seus 

proponentes em diversos contextos (KARNANI, 2011). 

Uma fragilidade do trabalho reside na abordagem da relação entre estruturas 

sociais informais e estruturas formais de mercado. Para os autores e autora, as primeiras 

substituem as segundas em países menos desenvolvidos, o que reforçaria desigualdades 

sistêmicas já que as estruturas sociais informais não são focadas em transações de 

mercados. Essa abordagem ignora a posição subalterna que esses países ocupam na 

geopolítica do Sistema Mundo, atribuindo à informalidade de suas relações a 

manutenção das desigualdades. Mais, naturaliza a ajuda internacional como 

intrinsecamente positiva, algo que muitos estudos questionam (HEARN, 2007).  

Há um sistema de exclusão social que, sim, guarda relação com estruturas 

sociais, crenças normativas e instituições excludentes, como revelado pelo estudo de 
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Mair, Marti e Ventresca (2012). Entretanto, é equivocado negligenciar o peso de 

estruturas mais abrangentes na espacialização da pobreza ao redor do mundo. Ao 

mesmo tempo, ao opor estruturas sociais informais à transações econômicas formais, os 

autores acabam descolando-se do pressupostos compartilhado por todas as correntes da 

  c    g a  c  ôm ca: “m  cad        t m      ad    c g  t     c mpa t  had   p   

seus participant  ” ( cK      t a , 2015, p. 1066). Se assim o é, as estruturas sociais 

informais existem imbricadas com os quadros cognitivos compartilhados e, por 

consequência, com o tipo de transação econômica ali experimentada.  

É importante reconhecer que, como preconizado por Polanyi (1980), autor cujo 

trabalho fundamenta em larga medida a sociologia econômica, a economia não é um 

domínio apartado da esfera do social, mas sim função desta. Assim sendo, toda 

transação econômica é, também, uma transação social, e, desse modo, não é razoável 

que se naturalize as transações econômicas formais como se sua ausência explicasse a 

existência de países menos desenvolvidos. O que nestes países existem são sistemas de 

trocas guiados por outras estruturas que não aquelas concebidas através das 

transformações que moldaram, no seio do mercantilismo, as estruturas formais que 

vieram a caracterizar o capitalismo (POLANYI, 1980), esse que se espraia pelo sistema 

mundo de forma desigual. 

Martí, Courpasson e Barbosa (2013) procuraram compreender como 

comunidades locais pobres podem construir as condições necessárias para a mudança 

através da criação de uma cultura empreendedora. Os autores tomam as literaturas sobre 

empreendedorismo e comunidades com a intenção deliberada de politizá-las ao 

investigar as condições e razões habilitadoras da ação propositiva em um bairro 

chamado Virgen Misionera, localizado em São Carlos de Bariloche, na Argentina. 

Adotando uma abordagem histórica e um nível analítico de média abrangência, o estudo 

reconstitui a trajetória de ação coletiva construída no bairro a partir de 1940, quando ele 

começou a ser ocupado (MAIR et al., 2013). 

A partir de 1970, o bairro passou a sofrer influência de ações organizadas em 

torno das ideias da Teologia da Libertação e, mais tarde, daquelas que viriam a ser 

chamadas Comunidades Eclesiais de Base. Em 1982 esse processo se intensificou com a 

chegada de um padre alinhados a essas ideias. Os autores identificaram na relação 
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c   t t ída   t      hab ta t     ca        “at    ta    t   ct a  ”,    at      xt     ,   

espaço onde se deu o lócus da mudança social, permitindo que a comunidade se 

t   a     m “  paç  d  t aba h ” (p  13)   d     am c  ada  c  d çõ   hab   tad  a  da 

agência e da capacidade de resistência e criatividade dos moradores (MAIR et al., 

2013). 

   p  ad      t aba h  d      g   mm   (1971),    a t        am  a “  a  dad  

d a ” (p  13) d   atores externos fator fundamental para que as interações entre eles e os 

atores locais permitissem a criação de novas práticas e de uma cultura empreendedora. 

 t      xt     , chamad   p     a t     d  “at    ta    t   ct a  ”, c mb  a am 

presença e dista c am  t   m  ma m  ma   t açã :   ta am “a  ”, ma   ã    am d  

“  ”    am   c  h c d    m   a p     ça, ma  ma t  ha   status de atores externos. A 

vivência cotidiana em combinação com a impessoalidade própria de seu papel 

p         a    z d     “  t a h   c  h c d  ” (       , 1999; MARTÍ et al., 2013, p. 

17). Daí a analogia utilizada no trabalho para qualificar a presença dos mesmos em 

Virgen Missionera: “     d     a      ” (MARTÍ et al., 2013). 

A interação social entre atores locais e atores externos possibilitou a troca de 

conhecimentos, instigando os primeiros a se apropriarem dos pressupostos da Teologia 

da Libertação ao mesmo tempo em que os segundos tomavam ciência dos scripts locais. 

Através da sustentação prolongada dessa aproximação, as ideias propaladas pelos 

“at    ta    t   ct a  ”      scripts sedimentados no lugar foram colocados em um 

movimento conjunto, de forma que os habitantes do bairro desafiassem sua visão de 

mundo pretérita: 

Nossa análise de tais interações aponta para uma nova compreensão 

de comunidade em relação à forma como são convencionalmente 

apresentadas. A imagem que emerge é da comunidade melhor 

c  c b da c m   ma  é    d  d      t   ‘  paç   d  t aba h ’  , 

consequentemente, caracterizados por uma diferenciação e 

fragmentação estrutural (por ex., submundos) bem como por uma 

‘c   c ê c a c mpa t  hada’ (    Í et al., 2013, p. 15). 

A consolidação desses diferentes espaços de trabalho levou a constituição de 

d      t   “  bm  d  ” (       , 1978), g  p   m       d  at            formaram 

a pa t   d  c mpa t  ham  t  p é    d  “ca act  í t ca     ma  érie de interesses” (p  

21). Diante do incentivo ao protagonismo dos atores locais, o amadurecimento da ação 
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coletiva ali ensejada resultou em divisões de trabalho e na descentralização da 

a t   dad      p  ada  a  d  a d  “m  d     c a  ” d   t a    (1978),    a    t  a 

contraria visões da comunidade como um todo homogêneo e apolítico (TONNIES, 

2002)  m  a    d   ma ab  dag m da  m  ma  c m  “  paç      p  m t  a 

interconexão entre di     t   m d     d     açõ     c a  ” (MARTÍ et al., 2013, p. 26).   

Ao adotar um nível intermediário de análise, rememorando estudos que tomaram 

o lugar como lente analítica (LAWRENCE; DOVER, 2015), os autores deram conta de 

investigar interações sociais concretas, visualizando a formação de subgrupos que se 

deu ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, ultrapassaram limitações observadas em 

outros estudos que, apesar de tomarem a comunidade como nível de análise, 

restringiram a abordagem a aspectos geográficos (LOUNSBURRY, 2007; MARQUIS; 

BATTILANA, 2009), competitivos (CARROLL, 1985; PORTER, 1998) ou relacionais 

(MARQUIS; LOUNSBURRY, 2007; WRY ET AL., 2010).  

Para além de sistemas relacionais, o estudo contribui ao evidenciar as 

c m   dad   c m  “lócus de conteúdos intelectuais, ideológicos e culturais específicos 

que constrangem e permitem as capacidades presentes e futuras de ação dos membros 

da c m   dad ” (p  13)   d c   a m  t , p    b   ta a p   t zaçã  d   c  c  t   d  

comunidade e empreendedorismo ao demon t a  c m  “c  t úd   c  t  a    ã  

produzidos e incorporados pelos membros da comunidade na forma de crenças, valores 

e símbo   ” (    Í  t a  , 2013, p. 25) através de processos de ação coletiva.  

Battilana e Dorado (2010) investigaram como organizações de microfinança 

sediadas na Bolívia lidavam com a tensão entre as diferentes lógicas de ação que as 

permeavam. Compreendendo-as como organizações híbridas, o estudo parte do 

p     p  t  d       ã  ha  a  m m d    “p   t  pa a   a ”       a  p d    m ad ta  

de forma a resolver as ambiguidades a elas inerentes. Segundo as elaborações seminais 

do neoinstitucionalismo, a mimetização e a adoção de estruturas organizacionais 

consagradas no campo seriam as formas de resolução de impasses de ordem simbólica e 

material (MEYER; ROWAN, 1977; DiMAGGIO; POWELL, 1983). 

Gestadas no bojo de ONGs, as organizações comerciais de microfinança Banco 

Sol e Los Andes herdaram a lógica de desenvolvimento guiada pela missão social de 
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auxiliar familias vulneráveis a alterarem a qualidade de suas vidas. Ao mesmo tempo, 

precisavam honrar as obrigações fiduciárias e viabilizar suas operações financeiras 

comerciais através da produção de lucros. O receio dos atores organizacionais era que a 

lógica bancária, quando operada ao longo do tempo e de forma sustentada, viesse a 

desviar as organizações nascentes de sua missão social (BATTILANA; DORADO, 

2010). 

Em estudos anteriores preocupados com a coexistência de lógicas concorrentes, 

as organizações investigadas eram consolidadas e atuavam em campos institucionais 

mad       d   x  t am m d     “a    típ c  ” d  p  í     pa a     a    ga  zaçõ   

lidassem com essa tensão (REAY; HINNINGS, 2009). Ao tomar duas organizações 

nascendo em caráter experimental, as autoras puderam investigar a hibridização de um 

ponto de vista processual (BATTILANA; DORADO, 2010). 

Lógicas institucionais são amplos sistemas de crenças que informam a cognição 

e guiam a decisão (FRIEDLAND; ALFORD, 1991), funcionando como prescrições 

sociais tomadas como dadas que representam entendimentos compartilhados acerca 

daqueles que podem ser considerados objetivos legítimos e da forma como podem ser 

perseguidos (SCOTT, 1995).  

O alto grau de abstração desse conceito é amenizado através do relevo analítico 

dado às trajetórias biográficas dos atores organizacionais, incorporando-o nestes a partir 

da leitura de que os processos de socialização em outras organizações os tornaram 

portadores de noções preconcebidas sobre expectativas e comportamentos adequados 

(BATTILANA; DORADO, 2010). Por outro lado, pressupõe uma linearidade entre 

socialização e comportamento que exclui a possibilidade de manifestações agênticas 

dissonantes. Creed, Scully e Austin (2002) evidenciaram como identidades são 

reconstruídas processualmente em contexto de pluralidade institucional através de 

interações sociais guiadas pela negociação dos sentidos de macro-fatores institucionais. 

A identificação com uma determinada lógica se dá como resultado de um processo 

político contínuo de construção das identidades atreladas às várias lógicas em questão, 

de modo que a relação entre socialização e comportamento seria menos previsível. 
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Essas considerações não anulam a relevância da argumentação teórica 

apresentada pelas autoras. Além de evidenciar como os atores organizacionais 

objetivam diferentes lógicas no âmbito de uma mesma organização, a centralidade dada 

ao nível intraorganizacional de análise permitiu que a organização fosse tomada em sua 

heterogeneidade ao mesmo tempo em que a relação entre o macroambiente institucional 

e as interações sociais concretas fosse explicitada. Por fim, o estudo mostra que a 

identidade organizacional não se dá em um vácuo institucional, mas sim a partir das 

fissuras, tensões e superposições entre diferentes lógicas de operação (BATTILANA; 

DORADO, 2010). 

A efetivação do caráter híbrido de uma organização nascente em um contexto de 

baixa institucionalização, de forma que ela pudesse ser mantida material e 

simbolicamente, se deu através da criação de uma identidade organizacional 

compartilhada. Assim, foi evitado o insulamento de subgrupos articulados em torno de 

sub-identidades que respondiam à trajetória biográfica anterior dos atores 

organizacionais. O estudo revelou que os esquemas de contratação e as políticas de 

treinamento e socialização dos funcionários são os instrumentos essenciais para a 

manutenção de organizações híbridas (BATTILANA; DORADO, 2010).  

Esses mecanismos foram usados de forma diversa em cada uma das 

organizações investigadas. Em termos de contratação, a BancoSol priorizou capacidades 

diferenciadas constituídas ao longo das trajetórias biográficas dos contratados. Ao 

contratar pessoas com experiência, assimilou portadores de lógicas concorrentes para, 

depois, tentar balanceá-las. O resultado frustrou as intenções dos seus gestores, já que se 

configurou uma polarização entre os funcionários com formação bancária, de um lado, e 

formação social, de outro (BATTILANA; DORADO, 2010) 

A Los Andes, por sua vez, priorizou o potencial de socialização optando pela 

contratação de recém-formados. A abertura à construção de novos esquemas 

interpretativos possibilitou a construção de uma identidade onde o balanço entre as 

lógicas bancária e de desenvolvimento era característica fundante (BATTILANA; 

DORADO, 2010). 
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Em termos de treinamento e socialização, a BancoSol esperava complementar as 

diferentes formações adquiridas ao longo das trajetórias dos funcionários. Para aqueles 

socializados na lógica de desenvolvimento, a ênfase era nos "aspectos técnicos do 

crédito". Os funcionários com trajetória comercial receberam treinamento "nos aspectos 

sociais do trabalho" (p. 1426). Ainda que este esquema tenha possibilitado o 

engajamento dos funcionários com a missão social da organização, não possibilitou a 

criação de uma identidade comum. Ao longo do tempo, os funcionários com trajetórias 

concorrentes estavam separados como "água e óleo" (BATTILANA; DORADO, 2010, 

p. 1427). 

 Já a Los Andes, tendo optado pela contratação de "inexperientes", adotou 

esquemas padronizados de socialização. Combinada a definição estratégica dos 

objetivos de longo e curto prazo, o esquema permitiu a criação de uma identidade 

organizacional inédita. Se, no longo prazo, o foco era a missão social, no curto era a 

excelência operacional. Esse foco colocou o processo de socialização em direção à 

construção de uma identidade organizacional compartilhada, qual seja, a excelência 

operacional (BATTILANA; DORADO, 2010). 

As autoras encerram o trabalho apresentando dois chamados endereçados aos 

pesquisadores e pesquisadoras interessados na análise organizacional: o primeiro, 

clamando pela realização de estudos em contextos de restrição de recursos, como em 

países em desenvolvimento; o segundo, reivindicando o estudo da "influência do grau 

de divergência entre lógicas sobre o desenvolvimento de identidades organizacionais 

capazes de garantir a sustentabilidade de combinações sem precedentes de lógicas" 

(BATTILANA; DORADO, 2010, p. 1436).  

Conquanto a referência à presença ou ausência de recursos para caracterizar 

objetos de análise sejam frequentes na literatura institucional em organizações (MARTÍ; 

MAIR, 2009; MAIR; MARTÍ, 2009; RAO; DRAZIN, 2002; BAKER; NELSON, 2005), 

outras formas de caracterização poderiam render ganhos teóricos e analíticos. Mais do 

que a restrição de recursos, a característica distintiva dos países do Sul Global é a 

reduzida ocorrência de campos organizacionais maduros e a baixa institucionalização de 

profissões devido à informalidade predominante em vários setores da economia. Essa 

constatação se acentua quando o universo empírico em questão tem características 



 

110 

 

rurais, onde as formas de ocupação não podem ser consideradas, necessariamente, 

profissões.  

A ideia de que lógicas que apresentam algum grau de concorrência podem ser 

combinadas delimita as possibilidades teóricas da análise organizacional. Embora 

amplamente utilizada na literatura institucional em organizações, formulações 

alternativas merecem atenção, especialmente no contexto de países do Sul Global. 

Nestes países, a ação estatal tende a gerar consequências não antecipadas que criam 

contradições institucionais que, embora possam habilitar a agência (SEO; CREED, 

2002) são muitas vezes indissolúveis.    

No estudo de Mair e Martí (2009) realizado em Bangladesh, a ação estatal foi 

simplesmente desconsiderada enquanto fonte de pressões institucionais porque, segundo 

os autores, "as estruturas de governo são fracas ou corruptas" (p. 422), quando não 

ambas as coisas. A afirmação é uma simplificação, já que este tema é abordado 

superficialmente na caracterização do problema de pesquisa e não mais retomado. 

Abordagens essencialistas que vêm os Estados dos países do sul global "como 

atrasados, clientelistas e corruptos" acabam por impedir o exame de suas singularidades 

(GOTLIB, 2016, p. 10). O Estado não é um todo homogêneo, mas sim um conjunto de 

organizações mais ou menos articuladas em torno de um governo central (SCOKCPOL, 

1985). 

Negligenciar o papel singular do Estado no Sul Global impede que se atribua 

valor analítico a questões como a relação entre planos de desenvolvimento e 

ordenamento fundiário ou entre legislação ambiental e regulamentação fundiária. 

Historicamente, o desenvolvimento de planos de desenvolvimento no Brasil tem como 

efeito o acirramento de conflitos fundiários, do mesmo modo que a modernização da 

legislação ambiental é aplicada com maior ênfase sobre aqueles que não detém a 

regulamentação de suas posses (RESENDE, 2002). O exame da relação destas 

contradições institucionais com a ação coletiva organizada (SEO; CREED, 2002) carece 

de um quadro teórico a ele adequado (GUERREIRO RAMOS, 1965). 

Algumas dessas questões foram retomadas por Dorado (2013) em trabalho 

posterior. A autora retomou o universo empírico de pesquisa anterior (Battilanna e 
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Dorado, 2010) como referência para ilustrar argumentação teórica crítica a concepções 

“     ta   ta ”   “at mp  a   ta ”  b    ada   a   t  at  a   b    mp    d d    m  

institucional. O argumento central apresentado é que a ação social voltada para a 

construção e manutenção de arranjos institucionais e organizações híbridas se dá como 

     ç  c   t      a a a a t  a, “  d  íd      c a   hab tam g  p       m t  am, 

   p  am   hab   tam         gajam  t ” (      , 2013, p  553)  

Procurando contribuir com a literatura das instituições habitadas, o trabalho 

identifica uma lacuna nas explanações sobre o empreendedorismo institucional: ao focar 

em fatores macro-institucionais e nas condições que habilitam a ação projetiva, 

explicam somente por que os atores sociais puderam agir estrategicamente, 

permanecendo intocadas as razões pelas quais engajaram-se nesta ação, ou seja, o por 

que de se tornarem empreendedores institucionais. Dessa forma, não é possível 

compreender por que indivíduos expostos às mesmas condições se engajam de forma 

diferenciada na ação empreendedora, bem como por que contradições institucionais 

nem sempre levam a esse engajamento (DORADO, 2013), conclusão que evidencia a 

relação entre contradições institucionais e a habilitação da agência (SEO; CREED, 

2002). 

Ainda que sujeitos ao mesmo ambiente macro institucional, indivíduos sociais 

situados em um mesmo contexto local comportam-se diferentemente. A investigação 

adota um nível micro institucional de análise para identificar o porquê dos indivíduos 

engajaram-se ativamente na emergência e manutenção de organizações comerciais de 

microfinança na Bolívia. Três fatores influenciadores do engajamento na ação 

propositiva foram identificados pela autora na literatura sobre empreendedorismo 

institucional e por ela tomados como guia para a análise do material empírico reunido: 

motivação, oportunidades e acesso a recursos e suporte para agir (DORADO, 2013). 

A autora identificou a importância dos grupos como espaço e contexto para o 

empreendedorismo institucional. Mais do que o alinhamento ou desalinhamento entre 

interesses individuais e as lógicas dominantes no campo ou a capacidade de mobilização 

d    c          p  t , a  “d  âm ca    c a   m  da d  a     açõ     d   d a      âmb t  

do grupo influenciaram crucialmente suas percepções (dos atores sociais) de 

alinhamento para além d      p   c   am  t     camp ” (      , 2013, p  548)   
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No caso dos dois grupos estudados posicionados nas margens do campo das 

   ’  b     a a ,   Ba c               d  ,    a p   çã   xp  c   ap  a  

parcialmente sua motivação para engajaram-se na emergência das microfinanças 

comerciais. Foram as interações sociais no contexto destes grupos e a historicidade dos 

eventos que vieram a definir a dinâmica interativa que determinou esse engajamento 

(DORADO, 2013).  

No caso dos dois grupos situados no centro do campo, o FIE e a EcoFuturo, o 

fato de apresentarem uma forma de intersecção em decorrência de seus membros terem 

participado da constituição de uma entidade de atuação abrangente em um momento 

anterior, a FADES, foi determinante para que as interações que os motivaram a se 

engajar se dessem. Mais, essa condição interseccionada explica a constituição de uma 

relação de referência mútua entre eles, de modo que a ação exitosa do BancoSol e do 

Los Andes, que nas margens do campo forjavam um novo desenho híbrido de 

organização de microfinanças, foi por eles percebida como fonte de perda relativa de 

seu status (DORADO, 2013).  

As interações passadas entre os atores sociais envolvidos no FIE e na EcoFuturo 

foram determinantes para que essa percepção se desse, de modo que os atores sociais 

que não compunham esses grupos sobrepostos não viram na ascensão do modelo 

forjado pelos empreendedores iniciais fonte de motivação para se engajarem em um 

processo que implicava riscos e custos diversos (DORADO, 2013). 

Os trabalhos institucionais têm apontado mudanças abruptas em macro-fatores e 

a dissonância perceptiva, ou seja, uma clivagem entre o esperado e o percebido 

(EMIRBAYER, 1997) como fatores que permitem aos atores sociais se engajaram na 

ação propositiva ou desafiadora. Estas explanações, embora conectem os níveis macro e 

micro de análise, não explicam por que alguns atores percebem a possibilidade de 

alinhamento entre seus interesses individuais e o ambiente institucional enquanto outros 

não (DORADO, 2013).  

Para Dorado (2013), essa resposta pode ser encontrada no nível intermediário 

dos grupos. A interação sustentada do diretor do BancoSol com atores ligados a 

organismos internacionais provedores de crédito, aliada a sua percepção de motivo 
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derivada do contexto econômico boliviano e da rápida expansão financeira das 

operações da ONG na qual foi gestada o BancoSol, conformam o conjunto de fatores 

que permitiram a ele identificar a situação como uma oportunidade. Nesse processo, a 

sua participação no grupo formado por esses atores foi fundamental para que o 

desenlace observado se desse. Elementos similares também foram identificados pela 

autora como essenciais para a efetivação do Los Andes (DORADO, 2013). 

 No caso das organizações que atuavam desde o centro do campo organizacional 

das ONGs na Bolívia, a predição mais aceita na teoria institucional é a de que se 

engajariam somente em ações que tivessem o objetivo de defender   “a   ét p  

d m  a t         ab  ga a” (p. 549), o modelo de organização não governamental de 

desenvolvimento. Pelo contrário, tanto FIE quanto EcoFuturo engajaram-se no processo 

de construção de organizações de microfinanças para o desenvolvimento, desafiando 

essa explanação. Assim, diferenciaram-se também do modelo de organizações 

comerciais de microfinança desenhado pelo BancoSol e pelo Los Andes (DORADO, 

2013). 

Finalmente, o estudo corroborou a visão de que os laços interpessoais dos atores 

que se engajam na ação propositiva são essenciais para que seja habilitado o acesso a 

recursos, conhecimento e suporte (ALDRICH; FIOL, 1994). Em todos os casos 

investigados, o fato de lideranças da criação de organizações híbridas com novo formato 

apresentarem uma trajetória de relações consolidadas com atores internacionais com 

acesso a recursos materiais e imateriais beneficiou a sua ação projetiva de forma 

determinante (DORADO, 2013). O achado atende parcialmente o chamado de Martí e 

Mair (2009) para sejam investigados contextos habitados por atores com poder 

incipiente e precário acesso a recursos, já que as fontes de apoio financeiro e suporte 

técnico nos casos investigados eram internacionais.  

Se esse acesso extra-local não for possível, inexistirá qualquer possibilidade de 

ação propositiva no contexto do sul global? Uma pista apresentada pelo estudo foi o 

fato de que, mesmo sem habitarem um grupo privilegiado de ação, como no caso das 

lideranças do BancoSol e do Los Andes, alguns atores ainda assim se engajaram na ação 

empreendedora. O fato da ação destes, em específico, ter falhado, reforça a ideia de que 
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o acesso a recursos é determinante, dado que esta foi a razão central pela qual seus 

projetos não prosperaram (DORADO, 2013). 

Embora o trabalho não refute as explanações sobre a conexão entre macro e 

micro fatores como fornecedoras das condições para que atores sociais se engajem na 

ação propositiva, ela adiciona profundidade a estas ao evidenciar como as dinâmicas 

sociais constituídas através da interação sustentada pode conformar grupos que são 

determinantes para que indivíduos com perfis similares e sujeitos a condições 

contextuais semelhantes se engajem diferentemente na ação propositiva. Mais, ajuda a 

compreender também por que alguns desses prosperam enquanto outros não. Partindo 

do pressuposto de que o engajamento na ação propositiva depende de motivação, 

oportunidade e recursos, a autora enfatiza: 

O empreendedorismo institucional não é um esforço solitário, mas sim 

social. Isso significa que empreendedores institucionais não agem 

isolados, mas sim no contexto de grupos sociais. Todos os grupos 

sociais são, obviamente, institucionalmente situados, mas eles são 

também contextos únicos, com referências matizadas por sua história 

comum de rotina, pelo acaso das interações e pelas dinâmicas sociais 

que conectam (laços interpessoais) e distanciam (status social) seus 

membros (DORADO, 2013, p. 534). 

Os trabalhos revisados apresentam semelhanças que ultrapassam a mera 

realização de estudos no contexto de países do Sul Global. Ao mesmo tempo, abarcam 

formulações teóricas e analíticas que os distinguem entre si. Se, por um lado, todos os 

trabalhos procuraram analisar a ação coletiva organizada em contextos de pluralidade 

institucional onde atores externos portando ideias e práticas institucionalizadas 

procuravam acomodá-las aos scripts locais, a visão da agência foi formulada 

diferentemente.  

Nos trabalhos inspirados na sociologia econômica, o relato oferecido denota a 

concentração da capacidade de agência nas ONGs internacionais investigadas, 

parecendo os atores locais meras engrenagens da intervenção planejada desde fora 

(MAIR; MARTÍ, 2009; McKAGUE et al., 2015). Em sentido contrário, trabalhos que 

consideraram explicitamente a história, seja através da reconstrução da memória de ação 

coletiva (MAIR et al., 2013) ou da consideração das trajetórias biográficas dos atores 
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organizacionais (BATTILANA; DORADO, 2010; DORADO, 2013), identificaram o 

caráter coletivo das manifestação da agência.  

A adoção de um nível de análise intermediário, como bairros ou grupos sociais, 

evidenciou o papel das interações sociais na formação de dinâmicas autorizadoras da 

ação propositiva ou de resistência (MAIR et al., 2013; BATTILANA; DORADO, 2010; 

DORADO, 2013). Nos trabalhos onde as organizações foram tomadas como atores 

individuais, constituindo uma análise espacialmente desenraizada, a dinâmica 

interacional constituída entre atores externos e atores locais não ganhou relevo analítico 

(MAIR; MARTÍ, 2009; McKAGUE et al., 2015).  

A ação de atores externos sobre "lugares onde existiam situações de 

      ab   dad    ma g  a  dad ” (MAIR et al., 2013, p. 17). Ainda que em alguns 

trabalhos o papel dos atores locais tenha ganha relevo ao longo da análise, todos eles se 

tratavam essencialmente de intervenções planejadas procurando desengajar os atores 

locais de suas "instituições informais" (MAIR; MARTÍ, 2009) para que se autorizassem 

a agir de forma divergente.  

Embora apresentem respostas teórica e empiricamente fundamentas para as 

questões que procuraram responder, os trabalhos legam como lacuna a compreensão 

acerca das possibilidades da ação organizada no lugar desde o próprio lugar.  Investigar 

essas possibilidades é essencial para que se possa entender em que medida atores locais 

podem se desengajar das estruturais sociais sedimentadas buscando se reengajar em 

outros termos, evitando assim a conclusão improvável de que somente a ação exterior 

explicaria a mudança institucional.  

A consideração da constituição histórica de atores sociais e lugares através da 

estruturação social e a relevância analítica do caráter espacial da dinâmica 

organizacional e institucional são atalhos teórico-metodológicos que podem auxiliar o 

exame da lacuna referida acima.  
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5. Percurso metodológico  

A preocupação com os fundamentos da dinâmica institucional, ou seja, com a 

manifestação situada das instituições, guarda relação com questões teóricas que 

extrapolam a mera adesão à níveis menos abrangentes de análise. Como demonstrado 

anteriormente, o desaparecimento de agentes sociais e de seus interesses em algumas  

análises não deriva de escolhas desacertadas dos fenômenos sociais a serem 

investigados ou de possíveis equívocos procedimentais impetrados por pesquisadores e 

pesquisadoras.  

A prevalência de trabalhos preocupados com a permanência e a conformidade 

institucional pode ser explicada pela outrora dominante filiação à pressupostos 

filosóficos que postulavam a primazia do social sobre o individual sem, no entanto, 

qualificá-los em sua manifestação e efeitos. Ao não explicar satisfatoriamente como se 

dá a manifestação emergente de atributos estruturais e, especialmente, não elaborar uma 

teoria da ação que possibilitasse a investigação da dinâmica relacional configurada entre 

sociedade e indivíduos, evitando assim a abordagem de ambas como entidades dotadas 

de uma essência estabelecida, configuraram-se formas de determinismo. 

Mais do que o pretenso caráter conservador ou reacionário que qualificaria essas 

abordagens, é a impossibilidade de explicar a mudança que revela decididamente as 

limitações daquilo que o sociólogo britânico Anthony Giddens chamou de consenso 

ortodoxo da teoria social do Século XIX (GIDDENS, 1989b). Durkheim, considerado 

por alguns o precursor de ontologias holistas ou societistas (SCHATZKI,  2005), via na 

sociedade mais do que a soma de indivíduos. Para ele, ela apresentava solidez 

comparável à estruturas materiais, assim limitando e constrangendo a atividade humana. 

Críticas a essa formulação renderam abordagens como a hermenêutica, que via no 

indivíduo a gênese da sociedade. Enquanto no primeiro caso criticou-se o determinismo, 

na segunda o óbice foi o voluntarismo (GIDDENS, 1989a).  

Para Giddens (1989a), as instituições sociais realmente precedem os indivíduos, 

bem como exercem pressão sobre eles. Entretanto, diferentemente do mundo material,  

não existem independentemente dos indivíduos que compõem a sociedade. Embora a 

sociedade assuma caráter exterior aos indivíduos quando estes são tomados 
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separadamente, o mesmo não se aplica quando são tomados conjuntamente. Logo, não 

   p d  p    m          “ at     c a  ” (   KH   , 1999) d t  m  am p     tam  t  

o que fazem os indivíduos, mas sim que delimitam a sua capacidade de agir, 

permanecendo no quadro analítico a sua capacidade de agência (GIDDENS, 1989a).  

A leitura do autor se alinha à reabilitação do argumento durkheiminiano 

proposta por Mary Douglas (1986), para quem a formação de formas coletivas de 

pensamento revela a necessidade de se investigar, evitando-se o determinismo, a relação 

entre cognição individual e cognição social. Para ela, as instituições são como 

categorias sociais de agrupamento acionadas individual e coletivamente nos processos 

de ordenamento social na forma de analogias classificatórias. A ideia das instituições 

como algo em movimento – social grouping categories – remete ao papel do tempo e 

do espaço na constituição da realidade social, elementos também reivindicados por 

Giddens (1989b) e, a seu modo, por Weick (1979). 

Embora não se ocupe centralmente da ontologia como os trabalhos crítico 

realistas que vêm ganhando relevo no campo dos estudos organizacionais (EDWARDS, 

2015; DELBRIDGE; EDWARDS, 2007; DELBRIDGE; EDWARDS, 2013; MUTCH, 

2017), onde um modelo analítico estratificado é proposto como forma de apreensão 

aproximada da realidade através da observação empírica, este trabalho toma como real 

aquilo que se apresenta em seus efeitos. Epistemologicamente, afasta a presunção de 

mensuração da realidade através da quantificação destes efeitos, assumindo, assim como 

no realismo crítico (AL-AMOUNDI; WILLMOTT, 2011), o relativismo epistêmico 

como forma de compreensão das possibilidades de construção do conhecimento.  

Por relativismo epistêmico entende-se a aceitação da existência de objetos 

abstratos (ROSEN, 2001), como no caso das instituições. Contudo, é na articulação 

entre objetos abstratos e materiais e, especialmente, na emergência dos traços que vão 

definindo-os na medida em que se relacionam, que repousa a possibilidade de 

construção do conhecimento. Assim, para além da linguagem e dos discursos, a 

mediação material das práticas organizacionais, seja por corpos ou artefatos 

tecnológicos, ganha centralidade analítica e relevo explanatório.  
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Como preconizado por Emirbayer (1997), é necessário que se compreenda as 

diversas formas de atributos estruturais e agenciais como unidades dinâmicas por 

natureza que se manifestam paulatinamente em processos contínuos. Evitar a concepção 

dos mesm   c m  “  b tâ c a      t  ” conectadas por laços estáticos (EMIRBAYER, 

1997, p. 289) é examinar as relações entre essas unidades dinâmicas, tema que vem 

sendo discutido sob a rubrica da sociologia relacional (EMIRBAYER, 1997; 

EMIRBAYER; MISCHE, 1998; DELBRIDGE; EDWARDS, 2007; MUTCH et al, 

2006).    

O neoinstitucionalismo organizacional e a abordagem do organizar (WEICK, 

1979) apresentam fundamentos teóricos comuns. Ambas as correntes foram concebidas 

sob grande influência do sócio-construcionismo, que procurou reconciliar a 

preocupação weberiana com os processos de significação social da ação, a análise 

fenomenológica e o pragmatismo (MEYER, 2006), bem como tiveram suas 

formulações iniciais realizadas sobre influência da abordagem de sistemas abertos 

(SCOTT, 1995).  

Mais recentemente, uma certa forma de ecletismo tem sido observada em análise 

institucionais preocupadas com a colocação adequada da agência nos quadros teóricos 

(MUTCH et al., 2006), o que tem gerado uma fragmentação dos trabalhos em sua 

dimensão substantiva. Também podem ser observadas preocupações quanto à pretensão 

dos trabalhos sobre o sensemaking e o organizar oferecerem uma “c ê c a  bj t  a da 

  bj t   dad ” (      -POESI, 2005, p. 169).  

Para lidar com essa preocupação, Allard-Poesi (2005) argumenta que é 

necessário reconhecer que o estudo de processos de sensemaking é, por si só, um 

processo de ativo e subjetivo de sensemaking, o que demanda alguma forma de 

engajamento direto com o mesmo para que a participação do pesquisador na construção 

do conhecimento seja reflexivamente reconhecida. Duas rotas possíveis de engajamento 

são propostas pela autora: a pós-moderna, focada em um engajamento contra o 

sensemaking para que, através da desconstrução, sejam revelados conteúdos 

constitutivos não nomináveis; e a pragmatista, que prega a participação ativa nos 

processos de pesquisa como forma de engajamento com o sensemaking dos membros 

organizacionais (ALLARD-POESI, 2005).  
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A abordagem etnográfica de pesquisa assumida na condução deste trabalho, 

além de atender ao imperativo da consideração da interação social como foco de análise 

(HAEDICKE; HALLET, 2016), possibilitou formas de engajamento sustentado e, 

algumas vezes, pessoal com os moradores do Bairro Guapiruvu. Nas primeiras semanas 

de trabalho de campo, foi frequente a realização de visitas a lotes no assentamento e 

também a casas no bairro onde as entrevistas semi-estruturadas não puderam ser 

realizadas prontamente. Muitos dos interlocutores mostraram-se desconfiados ou 

inseguros quanto à possibilidade e o desejo de falar sobre suas vidas, em geral, e sobre 

suas experiências na vida organizacional do bairro, em específico. A estratégia adotada 

foi a realização de visitas sucessivas, procurando aprofundar a conversa a cada retorno.  

Quadro 2 – Distribuição temporal do trabalho de campo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Posto de outro modo, o trabalho de campo baseou-se num esforço contínuo de 

aproximação-distanciamento-aproximação, permitindo o engajamento como 

preconizado na via pragmatista proposta por Allard-Poesi (2005). Quando não se 

mostrava possível a realização da entrevista semi-estruturada inspirada na metodologia 

da história de vida (PAULILO, 1999), optou-se pelo registro das conversas e das 

interações observadas em diário de campo. Para além das notas realizadas em tempo 

real, o diário era revisto e depurado ao final de um dia de trabalho de campo.  

A aproximação configurada nas primeiras rodadas de trabalho de campo 

permitiu a participação em reuniões internas da cooperativa sediada no bairro 

investigado, bem como em reuniões externas onde a técnica de investigação conhecida 

como shadowing (CZARNIAWSKA, 2008) levou o pesquisador a estar presente. Em 

alguns dessas oportunidades, atores organizacionais ligados à cooperativa apresentaram 

o pesquisador como membro da organização, pedindo inclusive que se apresentasse 

enquanto componente dos esforços diversos que motivavam as reuniões em questão. 

Fevereiro Maio Dezembro Março Novembro Dezembro Janeiro 
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Essa forma de engajamento encontrou seu ápice nas rodadas intermediárias e finais de 

trabalho de campo, quando o modelo teórico e a análise preliminar das entrevistas e 

diários de campo foram debatidos com moradores do bairro. Abaixo são elencadas as 

fontes de informação que configuram o material empírico que fundamenta essa tese: 

Tabela 1 – Fontes analisadas 

 

  Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

Estudar processos de significação implica analisar os meios através dos quais os 

indivíduos envolvidos no organizar constroem e interpretam sua experiência (GIOIA et 

al., 2013), procurando identificar também a formação de formas coletivas interpretação 

e nomeação que venham a se expressar através da utilização de analogias 

classificatórias (DOUGLAS, 1986). Para a análise das informações, o Método Gioia foi 

tomado como inspiração (GIOIA et al., 2013) em combinação com as proposições de 

análise de dados processuais de Langley (1999).  

 A pesquisa qualitativa de corte etnográfico preza pela apreensão daquilo que 

parece ordinário em acontecimentos, cenários e expressões de valor. Ou seja, atribui 

importância ao trivial. A consecução dos fatores apontados por Stake (2005) como 

elementar na construção de um bom estudo de caso configura uma tensão entre a 

necessidade de um plano estruturado de pesquisa e a flexibilidade necessária para lidar 

com temas, situações e problemas emergentes. A revisão bibliográfica revisada 

possibilitou a identificação de fragmentos metodológicos que podem auxiliar a 

administração desta tensão. 

Fontes nº

Entrevistas gravadas e transcritas 17

Entrevistas registradas em notas de campo 12

Diários de campo 6

Atas de reunião 15

Registros organizacionais 11

Matérias jornalísticas 19

Projetos redigidos no âmbito do ESA Guapiruvu 12

Troca de e-mails 15

Vídeos 7

Total 114
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 Adotar uma visão processual da organização implica alguns desafios 

metodológicos. O organizar pode ser entendido como aquilo que as pessoas fazem 

quando agem coletivamente buscando alcançar algo (WEICK, 1979). Logo, têm-se o 

organizar em diferentes lugares, simultaneamente. Além da simultaneidade, nem todas 

as interações condicionam-se à presença física, implicando na invisibilidade de alguns 

processos. O pesquisador não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, tampouco 

poderá observar processos invisíveis aos olhos (CZARNIAWSKA, 2014; 2008). 

 Uma das estratégias utilizadas no enfrentamento destes desafios é o shadowing
2
. 

Nesta estratégia de pesquisa, o pesquisador acompanha uma pessoa durante seu dia de 

trabalho ou até mesmo em outras oportunidades. Garantindo mobilidade ao pesquisador, 

torna-se um instrumento de minimização do desafio da simultaneidade. Adicionalmente, 

configura uma dinâmica específica entre o observador e o observado, já que ambos 

passam a ser reconhecidos como um dupla no período em que o shadowing é realizado 

(CZARNIAWSKA, 2008). 

 Esta técnica de pesquisa gera algumas dificuldades. Em primeiro lugar, o acordo 

precisa ser constantemente negociado com os envolvidos. Em segundo lugar, a técnica 

não facilita a realização de notas de campo, dada a movimentação e a emergência de 

interações. Adicionalmente, o shadowing precisa ser combinado com outras técnicas 

para atenuar os desafios de se estudar o organizar (CZARNIAWSKA, 2008). 

 Para além das notas de campo, utilizadas como forma de registro durante o 

shadowing e de interações observadas em campo, serão redigidos diários de campo. 

Embora existam duas concepções em torno desta técnica (CZARNIAWSKA, 2008), 

será utilizada o relato retrospectivo, redigido ao final de um dia de trabalho de campo 

(WHITAKER, 2002). Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com informantes 

relevantes identificados ao longo do processo de pesquisa e, especialmente, mediante 

indicação dos entrevistados.  

 Outra fonte de dados serão documentos oficiais, registros organizacionais e 

matérias publicadas em jornais e revistas. No Guapiruvu, já foram coletados 

                                                 

2
      ê c a à   mb a, p d      t ad z d  c m  “  g   d ”  
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documentos referentes à projetos implementados pelas organizações em parceria com o 

poder público e com organizações do terceiro setor, além de matérias jornalísticas e 

fotos dos avisos e documentos expostos no mural da COOPERAGUA e da Casa da 

Agricultura de Sete Barras. Os registros organizacionais constituem importante fonte de 

análise, especialmente pela possibilidade de triangulá-los com as informações reunidas 

através das outras fontes de análise (CZARNIAWSKA, 2014). 

A sistematização temporal e categórica do imenso universo empírico 

representado pelas fontes de informação reunidas ao longo dessa pesquisa foi realizada 

através da utilização do NVivo, programa concebido para auxiliar análises qualitativas. 

Em síntese, o programa permite que as fontes de informação sejam manejadas com 

agilidade, permitindo codificações sucessivas, bem como a interposição entre as 

codificações realizadas. Ademais, o programa permite que sejam realizadas consultas 

sobre a frequência de palavras, entre outras ferramentas úteis à análise qualitativa. 

A análise dos dados se deu em quatro tempos, seguindo relato de pesquisa 

realizado por Battilanna e Dorado (2010). O primeiro passo foi uma leitura livre, sem 

pretensão analítica, das entrevistas que se mostraram mais contundentes em termos de 

quantidade e profundidade de informações, permitindo a identificação de categorias e 

classificações utilizadas pelos entrevistados. Em seguida, estas entrevistas foram 

analisadas em profundidade, de forma que as categorias mencionadas de forma 

recorrente puderem ser relacionadas em suas ocorrências em fontes diversas. Esse 

procedimento permitiu também que se depurasse a reconstrução de uma narrativa 

histórica do Guapiruvu. Com essas relações em evidência, foi realizado um primeiro 

esforço de leitura teórica das informações. Guiado pela pergunta de pesquisa, esse 

procedimento foi executado através da ferramenta de codificação do NVivo. Por fim, a 

análise até então empreendida e as formulações dela decorrentes foram apreciadas em 

atenção ao conjunto abrangente de informações (BATTILANNA; DORADO, 2010).  

 

5.1. A gestão de organizações de agricultores familiares como preocupação 

governamental: o Programa Mais Gestão  

Esta pesquisa é o resultado de um processo prolongado de depuração temática e 

metodológica. Até que se chegasse a mesma, ao menos três possibilidades de 
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delimitação temática foram consideradas. Em um primeiro momento, esperava-se 

investigar os arranjos institucionais de implementação de uma política pública federal 

operacionalizada por governos subnacionais. Em seguida, foi considerada a realização 

de um estudo etnográfico em um único assentamento, buscando compreender em 

profundidade os processos de construção da ação pública  nestes espaços. A terceira 

possibilidade considerada foi a análise do Programa Mais Gestão, uma política pública 

de assistência técnica e extensão rural em gestão voltada para organizações de 

agricultores familiares. 

Esperava-se analisar as ações do programa como uma forma de trabalho 

institucional (LAWRENCE et al., 2009; LAWRENCE et al., 2011). Para tanto, as 

organizações que participaram do programa foram identificadas, permitindo uma dupla 

delimitação: i) organizações localizadas no estado de São Paulo; ii) organizações 

localizadas em assentamentos rurais. De quase quinhentas organizações contempladas 

no país, quarenta e cinco localizavam-se em São Paulo. Destas, quinze eram 

organizações de assentados rurais.  

O Programa Mais Gestão foi implementado por entidades não governamentais 

contratadas através de chamadas públicas. Em São Paulo, duas entidades foram 

selecionadas. Das quinze organizações de assentados rurais, doze foram atendidas pela 

Instituto Biodinâmico (IBS). Dada a concentração das organizações de assentados no 

grupo atendido por essa entidade, optou-se por tomá-lo como referência de análise. 

Assim, o universo de organizações de assentados rurais atendidos pelo IBS foi 

considerado como referência para a exploração que se estava realizando.  

Em seguida, foi realizado uma pesquisa exploratória telefônica, tomando como 

interlocutores diversos atores ligados às organizações: presidentes, diretores 

administrativos, tesoureiros, entre outros. O objetivo da pesquisa era mapear 

informações essenciais, como as datas de fundação das organizações, além de 

impressões e relatos sobre a operacionalização do Programa Mais Gestão. Foi possível 

estabelecer contato com oito organizações do universo selecionado.  

Nesse processo, além da descoberta que a implementação do mesmo já havia se 

encerrado em São Paulo, o aprofundamento da revisão teórica levou a uma 
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reconsideração da problematização até então adotada. De um lado, a revisão de 

trabalhos sobre organizações de agricultores familiares publicados no Brasil revelou, 

além de controvérsias teóricas, que a manutenção dessas organizações é um desafio para 

os agricultores familiares e assentados rurais. De outro, a literatura institucional em 

organizações evidenciou como a manutenção pretendida guarda estreita relação com a 

forma como as organizações dispõe-se em relação ao meio em que estão inseridas.  

Como no caso brasileiro não existe um campo organizacional maduro de 

organizações de agricultores familiares e assentados rurais, a perspectiva do organizar, 

alinhada às preocupações mais recentes dos trabalhos institucionalistas com a interação 

social, mostrou-se adequada para a investigação dos processos de estruturação 

organizacional em ambientes marcados por contradições institucionais originadas 

historicamente (SEO; CREED, 2002). Estas aparecem como fonte de ambiguidade e 

equivocalidade. Enquanto a primeira é dissipada através da ação eliminadora da 

ausência de clareza, a segunda é reduzida através da ação que clarifica ao moldar a 

situação da qual se ocupam os agentes organizacionais, de modo que a própria situação 

é qualificada através da ação (COLVILLE et al., 2012; BROWN et al., 2015; WEICK, 

1979). 

 

5.1.1 Agricultores familiares entre o manejo cotidiano da organização e o saber 

administrativo especializado 

Esse quadro teórico foi inspirado pela constatação, revelada pela pesquisa 

exploratória telefônica, de que haviam uma série de elementos comuns às organizações 

contatadas. Em primeiro lugar, os interlocutores foram unânimes na apresentação das 

atividades de gestão das organizações como um grande desafio. Em segundo lugar, foi 

recorrente a interpretação de que as ações realizadas no âmbito do Mais Gestão não 

atingiram questões essenciais, assumindo um caráter cerimonial. Em terceiro lugar, a 

maior parte das organizações tinha as políticas públicas de compras institucionais de 

alimentos, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, como motivação para sua fundação ou como principal destinação 

de sua produção. Por fim, todos os interlocutores destacaram que os aspectos 

fundamentais à dificultar a manutenção das organizações eram dois: o engajamento 

instável dos membros das organizações à vida organizacional, especialmente no que se 
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refere às esferas decisórias próprias das cooperativas; e a gestão cotidiana dos processos 

administrativos, especialmente em decorrência das dificuldades com capitalização das 

organizações. 

Essas constatações, combinadas ao desenvolvimento do modelo teórico, 

alteraram a rota da pesquisa. No lugar de ocupar-se do Mais Gestão como objeto de 

pesquisa, optou-se pela utilização do mesmo como referência para introdução do 

problema de pesquisa: se existia algo acontecendo nos lugares onde existiam aquelas 

organizações, era o esforço de manutenção dos processos organizativos articulados em 

torno das organizações. Para além das informações acessadas diretamente com 

cooperados das organizações, a revisão bibliográfica sobre a pesquisa em organizações 

de agricultores familiares e assentados rurais também aponta na direção dessa 

constatação (MELO; SCOPINHO, 2015a; 2015b; MELO et al., 2016; GRISA et al., 

2010; FIRMINIANO, 2014; BENINI; BENINI, 2015). Se, por um lado, o Programa 

Mais Gestão não se adequava como objeto de pesquisa, por outro, lançou luz sobre um 

problema de pesquisa em potencial: a emergência e, principalmente, a manutenção do 

organizar em territórios rurais impactados por ações de reordenamento fundiário.  

Diante da impossibilidade de se investigar todas as organizações contatadas, 

optou-se pela realização de uma etnografia em único lugar, garantindo a robustez 

empírica almejada para lidar com as questões de pesquisa colocadas. Tomando como 

referência as proposições de Stake (2005), optou-se pela realização do trabalho empírico 

onde se configurava a maior possibilidade de aprendizado e produção de conhecimento. 

Três critérios apontados pelo autor foram considerados: i) acessibilidade; ii) 

distintividade; iii) possibilidade de delimitação (STAKE, 2005, p. 452). 

Após a sistematização das informações reunidas através da pesquisa 

exploratória, foi realizada uma análise cruzada do material. Os relatos permitiram uma 

apreciação da trajetória das organizações, bem como uma aproximação dos contextos 

onde se inserem. O critério de acessibilidade foi interpretado em dois sentidos. O 

primeiro, relacionado à aceitação manifesta pelo interlocutor quando questionado sobre 

a possibilidade de realização do estudo. O segundo, em relação à localização geográfica. 

O pressuposto assumido foi o de que uma localidade acessível em termos logísticos 
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resultaria em um trabalho de campo mais aprofundado, ao possibilitar a ampliação da 

frequência das visitas. 

 

5.1.2 Entre semelhanças e dessemelhanças, o organizar como ação coletiva 

 Das oito organizações contatadas, a Cooperativa Agropecuária de Produtos 

Sustentáveis do Guapiruvu, a COOPERAGUA, foi selecionada como lugar de análise 

em decorrência do alinhamento de seu processo de formação à questões mais 

abrangentes que vinham sendo repostas no bairro em que ela se insere. Refletindo 

dinâmicas territoriais marcadas por conflitos fundiários, em um primeiro momento, e 

ambientais, em um segundo, que caracterizam a região onde o bairro se insere, o Vale 

do Ribeira, o Guapiruvu emergiu como um espaço profícuo para análise dos fatores 

condicionantes do organizar realizado em áreas impactadas por ações de reordenamento 

fundiário. 

 Embora os membros da COOPERAGUA tenham avaliado as atividades do 

Programa Mais Gestão de forma similar às outras organizações contatadas, 

notoriamente a partir de críticas à lógica de consultoria à distância que se configurou e à 

impossibilidade das iniciativas previstas no âmbito do programa alcançar questões 

estruturais como formação de capital de giro e aprimoramento da qualidade da 

produção, foram as características distintivas do lugar onde a organização se insere, o 

Bairro Guapiruvu, e do arranjo organizacional ao qual ela esta atrelada, nomeado por 

alguns dos interlocutores como Rede 7Barras de Economia Solidária, que justificaram a 

seleção desta experiência como espaço de análise. 

Organização de agricultores familiares localizada no Bairro do Guapiruvu, uma 

comunidade rural do município de Sete Barras, a COOPERAGUA é composta por 

moradores do bairro e do assentamento Alves, Teixeira e Pereira. Embora apresentem 

distinções em termos de sua formação social, agrícola e cultural, o bairro e o 

assentamento são aqui tratados como espaços articulados pelo organizar que envolve 

moradores de ambas as áreas, o que já foi revelado por trabalhos anteriores (BERNINI, 

2005; 2009; MARINHO, 2006). Nos relatos dos interlocutores, a relação entre bairro e 

assentamento é ora definida como unitária, ora como complementar, noutra como 

concorrente.  
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Para além dessas variações, é importante destacar que os assentados, 

excetuando-se alguns agregados familiares, apresentam uma identificação histórica com 

o bairro que, quando não decorre de uma vida inteira ali vivida, se construiu ao longo de 

décadas ali morando. Diferentemente de assentamentos em outras regiões, o PDS Alves, 

Teixeira e Pereira é resultado de um longo processo de conflitos fundiários que, na 

primeira metade dos anos 2000, foi encerrado diante do reconhecimento da primazia 

histórica das famílias homenageadas naquelas terras. Processos organizativos pretéritos, 

como a realização da Agenda 21 Local no final da década de 90, denotaram a existência 

de um histórico de ação coletiva que, ainda que nela centralmente assentado, 

ultrapassava os limites da COOPERAGUA enquanto organização formal.  

 

5.2 O lugar-organização como possibilidade metodológica 

Talvez esteja na hora de mudarmos de lugar, iniciando nossos estudos 

e reflexões a partir do lugar das lutas diárias pelo espaço; a portaria da 

fábrica, onde ficamos em fila para mostrar documentos antes de 

sermos admitidos; o discurso desqualificante da qualificação e da 

empregabilidade; a tentativa de quebrar a localização; os conflitos 

para o acesso ao exercício dos direitos; as cadeias de atividades de 

acesso e de marginalização e as múltiplas formas de operacionalizar a 

sobrevivência com dignidade? Sem dúvida, o resultado seria um 

campo diferente de estudos organizacionais (Spink, 2001, p. 29). 

Cresswell (2014) entende a ideia de lugar de duas formas. Em sua dimensão 

ontológica, o lugar é tido como um objeto, algo observável e, consequentemente, 

investigável. Em sua dimensão epistemológica, o lugar é uma forma de olhar, ou seja, 

uma forma particular e específica de analisar o mundo, de reconhecê-lo desde um 

determinado lugar. Essas duas formas de concepção do lugar foram combinadas e 

recombinadas conformando diferentes construtos e, assim, engendrando problemas de 

pesquisa variados. 

Na abordagem descritiva adotada por geógrafos regionais, o conceito foi 

utilizado como forma de enquadrar as particularidades de formações geográficas 

delimitadas, com o objetivo primordial de mensurar os seus atributos distintivos. Em 

investigações fenomenológicas, portanto interessadas na existência humana em sua 

singularidade, o lugar apareceu como possibilidade de manifestação deste atributo de 

essencialidade. Em abordagens sócio-construcionistas, as particularidades foram 
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também motivo de interesse analítico, embora compreendidas como instâncias 

específicas onde podiam ser observados processos sociais mais abrangentes de conflito 

e mudança (CRESSWELL, 2014).    

 Influenciado pelo desenvolvimento do conceito no campo da geografia humana, 

mas procurando habilitá-lo como referencial mesoanalítico para o campo dos estudos 

organizacionais, Spink (2001) define o lugar como o horizonte de ligações, de produção 

de sentidos e de lutas. Mais do que apresentar uma alternativa ao local como adjetivação 

para intervenções preocupadas com o desenvolvimento ou, ainda, como nível de análise, 

  a t   b  ca  xp   a    p t  c a  d  “    ab  açã  d     ômeno organizacional como 

 m t d ” a pa t   d    ga  (    K, 2001, p  11)  

 Ao tomar o lugar como espaço da ação, a proposição desafia a ideia de que a 

organização formal deve ser o ponto de partida natural da análise organizacional. Além 

de instituições projetadas enquanto entes objetivos, as organizações compreendem 

também a organização enquanto ação, ou seja, enquanto forma-em-ação que se dá na 

processualidade do cotidiano. Assim, o autor procura oferecer uma alternativa à visão 

da   ga  zaçã  c m  “a g  d  t   d    a    p  c       c a     d ”  m  a    d   ma 

visão da organização como o próprio processo social (SPINK, 1996, p. 174). 

 Ao combinar a ideia de lugar com a ideia de organização em referência a um 

bairro não se está procurando reificar o bairro enquanto uma espécie bem formada de 

organização. Tampouco se pretende delimitar a processualidade do cotidiano aos limites 

geográficos do bairro. O que se pretende é estabelecer um nível de análise que permita a 

consideração dos processos sociais ali ensejados, estabelecendo os limites da análise em 

atenção aos objetivos e fundamentos teóricos da pesquisa que ora se apresenta. Assim, 

compreender o Guapiruvu como um lugar-organização é dar centralidade analítica ao 

lugar como espaço de ação onde diferentes entidades, ou seja, organizações formais, são 

t mada  c m       ê c a pa a a “c  açã  d      õ   d  m  d ” (    K, 2001, p  17; 

WEICK, 1979) que auxiliem os agentes sociais a lidar com as ambivalências que 

permeiam suas lutas e disputas. 

 Outros autores procuraram utilizar o lugar como espaço de análise. Lawrence e 

Dover (2015) tomaram o lugar como nível de análise e fundamento teórico para 
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investigar o estabelecimento de uma clínica residencial para soropositivos no Canadá. O 

estudo revela como o lugar contém, media e dificulta os processos organizacionais ao 

considerá-lo como espaço geográfico, significante e objeto prático, respectivamente. A 

ideia de que o lugar contém a vida organizacional é falível diante da crítica de Spink 

(2001), já que extrapola o nível de análise da organização para o lugar para considerá-lo 

aquilo que o autor critica nas análises organizacionais tradicionais: um recipiente de 

processos sociais. 

 Xavier (2013) tomou a cidade de Cataguases, em Minas Gerais, como espaço de 

análise para c mp    d     “p  c     d     maçã  d   m cí c    p      g ad  da 

c  t  a” (X     , 2013, p  24)    m   cíp     t   za d  cat g   a  ma x  ta  d  

análise, o autor remete à formulação da problemática investigada, além de sua 

experiência pessoal no município, à crescente preocupação com a dimensão espacial da 

vida organizacional nos estudos em organizações. O lugar, nesse exercício, é apontado 

como categoria analítica adequada à fundamentação do estudo. 

 Para Ethington (2007), o passado não pode existir no tempo, como o tempo não 

pode equivaler a uma forma de enquadramento no âmbito do qual algo existe. 

Questionando a ideia de tempo linear prevalente na cultural ocidental, o autor entende 

que o tempo não tem uma existência intrínseca, que se esgota em si mesma, tornando-se 

uma mera medida do movimento do espaço. Em outro sentido, o tempo vivido, aquele 

experimentado pelos seres humanos como memória, é real na medida em que se assenta 

no lugar. Assim, o passado não pode existir no tempo, mas sim no espaço. A história, 

p  ta t , “ ã  é  m    at  da  m da ça  a     g  d  t mp , c m  d z   c  chê, ma    m 

m da ça  a     g  d    paç ”     h c     pa  ad  é,   tã , c  h c   a ca t g a  a d   

lugares da história ligados à coordenadas espaço-temporais (ETHINGTON, 2007, p. 

466).    

 O passado, portanto, existe no lugar. Seja como memória individual ou coletiva, 

ou ainda como memória material na forma de paisagens e disposições arquitetônicas, a 

possibilidade de construção e, ao que aqui interessa, de investigação da história, repousa 

no estudo do lugar. A análise do Guapiruvu enquanto um lugar-organização permiti que 

o organizar analisado não se restrinja às organizações formais ali existentes, tampouco 

que alcance somente os limites razoavelmente observáveis do arranjo organizacional 
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regional que estas organizações compõem, mas sim que o bairro, em sua 

heterogeneidade, seja reconhecido como um espaço de ação e de acúmulo de uma 

historicidade observável na vida cotidiana e organizacional que ali se delineia. 

 A assunção do Guapiruvu como um lugar-organização, para além dos 

fundamentos teóricos apresentados, delimita o alcance imediato do trabalho de campo 

realizado. Como afirmado anteriormente, esse trabalho baseou-se em uma estratégia 

etnográfica de pesquisa. Além de entrevistas semi-estruturadas gravadas e transcritas, 

notas de campo e diários de campo foram instrumentos primordiais de registro 

empírico. A metodologia shadowing (CZARNIAWSKA, 2014) foi essencial, 

especialmente no início da pesquisa, quando acompanhar alguns “ p  ad    ” d  

organizar no Guapiruvu, termo por eles utilizado em referência ao que comumente é 

referido como liderança em trabalhos acadêmicos, permitiu que se construísse uma 

relação de confiança.  

 Acompanhar moradores do bairro em seus compromissos institucionais permitiu 

que se compreendesse a forma como estes se apresentavam em público e, mais 

importante, como performavam objetivamente as organizações do bairro procurando 

qualificá-las perante o público. Por fim, a análise dos dados, inspirada no trabalho de 

Langley (1999) e Gioia et al. (2013), alicerçou-se na utilização do NVivo, software de 

análise qualitativa de dados que, com suas ferramentas, facilita a sistematização e 

organização de conjuntos abrangentes de fontes. 

                                                                                                                              

6. O Guapiruvu como lugar-organização 
 

Pesquisadores do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

(USP) e do Instituto Butantã encontraram no Vale do Ribeira uma 

espécie de cobra raríssima, nunca observada na natureza e que há mais 

de 60 anos era procurada intensamente por cientistas na Mata 

Atlântica paulista (ESTADO DE MINAS, 2017). 

 

É um momento tenso e emocionante. Bruno sente como se todos os 

herpetólogos do mundo estivessem espiando sobre seus ombros - um 

tanto pesados ultimamente, com a responsabilidade de conduzir um 

projeto tão especial. Afinal, a cobra que está na outra ponta daquele 

túnel de luz não é uma serpente qualquer: É uma Corallus cropanii. 

Ninguém nunca viu um bicho desses na natureza. Bruno é o primeiro; 

e espera-se que não seja o último (ESCOBAR, 2017b). 
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Uma espécie de jiboia rara foi encontrada viva pela primeira vez em 

70 anos por pesquisadores do Museu de Zoologia da USP e do 

Instituto Butantan. A serpente, chamada de jiboia-do-ribeira ou jiboia-

de-Cropan (Corallus cropanii) foi encontrada por moradores de uma 

comunidade no Guapiruvu, no Vale do Ribeira, interior do Estado de 

São Paulo, perto do município de Sete Barras. O motivo da cobra ser 

encontrada viva, e não morta a pauladas pelos moradores, foi graças 

ao trabalho de Educação Ambiental que os pesquisadores Bruno 

Rocha, Daniela Gennari e Lívia Correa fizeram na comunidade. A 

região é um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica do estado 

(BOTTALLO, 2017). 

Publicados em veículos de comunicação recentemente – os jornais Estado de 

Minas e Estado de São Paulo e um blog mantido por pesquisadores ligados ao Museus 

de Zoologia da Universidade de São Paulo, respectivamente – os parágrafos acima 

registram o encontro da rara jiboia-do-ribeira no bairro Guapiruvu. Aquele que foi um 

dos primeiros a divulgar o achado, o blog Filos (BOTTALLO, 2017), tem entre seus 

colaboradores pesquisadores que participaram do processo de planejamento do 

monitoramento da serpente no lugar onde foi encontrada.  

Apesar de diferenças no estilo da redação e no acento atribuído a questões como 

a raridade da cobra, o caráter inédito das observações in situ ou a importância do 

trabalho de educação ambiental ofertado pelos pesquisadores para a configuração do 

desfecho então anunciado, os relatos convergem na qualificação do episódio: 

pesquisadores ligados a uma renomada instituição encontraram e observaram, pela 

primeira vez em muito tempo, um exemplar vivo da Corallus Cropanii, desde então 

conhecida como a jiboia-do-ribeira.  

O primeiro registro da cobra remonta à 1953, quando um morador de Miracatu, 

cidade vizinha de Sete Barras, levou um exemplar vivo até o Instituto Butantan, em São 

Paulo. O herpetólogo Alphonse Richard Hoge foi o responsável pela primeira descrição 

do animal. Em seguida, outros cinco exemplares foram identificados, nenhum deles 

com vida. Conforme relatado nos jornais, todos foram mortos por moradores na região 

de incidência da cobra. Dois exemplares vieram de trem de Santos para o instituto em 

um carregamento de serpentes, prática recorrente na época; em outro episódio, a cabeça 

e o couro de uma terceira foram enviadas para a instituição de pesquisa em um pote com 

álcool; um quarto exemplar, morto e enterrado, foi identificado e enviado para os 
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pesquisadores da instituição; por fim, a quinta cobra foi registrada somente em foto 

(ESCOBAR, 2017). 

Os jornais foram assertivos na qualificação do assassinato de serpentes como um 

costume nos bairros do Vale do Ribeira. Escobar (2017) foi mais específico, explicando 

algumas das causas desse comportamento:  

No Vale do Ribeira, matar cobra é praxe. Não por maldade, mas por 

medo, e desconhecimento. A região é a mais rica em florestas e a mais 

pobre, economicamente falando, do Estado de São Paulo. 

Consequentemente, as cobras são muitas, e os serviços de saúde são 

poucos. Por isso, ninguém gosta de correr riscos (ESCOBAR, 2017b) 

No caso em questão, o desenlace foi diferente em decorrência de um trabalho de 

educação ambiental realizado no bairro Guapiruvu desde 2014. No relato dos jornais, a 

equipe do instituto é reconhecida como protagonista do episódio, especialmente por 

terem procurado ensinar os moradores a reconhecer espécies e com elas lidar 

adequadamente. Em outubro de 2016 o trabalho foi retomado. Foram distribuídos 

cartazes e folhetos onde constavam fotos da cobra, dicas para identificação e o telefone 

do pesquisador responsável, que deveria ser acionado caso um exemplar fosse 

identificado (ESCOBAR, 2017). A matéria veiculada no jornal paulista assim descreveu 

o momento em que a cobra foi identificada: 

Por muito pouco ela não foi morta. O primeiro do grupo a avistá-la 

logo correu para pegar um pedaço de madeira e assassiná-la a 

pauladas, achando se tratar de uma jararacuçu. “ a ,  a ,  a ”, g  ta a 

ele, alertando os amigos. Por sorte, o porrete estava podre e quebrou-

se no ar antes de atingir a cobra, dando a Pedro e Carlos
3
 a chance de 

se aproximar e perceber que havia um quê de jiboia naquela 

jararacuçu. Pegaram a serpente, botaram num saco, e chamaram o 

biólogo (ESCOBAR, 2017b). 

Como descrito, a cobra foi encontrada por um grupo de moradores do bairro que 

passava por uma estrada quando notaram a serpente adiante. Após o primeiro a se 

aproximar do animal ver sua intenção frustrada pelo porrete podre, dois dos presentes 

puderam identificar a jiboia-do-ribeira. A jararacuçu é uma espécie venenosa e muito 

temida no bairro. Naquela altura, entretanto, os responsáveis pela identificação já 

                                                 

3
 Os nomes foram alterados para preservar o anonimato das pessoas mencionadas. Esse procedimento foi adotado em todo o texto. 
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tinham conhecimento das características distintivas do exemplar raro: pequenos furos ao 

redor da boca, enfileirados em uma área de couro amarelado (ESCOBAR, 2017; 

BOTTALLO, 2017) 

Conforme relatado por Escobar (2017), os moradores que encontraram a cobra 

tinham receio de que ela fosse de lá tirada. O biólogo responsável pelo monitoramento 

aproximou-se dos moradores que passaram a cuidar da cobra após encontrá-la, 

procurando esclarecer o objetivo final de sua pesquisa: observar a cobra no meio em que 

ela vive, portanto, no Guapiruvu. Segundo relatado pelos pesquisadores, o encontro foi 

uma surpresa, de modo que não havia financiamento aprovado para o monitoramento: 

“   p      ad        ma têm    campo hoje com recursos do próprio bolso, algum 

d  h      mp   tad  d    t    p  j t  ,     ap    da c m   dad ” (ESCOBAR, 2017b).  

A soltura da cobra tornou-se evento aguardado no bairro. Após a seleção do 

local, que deveria garantir a segurança do animal ao mesmo tempo em que possibilitasse 

a presença dos observadores, mais de 40 pessoas, entre pesquisadores, moradores e o 

diretor do Parque Estadual Intervales, reuniram-se para ver a cobra em liberdade. Ao 

descrever esse evento, Escobar (2017) aprofunda a qualificação de um episódio anterior 

que, envolvendo a espécie, ocorreu também no Guapiruvu: 

 
“ a a a b    g a      é  m m m  t  h  tó  c ”,   b a   p      ad   

Francisco Franco, do Instituto Butantã, que acompanhou o processo 

de soltura. Foi ele quem fez o primeiro registro científico de uma 

Corallus cropanii no Guapiruvu, em 2009, baseado apenas na 

fotografia de uma serpente que havia sido morta recentemente pelos 

locais (ESCOBAR, 2017b). 

 

Os episódios envolvendo a serpente encontrada no Guapiruvu ocorreram 

recentemente, de modo que a presente pesquisa se encontrava em estágio avançado de 

realização. O engajamento com os moradores a partir do processo de pesquisa permitiu 

acesso a informações pormenorizadas referentes a jiboia-do-ribeira. Esse episódio 

oferece espaço de análise privilegiado dos atores sociais existentes no Guapiruvu e, 

especialmente, da forma como estes se relacionam com atores e universos sociais 

“exteriores”. Procurando explorar essa possibilidade, os relatos jornalísticos e dos 

moradores serão analisados em paralelo e à luz de uma abordagem institucional do 

organizar. 

Em primeiro lugar, há uma inconsistência, ao menos aparente, na forma como o 

encontro da serpente foi relatado nos meios de comunicação. Bottallo (2017), no trecho 
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destacado na abertura deste item, atribui o encontro da cobra aos pesquisadores para, em 

seguida, atribuí-lo a moradores do bairro. Escobar (2017) segue a mesma linha, 

  m a d    b ó  g  B     c m    “p  m     a      m b ch  d       a  at   za” 

(ESCOBAR, 2017b) para depois descrever, detalhadamente, o momento em que os 

moradores se depararam com a jiboia-do-ribeira em uma estrada no Guapiruvu.  

A atenção a esse aspecto dos textos não deve ser considerada um exercício de 

preciosismo. A antropóloga americana Mary Douglas (1986),  m   a  b a “  mo as 

   t t  çõ   p   am”, c  c b  as instituições como analogias classificatórias 

manifestas, muitas das vezes, como formas de esquecimento. Por essa razão, ela 

argumenta que as instituições lançam luz sobre determinadas coisas ao mesmo tempo 

em que relegam outras às sombras. Em outras palavras, as instituições são manifestas no 

destaque dado a determinado tema, pessoa ou situação, ao mesmo tempo em que outros 

e outras não são sequer percebidos. 

No caso em questão, é razoável supor que o caráter dúbio dos relatos ganha 

sentido se aceitarmos que o encontro e a observação realizados por leigos é 

qualitativamente diverso do encontro e da observação realizados por pesquisadores. Ou 

seja, a observação do pesquisador não pode ser igualada à observação dos moradores 

que encontraram a serpente. A qualidade de cientista garante ao pesquisador a primazia 

da observação balizada, ou seja, válida em termos científicos. Quando um herpetólogo 

se depara com um exemplar raro como a Corallus Cropanii, toda a comunidade 

m  d a  d  h  p tó  g     p a   ac  t c m  t  “  b         mb   ” (ESCOBAR, 

2017b). 

Instituições são definidas também como sistemas simbólicos e culturais em 

torno dos quais os fenômenos sociais, como organizações, ganham sentido. Scott (1995) 

define classificou três pilares institucionais a partir da revisão de trabalhos 

institucionalistas realizados no âmbito da economia, da ciência política e da sociologia. 

O pilar regulativo ou coercitivo diz respeito às instituições formais que regulamentam a 

vida social, sendo forjadas e aplicadas especialmente pelo Estado. O pilar normativo 

refere-se às instituições que assumem caráter de regra moral, tendo nas profissões o seu 

exemplo mais bem formado. Por fim, o pilar cognitivo ou cultural compreende as 

instituições acionadas na tipificação de situações e na definição de identidades sociais. 

A ciência pode ser considerada uma instituição, dado a centralidade a ela 

atribuída na cultura ocidental e a sua capacidade de permanência ao longo dos séculos. 
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Ela compreende também um universo simbólico normativamente definido, sedimentado 

em ideias amplamente compartilhadas, caso do método científico. A profissão cientista, 

por sua vez, baseia-se também em formas definidas e aceitas de comportamento. Ou 

seja, o caráter institucional da ciência não diz respeito somente àqueles que a praticam, 

porque também compartilhado por não cientistas. Existem expectativas quanto ao 

comportamento de um pesquisador, e elas são reconhecidas também por leigos.  

Obviamente, a ciência é também um campo científico (BORDIEU, 1983), ou 

seja, um espaço de disputa onde diferentes comunidades teóricas se formam e 

estabelecem regras e procedimentos específicos. O fato da ciência ser uma instituição e 

da profissão cientista assumir um caráter normativo não implica em homogeneização e 

reprodução inconsciente, mas sim na existência de referenciais bem estabelecidos que 

permitem a socialização e a comunicação entre pares, bem como aos não cientistas a 

cobrança em relação às promessas dessa poderosa instituição. 

Em suma, o argumento que aqui se apresenta é que o peso institucional da 

ciência e da profissão cientista foi determinante para que os relatos em torno da jiboia-

do-ribeira privilegiassem o papel dos pesquisadores no encontro e na observação da 

serpente, mesmo que as primeiras pessoas a terem se deparado com cobra, nesse caso e 

nos anteriores, tenham sido moradores de diferentes municípios do Vale do Ribeira. 

Se considerados os relatos dos moradores realizados nas últimas etapas do 

trabalho de campo que fundamenta esta pesquisa, portanto, após o encontro da cobra, o 

exercício realizado anteriormente pode ser estendido a outro tema. Conforme 

comunicado nos trechos destacados, a serpente não foi abatida em decorrência do 

esforço de educação ambiental e conscientização realizado pelos pesquisadores no 

Guapiruvu desde 2014. Embora não se possa cobrar dos jornais relatos exaustivos, 

especialmente porque não se propuseram a fazê-lo, as informações acessadas em campo 

desafiam a ideia de que a cobra não foi morta como resultado unívoco do trabalho de 

educação ambiental realizado pelos pesquisadores no bairro. Essa leitura negligencia 

completamente o bairro e sua historicidade, que tem nos temas ambientais um de seus 

grandes ancoradouros. 

O primeiro contato do Guapiruvu com o Instituto Butantan se deu por iniciativa 

de um morador local que coordenava uma organização fundada no bairro em 2003, o 
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Clube Ambiental Amigos da Mata - AMA, também conhecido como Clubinho 

ambiental em decorrência de seu foco na sensibilização de jovens quanto aos temas da 

biodiversidade. Em 2009, a entidade convidou um pesquisador do instituto para realizar 

uma palestra no clube. O pesquisador distribuiu um livreto sobre cobras endêmicas no 

Vale do Ribeira. Naquele dia, o morador passou a folhear o livro, procurando, em vão, 

encontrar algo similar a um exemplar que ele havia fotografado após um conhecido 

comunicá-lo que havia matado o animal. Enquanto os presentes tomavam café, ele foi 

até o pesquisador: 

‘óh, cara, eu procurei aqui no livro e não tem essa cobra. Eu tô com 

uma foto de uma cobra aí, e não tô vendo aqui no livro, não existe 

   a c b a’  Quando ele olhou assim, rapaz, na foto, tava no meu 

computador, a foto, o cara quase desmaiou. Faz cinquenta anos que 

ninguém tira uma foto de uma cobra dessas, ele falou. Aí deu um 

start, em 2009. 

Ele havia fotografado a cobra há mais de oito meses e não recordava o local 

onde a havia enterrado. Relatou, ainda, enviar para o Instituto Butantan todas as cobras 

e c  t ada     ba    , m  ta        a , “d  d         m  c  h ç  p   g  t ”     d  

então, configurou-se uma aproximação entre o bairro e os pesquisadores, que resultou 

 a p b  caçã  d  “   a d   d  t   caçã  d     p  t   d    ap     ” (LEYVA et al., 

2015) e na realização de uma série de eventos temáticos no bairro. Em 2016, ele foi 

procurado novamente. Um amigo havia matado e enterrado uma cobra que pensava ser 

“a    a”    c b a     d    t   ada    nviada para o Instituto Butantã no pote de álcool 

mencionado nos jornais. Esse episódio levou os pesquisadores a retomar as aulas 

expositivas no bairro e a produzir os cartazes e folhetos que culminaram na 

identificação do exemplar vivo.  

Em síntese, dos cinco exemplares mortos identificados, dois foram encontrados 

no Guapiruvu, tendo chegado aos pesquisadores por intermédio de moradores do bairro. 

A iniciativa dos moradores foi, em todos os casos, o fator que desencadeou as 

iniciativas de educação ambiental realizadas no bairro. O destaque dado ao papel dos 

moradores do bairro não tem finalidade em si mesmo, mas sim no esforço de 

fundamentação empírica do argumento teórico apresentado: as instituições, no caso a 

ciência, lançam luz sobre determinados aspectos em detrimento de outro (DOUGLAS, 

1986).  
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No caso do peso atribuído às iniciativas de educação ambiental, é necessário que 

se reconheça que a capacidade dos moradores identificarem as cobras mais venenosas e 

agressivas antecede os treinamentos. Embora a semelhança entre algumas espécies e 

também o mito existente em torno de cobras, que lhe atribuem o caráter pecaminoso e, 

portanto, perigoso, levem alguns moradores à matar as cobras como forma de 

precaução, há um conhecimento tácito sobre fauna e flora compartilhado por aqueles 

que vivem em meio aos remanescentes da Mata Atlântica. Embora desse conhecimento 

não derive a mesma ordem de legitimidade derivada do conhecimento científico, não é 

razoável subestimar a aprendizagem configurada na vivência sustentada na floresta.  

É necessário considerar também que os moradores do Guapiruvu não têm com a 

natureza a relação ambientalizada que qualifica a forma como indivíduos nascidos e 

criados em espaços urbanos se relacionam com o meio ambiente. Por ambientalização 

se entende o processo de construção da questão ambiental como uma questão de 

interesse público que, assim, é internalizada por indivíduos e organizações (LOPES, 

2006). A utilização aqui proposta, embora não reproduza essencialmente a orientação 

original, procura explicitar que a temática ambiental tende a não ser percebida como 

 ma “    tã ” pa a a               m  m t    tó     m   mam  t  a t  p zad    De 

qualquer forma, os relatos jornalísticos parecem destacar o conhecimento técnico 

disseminado pelos pesquisadores enquanto o conhecimento tácito dos moradores, 

baseado na experiência, não é sequer considerado. Aqui, novamente, se revela o peso 

institucional da ciência e da profissão cientista. 

Por fim, o aspecto não revelado até o momento e que, talvez, fortaleça de modo 

substantivo este esforço de proposição do Guapiruvu como um lugar-organização, são 

as controvérsias que se deram entre o encontro e a soltura da serpente. Conforme 

relatado em entrevistas, os responsáveis pelo encontro foram cinco extrativistas, ou seja, 

moradores do bairro que sobrevivem, em alguma medida, da extração do palmito juçara 

da Mata Atlântica. A atividade, ilegal desde 1985, é muito comum em todo o Vale do 

Ribeira (RESENDE, 2002).  

Dos cinco moradores presentes, dois foram determinantes na identificação da 

cobra, evitando que ela fosse morta. Um deles foi criado em uma família de palmiteiros, 

tendo participado ativamente das atividades ambientais do Clube Amigos da Mata 
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quanto criança, e vive no bairro. O outro tem um lote no assentamento rural, também 

localizado no bairro. Como ainda esta aguardando o seu registro formal no Sistema de 

Informações de Projetos da Reforma Agrária - SIPRA, ainda recorre, em alguma 

medida, ao extrativismo.  

Segundo relatado, antes mesmo da cobra ser encontrada, desencadeou-se um 

processo de especulação sobre o hipotético valor financeiro que corresponderia à sua 

raridade. Moradores ligados ao Amigos da Mata e também à Associação de Economia 

Solidária e Desenvolvimento Sustentável do Guapiruvu - AGUA, uma associação 

comunitária ali existente, procuraram debater com os pesquisadores as formas 

potenciais de mediação caso a cobra viesse a ser encontrada, chegando a conclusão de 

que a única possibilidade seria extrair dos hipotéticos financiamentos de pesquisa 

alguma contribuição pela prestação de serviços técnico-científicos, o que não se 

confirmou. Entretanto, após a cobra ser encontrada, a especulação tomou vulto: 

Aí tá já o rolo, cara, um rolo, porque todo mundo acha que tem valor 

econômico, essa cobra. E não tem, o valor é cientifico. Entendeu? 

Chegou num ponto de falar que valia R$ 200 mil essa cobra, mas no 

primeiro momento era R$ 10 mil, chegou a R$ 18 mil, foi pra R$ 80 

mil, virou um leilão. Aí veio um biólogo que até agora eu acho que é 

mito, não teve, diz que foi lá, ofereceu R$ 80 mil. Rapaz, o rolo que 

deu... 

Essas especulações incidiram decisivamente sobre o pesquisador responsável 

pelo caso, que passou a ser pressionado por resoluções calcadas no imaginário de que a 

c b a t   a  m “g a d   a    d  cap ta ”    g  d     atad ,   p      ad   “t     -se 

refém d   ma     tã    c a ” d  ba         a p    ã     ma     t  ,   p c a m  t ,    

posicionamento de um dos responsáveis pela cobra, que permaneceu sobre os cuidados  

daqueles que a encontraram. Ele passou a questionar a soltura da cobra, dificultando o 

planejamento da mesma.  

A situação culminou no acionamento, por parte do pesquisador, da Polícia 

Ambiental, gerando um conflito intenso com os moradores. Após retirar a cobra do 

bairro, o órgão publicou uma nota que acirrou a animosidade estabelecida desde então, 

agora envolvendo também coordenadores das organizações do bairro. Uma mensagem 

de e-mail enviada por um deles para órgãos de imprensa e também para o pesquisador 

responsável, sintetiza o ocorrido. Para além da descrição da situação calcada em um 



 

139 

 

posicionamento específico, o que implica sua reconstrução em termos distintivos, 

interessa a esta análise a forma como são trabalhados alguns elementos, o que será 

retomado adiante.  

Quadro 3 – E-mail redigido por morador do Guapiruvu 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Dentre os vários aspectos mencionados na mensagem, alguns chamam atenção. 

Em primeiro lugar, as menções aos extrativistas em sua relação com o Estado. Ao 

qualificá-los como anarquistas, a mensagem interpreta-os como agentes sociais que não 

reconhecem a lei em decorrência dela a eles aparecer como opressão, em uma referência 

Todos devem ter conhecimento, da noticia sobre a Jiboia do Ribeira - Corallus cropanni, que 

num esforço comunidade/ pesquisadores, foi encontrada no Guapiruvu, em uma iniciativa do 

Grupo jovens do bairro, Amigos da Mata, compartilhado com o Instituto Butantan. 

O FATO: A Jiboia, foi encontrada em janeiro deste ano, por 5 nativos extrativistas, e um deles é 

militante do AMA, se chama Pedro, (um informado sobre a mesma, evitou que os 

companheiros a matassem). Feito a captura procurou a Clara, que é coordenadora do AMA, e 

chamaram os pesquisadores. Houve muita confusão, para desenvolver uma conciliação com os 

nativos. (...) Os nativos, principalmente extrativistas, são parcialmente anarquistas, e não 

reconhecem a lei, como uma obrigação sua. São de boa fé, defendem a sua essencialidade, que 

não é respeitado pela sociedade, e são caçados na mata como bandidos. A ética deles, não é a 

ética do Estado. Entretanto, mesmo com todas as celeumas houve um consenso. O problema é 

que a convivência dos pesquisadores com os nativos foram se esfacelando, por causa da falta de 

experiência dos pesquisadores para construir empatia. Com o tempo os pesquisadores, 

conheceram o grande problema social que é a carência de renda,  a magoa  que o extrativista 

tem contra o Estado repressor, inclusive participaram de uma discussão sobre isso em uma 

reunião. A serpente se transformou em símbolo de uma utopia, para melhorar a vida do 

extrativista, considerando um mito que ela tem um valor capital grande. As expectativas, sobre 

recursos não se confirmaram. Os pesquisadores, faziam o trabalho de forma precária, numa 

vulnerabilidade excessiva. Alias, precisaram de muita solidariedade da comunidade. A soltura 

da serpente seria uma festa para comunidade, principalmente os jovens. Segundo o pesquisador 

responsável, foi planejado a soltura,  porem o Pedro, criou restrições para libertação, solicitando 

algum tipo de recompensa, inclusive ameaçando de matar a citada. As lideranças da 

Comunidade interviram e realizaram uma grande tratativa, (pesquisador, guardas parques - PEI, 

lideranças, o Pedro e o Carlos). Agendaram uma data para a libertação,na semana que entra, 

quarta feira dia 24. No dia 21, no domingo o pesquisador responsável apareceu com a Policia 

Ambiental, exagerando a sua percepção de risco de ameaça do Pedro, desmerecendo toda a 

tratativa realizada com as lideranças locais, para resgatar a serpente, com uma argumentação 

que nós da comunidade não concordamos. Gerou, um problema serio, porque com a sua 

assertiva,  fez a policia ambiental divulgar uma noticia que fere os brios da comunidade. Esse 

fato gera uma bela discussão sobre a integração entre comunidade e pesquisadores, já que não é 

fato isolado. O Empreendimento Socioambiental - ESA Guapiruvu (AGUA, Cooperagua, Asas, 

AMA, Dasmu e Inovartes), tem em seu plano estratégico a estruturação de um centro de 

monitoramento da biodiversidade, e essa atitude dos pesquisadores, pode ser danoso para a 

idoneidade de uma comunidade que tem um histórico de luta a favor da conservação. O desafio 

agora, é reconstruir as tratativas comunidade/ pesquisadores, libertar a cropanni, e continuar a 

metodologia da pesquisa participativa. O fato é que vamos ter que investir na generosidade e na 

tolerância. Esperamos um aceno das instituições de pesquisa, o que até o momento não ocorreu. 

Abraços a todos, 

 

 

No dia 21, no domingo o Bruno apareceu com a Policia ambiental, exagerando a sua 

percepção de risco de ameaça do Vinicius, desmerecendo toda a tratativa realizada com as 

lideranças locais, para resgatar a serpente, com uma argumentação que nós da comunidade não 

concordamos. 
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direta aos mecanismos de combate do extrativismo. Apesar de expressar um 

amadurecimento da legislação ambiental brasileira, a lógica de comando e controle que 

orienta o combate ao extrativismo acaba sendo percebida, aos olhos daquele que vivem 

em meio à floresta, como criminalização de uma das únicas fontes de renda disponível, 

daí a “m g a c m     tad    p      ”   

Em segundo lugar, a percepção de que o evento, especialmente a nota divulgada 

pela Polícia Ambiental, feriu a reputação do Guapiruvu. Nesse caso, deve-se destacar a 

qualificação do bairro em relação às diversas organizações ali existentes, articuladas 

como o Empreendimento Socioambiental Guapiruvu. Essa qualificação dá contornos 

específicos ao bairro, definindo-o como um lugar dotado de espaços de representação, 

as organizações, que seriam os mais adequados para mediar a situação e, no entanto, 

   am  g   ad  , m x  d  c m “   b     da c m   dad ”     ap     ta “ m h  tó  c  

de   ta p  a c      açã ”  

O pesquisador responsável pela soltura e monitoramento da serpente, que até 

então não havia ocorrido, se posicionou diante da mensagem, apresentando seus 

argumentos. Como não houve a oportunidade de entrevistá-lo e, portanto, sua 

autorização expressa, a mensagem não será reproduzida. De todo modo, a tréplica do 

morador do Guapiruvu apresenta mais elementos caros à análise do bairro como um 

lugar-organização. 

Além de reivindicar o protagonismo de Pedro na identificação e preservação da 

jiboia-do-ribeira, deu destaque ao aspecto relacional configurado entre a academia e o 

bairro:  

A academia precisa aprender a lidar com a essência do nativo e sua 

confusão com o time do comportamento da sociedade contemporânea. 

O Pedro é um jovem cheio de testosterona e do bem. Ele vai ser a 

nossa referencia na conservação das serpentes na comunidade, eu 

acredito nele. Vamos investir nele porque temos fé no seu caráter. 
 

Ao final, contestou a utilização da hierarquia e da lei como bons referenciais 

para a resolução da situação, procurando qualificar o motivo central da controvérsia e 

defender a capacidade de mediação dos atores locais, algo que teria sido desconsiderado 

pelo pesquisador na opção adotada:  



 

141 

 

O fato objetivo, é a disputa por compensação (a luta de classes). Ele 

reproduz essa dicotomia do direito. Você absorveu como uma ameaça 

uma retórica, que nós estávamos administrando. A sua insegurança e 

falta de experiência geraram esse fato. Repito, você tinha que confiar 

mais na nossa capacidade de resolver conflitos, e não usar a lei e a 

autoridade como ferramenta. A nossa ferramenta é a confiança e a 

conquista. A lei, ora, a lei. A lei é feita para quem? E para que serve? 

Rapaz, nesse caso o bom senso, e a boa fé, valem muito mais que a 

lei. 

O trecho reforça os aspectos destacados anteriormente, revelando o enactment de 

elementos específicos como forma de qualificar a situação e, assim, lidar com ela. É 

razoável retomar o conceito de equivocalidade, que expressa o entendimento de que agir 

para definir uma situação, ou seja, definir os termos da mesma explicando o que está 

acontecendo, é uma forma de lidar com a falta de clareza. Ao mesmo tempo, revela a 

tentativa de conduzir uma negociação em direção ao desfecho almejado ou, ao menos, a 

um desfecho menos frustrante. Essa performance objetivada pode ser considerada um 

processo projetivo que, em caráter improvisacional e retrospectivo, retoma conteúdos 

configurados na experiência vivida, projetando-os na definição da situação corrente 

(WEICK, 1979). É por essa razão que o destaque dado à corrosão da legitimidade da lei 

e do Estado nesse episódio, ao menos quando se esta tratando dos palmiteiros, se 

mostrou um elemento recorrente nos relatos presenciados durante os trabalhos de 

campo.  

Esse zelo pelo reconhecimento da existência de um bairro com uma determinada 

história de luta ambientalista e ocupado por uma série de organizações que o 

representam, podendo assim mediar situações envolvendo personagens mencionados – 

o Estado, a academia, a Política Ambiental – congrega as razões pelas quais pode-se 

compreender o Guapiruvu como um lugar-organização. A visão dos extrativistas, 

também chamados de palmiteiros e nativos, como oprimidos, merece destaque, já que 

trata de personagens que serão recorrentes nas próximas páginas, dado sua relevância no 

contexto em questão. 

Como se sabe desde o início desta argumentação, em específico, a jiboia-do-

ribeira foi solta, permitindo que fosse monitorada por algumas semanas. O que ainda 

não foi revelado, e agora o é, é que a serpente, ao trocar de pele, liberou-se dos sensores 

que permitiam sua observação pelos pesquisadores e moradores. Pedro e Carlos foram 
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os primeiros a perceber, já que tinham notado que a cobra trocava de pele a cada 

quarenta dias, aproximadamente. Eram eles também que estavam refazendo o 

acampamento de observação após uma tempestade, como observado na última visita de 

campo realizada. Embora não autorizados à performance do agir científico em termos 

institucionais, já que desconhecem os parâmetros e as práticas que caracterizam a 

ciência como profissão, ambos já acumulam conhecimento substantivo sobre a serpente, 

algo facilitado pelo cultivo da intimidade com a floresta.  

 

6.1 Situando o lugar na história para situar a história no lugar 

O município de Sete Barras localiza-se na região do Vale do Ribeira, maior área 

de remanescentes da Mata Atlântica no país. Contando com uma população de 

aproximadamente 13.000 habitantes, abrange um território de mais de 1.000 km². O 

IDH no município classifica-se como o 633º no estado de São Paulo, atingindo a marca 

de 0,673 (PNUD, 2016). Com um pequeno núcleo urbano, o município é formado 

majoritariamente por bairros rurais. O Parque Estadual Carlos Botelho, uma área de 

reserva de mata atlântica, abrange parte considerável do território do município. Sua 

economia baseia-se, principalmente, nos setores agropecuários e de serviços. Localizada 

a cerca de 215 km da cidade de São Paulo, tem a banana e o palmito pupunha como 

principais produtos agrícolas (IBGE CIDADES, 2016). 

Figura 2 – Localização de Sete Barra no estado de São Paulo 

 

             Fonte: Wikipedia, 2016. 
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A COOPERAGUA, organização que nos levou até o município inicialmente, 

localiza-se no Guapiruvu, um bairro rural situado entre Sete Barras e Eldorado, 

município vizinho. Nele localiza-se também o Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) Alves, Teixeira e Pereira. O PDS é uma modalidade de assentamento rural que 

tem como fundamento o desenvolvimento de atividades produtivas ambientalmente 

diferenciadas, buscando aliar a reprodução socioeconômica das famílias assentadas à 

recuperação e conservação do meio ambiente (RAMOS FILHO et al., 2007). 

As primeiras famílias chegaram ao bairro em 1860. Vindas de Iguape e 

Cananéia, buscavam terras férteis para a realização da agricultura de subsistência. Na 

segunda metade do século XIX, a região do baixo Vale do Ribeira, de onde vieram, 

passou por um processo de esvaziamento parcial devido à crise da produção de arroz. 

As migrações decorrentes desse processo acabaram por formar bolsões de cultura 

caipira em áreas próximas, como é o caso do Guapiruvu (VALENTIN, 2006; BERNINI, 

2009). 

Segundo os relatos orais dos moradores mais velhos do bairro, foi nesse período 

que as famílias Alves, Teixeira e Pereira ocuparam a área onde atualmente localiza-se o 

assentamento, formando o primeiro núcleo populacional do Guapiruvu. Um membro da 

família Alves relatou que o avô nasceu no bairro em 1900. Como esse nascimento deu 

início a segunda geração da família no local, ele especula que seus avós ali chegaram 

em 1865. Além da crise da rizicultura, a marginalização da região em relação à 

economia cafeeira acabou por estabelecer a continuidade de relações sociais de caráter 

tradicional, resultando na expansão da posse livre da terra (VALENTIN, 2006; 

BERNINI, 2009). 

Além da posse livre da terra, outros elementos de sociabilidade reproduzidos 

naquela localidade foram a agricultura de subsistência, o extrativismo de madeira e do 

palmito juçara e a troca de dias de serviços, uma forma de cooperação espontânea 

baseada em laços de reciprocidade (BERNINI, 2005). Na década de 1940, a expansão 

dos fluxos urbanos e comerciais no estado de São Paulo acabou por incorporar o Vale 

do Ribeira (BERNINI, 2009).  
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Este contexto configurou também um impulso à especulação imobiliária, 

resultando num acirramento das aquisições de terras na região. Ignorando a presença de 

posseiros e até mesmo o caráter público de algumas áreas, a intensificação do mercado 

de terras contou com a conivência do Estado. O interesse econômico pela região acabou 

por configurar uma ambivalência: de um lado, o desenvolvimento de uma série de 

planos e projetos de desenvolvimento por parte do Estado; de outro, a manutenção da 

agricultura de subsistência baseada no trabalho familiar e em relações sociais de caráter 

tradicional (ZAN, 1986; BERNINI, 2009). 

O início da construção da Rodovia Régis Bittencourt – BR 116, na época 

denominada BR 2, alterou a direção do eixo em torno do qual se dava a dinâmica social 

no Vale do Ribeira. Até então, o Rio Ribeira do Iguape, que partia da região nordeste do 

Paraná em direção ao Oceano Atlântico constituindo, as suas margens, o vale que dá 

nome a região, era a principal via de escoamento comercial e humano, tendo papel 

determinante na definição das formas de ocupação territorial que até então eram 

predominantes. A nova rodovia passa a conectar a região a duas grandes capitais, São 

Paulo e Curitiba. Excetuando os trechos sinuosos na Serra da Graciosa, na fronteira com 

o Paraná, e na Serra do Cafezal, nos limites da Grande São Paulo, a BR 116 estabeleceu 

uma linha reta que, embora recuada muitos quilômetros, é paralela ao litoral. O fluxo 

retilíneo inaugurado pela rodovia substituiu, em pouco tempo, aquele que partia do 

planalto ao oceano ao longo do curso do rio (ZAN, 1986; PAOLIELLO, 1999).  

Os efeitos dessa alteração impactaram fortemente o Vale do Ribeira. A pujança 

outrora concentrada em Cananéia e Iguape, privilegiadas pelo acesso ao Rio Ribeira do 

Iguape, foi substituída pela concentração econômica e populacional em Registro, graças 

ao seu posicionamento em relação a BR 116. Em Sete Barras, o efeito foi a valorização 

das terras e o consequente aumento da especulação. É nesse ponto que começam a se 

formar as bases sociais sobre as quais se assenta o organizar existente no Guapiruvu 

atualmente (ZAN, 1986).  

As primeiras famílias a ocupar o Guapiruvu ali chegaram a partir de 1850. 

Vindas de outras regiões do vale onde se produzia arroz, compõem o movimento 

  t  d d  p   d        a t     c m  a “ca p   zaçã ” d   a   d    b   a 

(PAOLIELLO, 2005; TODESCO, 2007), ou seja, os fluxos migratórios no interior da 
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região que configuraram formas de ocupação baseadas na agricultura de subsistência, na 

pesca, na caça e no extrativismo vegetal. Até que outras destinações fossem imaginadas 

para as áreas ocupadas, os habitantes dessas áreas, até então dificilmente acessadas, 

usufruíram da abundância da natureza sem grandes perturbações.  

Com a construção da BR 116, iniciada mais de cem anos após a instalação das 

primeiras famílias no Guapiruvu, a agricultura comercial passa a mobilizar atores até 

então estranhos ao bairro. Ao mesmo tempo em que famílias interessadas na agricultura 

como atividade focada na produção de excedentes passaram a comprar terras ali, as 

áreas ocupadas pelos primeiros posseiros, como no caso dos Alves, passaram a ser 

cobiçadas por uma família que, embora nunca tivesse os contatado, contratou como 

jagunços moradores da região.  

Ainda segundo relato de um membro da Família Alves, um jagunço chamado 

Raimundo Araribá, nascido e criado em Sete Barras, conduziu, após vários atos de 

coerção, o primeiro despejo realizado no bairro. Além dos Alves, os Teixeira e Pereira 

também foram expulsos, de forma violenta, das áreas onde viviam e plantavam. Os 

jagunços atearam fogo nas plantações e nos casebres, enquanto as famílias se 

dispersavam nas proximidades, tendo sido abrigados por parentes e amigos. O despejo 

foi realizado em nome da Família Penteado, que alegava ser proprietária da Fazenda 

Boa Vista, onde estavam as terras, muito embora estas estivessem desocupadas há cerca 

de um século. 

Nesse momento é importante realizar um destaque. O regime de posse tem 

previsão no ordenamento jurídico brasileiro, podendo levar à emissão do título de 

propriedade caso os requisitos estabelecidos sejam cumpridos. O problema é que este 

ordenamento jurídico, que tem suas bases essenciais na Lei de Terras de 1850, não foi 

acompanhado do desenvolvimento de mecanismos operacionais que permitissem a sua 

aplicação à contento. O resultado, que é generalizável para todo o território brasileiro, é 

variado: sobreposição de títulos e, especialmente ao que aqui interessa, posses em áreas 

tituladas que, no entanto, estavam abandonadas. Além dessa última situação, que parece 
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ser a que se estabeleceu no Guapiruvu, há que se levar em conta o manejo oportunista 

do quadro de insegurança fundiária que se configurou por parte de grileiros
4
.  

Em termos práticos, a experiência vivenciada pelas famílias, aqui inclusos os 

Penteado, deriva de uma contradição institucional: inconsistências e tensões entre 

arranjos institucionais sobrepostos (SEO; CREED, 2002). No caso, duas leituras dentro 

de um mesmo arranjo institucional, a legislação de ordenamento fundiário. Mais 

especificamente, uma contradição institucional referente à terra. Um mesmo 

ordenamento jurídico, a Constituição Brasileira, reconhece o regime de posse com base 

para a emissão de títulos se comprovados os requisitos estabelecidos e, da mesma 

forma, estabelece a propriedade privada como um direito garantido, excetuando-se 

alguns casos previstos no Estatuto da Terra para fins de reforma agrária. O agravante, 

no caso em questão, foi o acionamento de jagunços por parte dos reivindicantes da 

propriedade, procurando alcançar uma resolução a partir da coerção e da violência. 

 Embora o despejo tenha resultado em uma situação de animosidade e, mais 

importante, colocado a ocupação do bairro em novos termos, a ocupação da fazenda 

pelas atividades agronômicas da Família Penteado se consolidou. Ao mesmo tempo, as 

famílias que haviam chegado ao bairro interessadas na agricultura comercial 

prosperaram em suas intenções. Do momento anterior ao despejo até a chegada destas 

famílias simultaneamente ao estabelecimento da agricultura de grande porte na área em 

disputa, houve uma alteração qualitativa nas formas de sociabilidade do bairro.  

 À   amí  a  d  p jada      at  b ída a   a    caçã  “p        ”, t  m    t a h  a 

eles até aquele momento. Para além da nomeação, a prática da agricultura de 

subsistência viu-se impedida. Em pouco tempo, parte dos despejados estava trabalhando 

c m  “gat  ”
5
 na Fazenda que se instalou na área onde costumavam viver. O trabalho 

temporário para famílias que chegaram no bairro no período, estabelecendo-se como 

médios produtores, passou a ser também uma opção. Para além do sentido prático 

dessas alterações, é na dimensão abstrata que os unifica que se encontra a grande 

                                                 

4
 Para interessante e aprofundada explanação sobre essas questões, consultar a entrevista do advogado Antonio Teleginski no 

endereço http://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/historia/historia-de-vida-46558 

5 Nomeação utilizada em referência à funcionários temporários não formalizados 
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mudança ocorrida na existência das famílias despejadas: a novidade da ideia de trabalho 

remunerado, levando ao estabelecimento de novas relações - contratantes e contratados - 

e à introdução do dinheiro como mediador material e, claro, institucional, das relações 

sociais no bairro. 

 Em 1970 a Família Penteado cedeu a área da Fazenda Boa Vista ao grupo 

Villares. O novo grupo se estabeleceu com êxito na região, dedicando-se a produção de 

banana. Como a fazenda era muito grande, alguns posseiros permaneceram em 

movimento em seu interior, muitas vezes iniciando plantações com o objetivo de 

retomar a área. Os entrevistados foram unânimes em relatar a ocorrência de conflitos 

episódicos entre jagunços e posseiros, levando, inclusive, a morte de uma criança filha 

de posseiros. O ocorrido levou alguns deles a estabelecer pontos de obstrução no 

entorno da área onde estavam vivendo, procurando evitar a aproximação dos jagunços. 

Em um confronto, dois jagunços foram mortos. Esse episódio arrefeceu a postura 

agressiva dos jagunços, permitindo que alguma estabilidade se estabelecesse. 

 Durante esse processo de conflitos, que permaneceu durante toda a década de 

70, iniciou-   a                 at         a    cad  c m  a “  a d     g b  ”   m 

engenheiro agrônomo de ascendência alemã planejou e organizou a produção no bairro, 

tendo como aliados, especialmente, as famílias que haviam se tornado médios 

produtores agrícolas. Recebendo parte dos dividendos, o engenheiro tinha acesso a 

canais de exportação, permitindo que essas famílias prosperassem de forma inédita. O 

estabelecimento dessa cultura consolidou também as práticas de trabalho temporário, 

tendo os posseiros como força de trabalho essencial.  

 Em 1982 foi formada a primeira organização formal do bairro, uma associação 

comunitária. Composta essencialmente pelas famílias que chegaram ao bairro na década 

de 60, ela foi responsável pela construção da primeira escola do bairro. Nesse mesmo 

período, o grupo Villares adentrou um período de dificuldades financeiras, arrefecendo 

suas atividades na Fazenda Boa Vista. Aos poucos, os posseiros que haviam sido 

expulsos foram retomando suas áreas originais, processo consumado integralmente no 

final da década de 80, quando a fazenda estava praticamente improdutiva. 
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 Outro acontecimento desse período que merece destaque é a constituição da 

Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar em 1987, quando a área que hoje é 

reconhecida como o Parque Estadual Intervales passou a ser administrada pela 

Fundação Florestal. O parque veio a ser criado somente em 1995, mediante decreto do 

governador Mário Covas. Em 1985, pouco antes da criação da APA Serra do Mar, a 

extração da palmeira juçara para retirada do palmito, prática tradicional na região, 

passou a ser considerada crime. Neste período intensificou-se a fiscalização, baseada em 

uma cadeia de comando e controle que, embora capitaneada pelas instituições 

ambientais, teve nos guardas-parque seu braço de operação. É a partir destes 

ac  t c m  t       a cat g   a  c m  “pa m t     ”   “ xt at    ta ” são 

ressignificadas, dado que agora atreladas à uma atividade criminosa. 

 Em 1992 ocorreu o primeiro despejo judicial, ou seja, baseado em um processo 

jurídico impetrado por um dos herdeiros da família Penteado. Executado por policiais, 

esse despejo levou os despejados a montar um acampamento em frente ao Fórum de  

Eldorado, município vizinho de Sete Barras onde a ação estava sendo julgada. Boa parte 

da área da Fazenda Boa Vista, que na porção localizada no Guapiruvu situa-se à direita 

do Rio Etá, afluente do Rio Ribeira do Iguape, localiza-se no território de Eldorado. Em 

1993, os posseiros passam a contar com a assessoria jurídica de Antonio Teleginski, 

advogado especialista em direito fundiário que atuou no Grupo da Terra, braço da 

Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista dedicado às questões 

fundiárias. O acampamento não teve efeito imediato, levando as famílias a retornarem 

para a casa de familiares e amigos no Guapiruvu. 

 A década de 90 foi atribulada não somente para os posseiros, mas também para 

os médios e grandes produtores do bairro. Em primeiro lugar, a cultura do gengibre 

entrou em crise generalizada em decorrência da crise econômica que, afetando a 

economia nacional, demoliu as condições para exportação, e do esgotamento dos solos 

no bairro. Para os posseiros, essa crise representou o esvaziamento da fonte de renda 

que havia se tornado prioritária. Segundo relatado por um assentado do bairro, nesse 

m m  t        c    a “  a d   a m t ”    at   dad  d   xt açã    g ta     ca p  d   

completamente o caráter de prática social, tendo assumido, a partir desse momento, 

outra feição.  Com a intensificação da exploração no mesmo contexto em que o Parque 
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Estadual Intervales foi criado, configurou-se uma relação de animosidade entre a 

comunidade e os funcionários do parque, especialmente os guardas-parque. Para além 

d  p        , m  t   m  ad     d  ba     “t   a am-  ”,   tã , pa m t        m 

  t     tad    a    c     m m  t  da   g   t  ma    a: “a c m   dad    t     m 

pa a        d cadê c a b aba”  

 Em 1996, no contexto que se seguiu a realização da Rio 92, o Guapiruvu foi 

selecionado por uma ONG como área piloto para a experimentação de uma iniciativa 

sem antecedentes no país. Incumbida de coordenar a implementação do planejamento 

estratégico conhecido como Agenda 21, a Vitae Civillis escolheu o bairro após visitar 

outras comunidades no Vale do Ribeira. Segundo um dos responsáveis, eles 

reconheceram naquele lugar a existência de lideranças dedicadas e uma certa ordem de 

coesão social entre elas, além de terem identificado a completa ausência de iniciativas 

públicas e do setor não governamental. 

 Em termos gerais, a Agenda 21 é um processo de exercício projetivo baseado na 

realização de um diagnóstico participativo focado na busca por respostas para as 

seguintes questões: i) onde vivemos?; ii) quem somos?; iii) como vivemos? Mobilizadas 

pelos coordenadores do projeto, cerca de vinte famílias dedicaram-se a reuniões e 

entrevistas para que as respostas pudessem ser alcançadas coletivamente. Com base 

nelas, foi imaginada a forma como gostariam de poder responder essas mesmas 

perguntas na virada do século (2000-2001). Esse planejamento é considerado um marco 

na história de organização social do bairro, tendo-o redefinido a forma como o 

Guapiruvu é visto deste de dentro e, especialmente, desde fora. Essa reflexão será 

retomada adiante, em termos analíticos. 

 A primeira iniciativa decorrente da Agenda 21, para além das reuniões que 

passaram a ocorrer com frequência, foi a criação da então nomeada Associação dos 

Moradores e Amigos do Bairro Guapiruvu – AGUA, em 1997. No ano seguinte foi 

lançado o documento que materializa a Agenda 21, onde o exercício de auto 

reconhecimento e projeção impetrado pelos moradores teve sua expressão mais bem 

formada. Dentre as várias iniciativas estimuladas nesse contexto, a aproximação com o 

poder público para cobrança de serviços públicos básicos garantidos 
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constitucionalmente - telefonia pública, coleta de lixo, manutenção de estradas, entre 

outros - e a formação de frentes de limpeza de rios e margens merecem destaque.  

 A iniciativa também concebeu projetos focados na geração de renda, como o 

Agua Viva, dedicado à identificação e produção de espécies nativas de plantas 

medicinais. A associação passou a coordenar algumas atividades de ecoturismo, 

organizando trilhas e orientado turistas. Nesse período foi concebido também uma 

proposta de manejo de 20 ha de juçara plantada. As intenções com as plantas medicinais 

e o plano de manejo da juçara foram, mais tarde, frustradas. Em 2000, em articulação 

direta com a Prefeitura Municipal, recursos oriundos do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, foram utilizados na instalação de 

um viveiro para mudas de pupunha. Captados na modalidade institucional do programa, 

estes recursos possibilitaram a introdução de milhares de mudas de pupunha no 

Guapiruvu.  

 Os membros da Vitae Civillis e alguns moradores do bairro que participaram do 

planejamento estratégico procuraram imprimir às iniciativas um direcionamento 

específico em termos ambientais. Havia uma preocupação com o uso intensivo de 

ag  tóx c  ,   t     t        m     ím c  , j      “  a d     g b  ” ha  a acabad , 

especialmente, pela degeneração completa do solo nas áreas onde o cultivo se deu.  Em 

2000, o suíço Ernest Goetsch, referência internacional em práticas agroflorestais, 

ministrou um curso no bairro. Esse episódio é considerado um marco, tendo dividido os 

moradores: enquanto uns tornaram-se entusiastas das agroflorestas, outros tiveram a 

oportunidade de se posicionar em relação à sua viabilidade. 

 Em 2000 a associação passou a apoiar a criação de um assentamento rural no 

bairro, de forma que se reconhecesse a precedência das famílias Alves, Teixeira e 

Pereira na ocupação do Guapiruvu. A representação política exercida pela associação 

também se expressou na reivindicação da criação de uma secretaria municipal dedicada 

ao desenvolvimento rural, apresentada em conjunto com outras organizações dos mais 

de quarenta bairros rurais que existem em Sete Barras.  

 Esse momento pode ser considerado um divisor no histórico do organizar do 

Guapiruvu. Conflito de difícil resolução em decorrência de seu deslocamento para a 



 

151 

 

esfera jurídica, o historio de pendengas fundiárias das famílias de posseiros foi 

reconhecido como um problema do bairro neste momento. Esse reconhecimento, por si 

só, reinaugura a ideia de bairro em novos termos. Mais do que a efetivação da 

possibilidade de cidadania no campo, o movimento desencadeado pela Agenda 21 

estava se propondo a disputar o território em conjunto com as famílias prejudicadas por 

uma contradição institucional completamente inalcançável por eles. De um lado, o 

direito ao reconhecimento da posse como forma de regime fundiário. De outro, uma 

família que nunca viveu na Fazenda e que, no entanto, tinha o título de propriedade da 

área. Ao emprestar sua figura jurídica, dotada de uma legitimidade de outra ordem, ao 

exercício de mediação dessa contradição institucional, a associação consolidou o 

processo de constituição do bairro enquanto tal. 

Nos anos subsequentes, a associação reafirmou sua atuação de conotação 

política, consagrando-se como instância de representação do Guapiruvu. Em 2001, 

questionou ações da Prefeitura Municipal e apoiou a luta de professores da rede estadual 

de ensino contra a municipalização da educação. No mesmo ano, o bairro recebeu 

mudas de pupunha doadas pela prefeitura. Após distribuídas para os moradores do 

bairro, o excedente foi vendido. Com o dinheiro arrecadado, foi criado o Fraterno, um 

fundo de microcrédito concebido e operacionalizado pelos moradores reunidos na 

associação. As atividades de turismo foram reforçadas através do mapeamento de trilhas 

no Parque Estadual Intervales.  

Em 2003, o Clube Amigos da Mata foi fundado com a finalidade de engajar os 

jovens na conservação da biodiversidade através da realização de trilhas, passeios e 

mutirões de limpeza dos rios. Mobilizados desde despejo de 1992 e assessorados pela 

Comissão Pastoral da Terra e advogados, os posseiros das famílias Alves, Teixeira e 

Pereira conquistaram neste ano o compromisso, assumido pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, de que a área da Fazenda Boa Vista seria 

adquirida e desapropriada para a criação de um assentamento.  

No ano seguinte, o decreto de desapropriação foi assinado. O decreto de criação 

do PDS Alves, Teixeira e Pereira viria a ocorrer somente em 2005. A distribuição dos 

lotes, por sua vez, ocorreu somente em 2007. Nesse momento, emergiram duas 

categorias baseadas em analogias classificatórias, como teorizado por Douglas (1986): 
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os históricos, utilizada em referência às famílias que haviam sido expulsas de seus 

espaços de vida e trabalho duas vezes, e os atuantes, em referência a moradores do 

bairro que, sem dispor de áreas produtivas, ocuparam as áreas que permaneceram não 

utilizadas na Fazenda Boa Vista. Os primeiros foram priorizados na escolha dos lotes, 

podendo permanecer nas áreas onde seus antepassados viveram. Os segundos 

dividiram-se nas áreas restantes.   

Os posseiros, que passaram a acumular outras denominações ao longo do 

processo descrito – extrativistas, palmiteiros, gatos, entre outros – tornaram-se também 

assentados. A essa altura, a banana tinha se estabelecido como a cultura mais praticada 

no bairro. A pupunha, recém introduzida, iniciava o caminho imaginado de amenização 

da exploração da juçara. Tanto os posseiros históricos quanto os chamados atuantes, 

pela primeira vez, tinham onde plantar. A trajetória biográfica constituída ao longo dos 

eventos descritos havia resposto boa parte das expectativas, especialmente daqueles que 

haviam investido no trabalho temporário para os médios e grandes produtores do bairro. 

Permanecia, entretanto, o desafio da comercialização.  

Apontada de forma decidida na Agenda 21 como uma barreira à viabilização 

econômica do bairro, a possibilidade de comercialização era concentrada na figura dos 

atravessadores, muitas vezes à mando de grandes produtores do Vale do Ribeira que, 

nesta condição, faziam da assimetria de meios – logísticos, econômicos e políticos – 

entre eles e os pequenos produtores motivo para especulação com a banana produzida 

na região. A renda da terra e do trabalho, quando a transação com intermediários se 

mostrava a única alternativa ao perecimento da produção, era capturada imediatamente. 

Como agravante, muito atravessadores faziam da divisão dos custos logísticos ou do 

oportunismo escancarado motivo para sequer pagar os produtores. 

Em 2004, formou-se um grupo de produtores que, embora informalmente, 

passaram a operar como se fossem uma cooperativa. Dois deles assumiram o risco de 

manejar os recursos em uma conta de pessoa física. Neste mesmo ano, o Parque 

Estadual Intervales, após negociações motivadas pelo posicionamento combativo da 

AGUA diante da gestão do parque, contratou doze extrativistas para atuar como 

guardas-pa        g  t  d    c  h c m  t       t   zad  p     “ p  ad    ” da 

associação como uma forma de barganha, pactuando com os selecionados que eles 
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teriam, dali em diante, um engajamento direto com as instâncias de representação do 

bairro. 

Em 2006, uma das famílias de médios produtores do bairro doou uma área de 

4.000 m2 para o Empreendimento Socioambiental Guapiruvu, alcunha adotada a partir 

dali em referência às organizações do bairro: a AGUA, já consolidada, e a Cooperativa 

Agropecuária de Produtos Sustentáveis do Guapiruvu, a COOPERAGUA, operando 

ainda em caráter informal. Essa operação, além de uma forma de treinamento, permitiu 

que os moradores tivessem alguma margem de barganha em relação aos atravessadores. 

Ademais, a escala da produção associada informalmente facilitava o acesso a 

intermediários que não tinham como objetivo predar o esforço produtivo do bairro. A 

constituição deste arranjo exatamente no momento em que se criou o assentamento foi 

determinante para que se autorizasse a utilização de outra categoria em referência aos 

posseiros recém assentados: agricultores familiares. 

Em 2007, a S.O.S. Mata Atlântica apoiou a instalação do Núcleo de Negócios 

Sustentáveis, o NneSU, no barracão comunitário do bairro. A expectativa era fomentar, 

em trabalho cruzado com o Fraterno, a criação de empreendimentos para agregação de 

valor à produção do bairro. No mesmo ano, a COOPERAGUA celebrou seu primeiro 

contrato de fornecimento de alimentos para a Prefeitura Municipal de Santo André 

através do Programa de Aquisição de Alimentos. Nos anos seguintes, celebrou 

convênios de maior estatura através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

passando a entregar bananas para os municípios de São Paulo, Mauá, Guarulhos e 

Campinas, entre outros. No final deste ano, mesmo operando informalmente, a 

COOPERAGUA congregava noventa e dois produtores. 

Em 2010, a cooperativa foi criada formalmente. Em 2012, foi utilizada como 

“  c bad  a” da Cooperativa da Agricultura Familiar de Sete Barras, a COOPAFASB. 

Nascida no âmbito do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

CMDRS, a cooperativa tinha como objetivo cumprir o mesmo papel que a organização 

do Guapiruvu, mas congregando produtores de todos os bairros rurais do município. Os 

problemas enfrentados no bairro eram similares aos enfrentados em outras localidades 

do município e também de todo o Vale do Ribeira.  
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Em 2014, a COOPAFASB liderou os esforços de articulação entre cooperativas 

de outros municípios do Vale do Ribeira – Miracatu, Registro, Eldorado, Juquiá e 

Tapiraí – que se encontravam, rotineiramente, nas chamadas públicas relativas às 

compras institucionais. Concebida como uma coalizão de cooperativas mantidas como 

singulares, a COOPERCENTRALVR, Cooperativa Central do Vale do Ribeira, foi 

criada com o intuito de coordenar a logística das singulares, permitindo também que 

fossem minimizados comportamentos adversariais nas políticas públicas de 

alimentação.  

O último evento registrado na linha histórica do organizar do Guapiruvu é o 

encontro da jiboia-do-ribeira, o que leva este exercício descritivo novamente ao seu 

ponto de partida. No relato realizado foram destacados os personagens que compõem a 

trajetória do organizar que é analisada neste tese: posseiros, palmiteiros e assalariados; 

guardas-parque, pesquisadores e policiais ambientais; médios e grandes produtores; 

agricultores familiares e operadores do organizar; históricos e atuantes; entre outros. 

Através dele também já se sabe da existência de várias organizações que conforma o 

que já foi aqui referido como um arranjo organizacional: AGUA, AMA, 

COOPERAGUA, FRATERNO, COOPAFASB, COOPERCENTRALVR e o ESA 

Guapiruvu. 

Quadro 4 – Cronologia de eventos no Guapiruvu 

Período Eventos 

1865 Primeira geração da família Alves chega ao Guapiruvu 

1900 Nasce patriarca da segunda geração da familiar Alves 

1966 

Investida de jagunços contra posseiros em nome da família Penteado, de São Paulo. No caso 

da família Alves, três gerações despejadas, ficando impedidas de praticar agricultura de 

subsistência 

1970 

Família Penteado cede área da Fazenda Boa Vista para o grupo Villares. Alguns posseiros 

passam a trabalhar para o grupo como gatos
6
 

1972 

  m ça “  a d     g b  ”:  g  h     ag ô  m  d     g m a  mã   ga  za p  d çã   m 

parceria com médios produtores do bairro 

1975-

1980 

Conflitos recorrentes entre jagunços e posseiros, resultando em ao menos três mortes: uma 

criança de família de posseiros e dois jagunços 

1982-

1984 

  g  da “  a d     g b  ”:  xp  taçã  pa a paí        p        ab   

Fundada a primeira associação, que constrói com recursos próprios primeira escola 

Crise no Grupo Villares – Ritmo da produção reduzido na Fazenda Boa Vista 

1989 Posseiros retomam áreas na Fazenda Boa Vista, que estava desocupada 

                                                 

6
 Denominação utilizada em referência à trabalhadores temporários 
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1992 

Clube Jugua – Juventude Unida do Guapiruvu organiza trilhas, campeonatos, etc 

Despejo judicial, com ação policial. Posseiros acampam em frente ao Fórum de Eldorado 

1993 Posseiros passam a contar com assessoria jurídica 

1996 Parceria com a organização Vitae Civillis para implementação da Agenda 21 

1997 

Fundação da AGUA 

Início das reuniões para concepção da Agenda 21, o planejamento estratégico do bairro 

1998 

Lançamento da Agenda 21 

Moradores realizam mutirões para limpeza dos rios e suas margens 

Projeto Água Viva para produção e comercialização de plantas medicinais 

Prefeitura Municipal atende reivindicação e direciona coleta seletiva para o bairro 

1999 

Atividades de ecoturismo organizadas pela AGUA 

Proposta de Plano de Manejo de palmito juçara em 20ha de floresta frustrado 

2000 

Projeto Pupunha – Viveiro e estufa para mudas compradas pela Prefeitura via PRONAF 

Ernest Goetsch ministra curso sobre agrofloresta 

Delegação sindicalista alemã visita o bairro enquanto referência em organização social 

AGUA apoia formalmente a criação do assentamento rural para posseiros despejados  

AGUA participa de movimento pela criação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural 

2001 

AGUA questiona instalação de agroindústria na zona urbana de Sete Barras pela prefeitura 

AGUA apoia professores da rede estadual na luta contra a municipalização do ensino 

Mudas de pupunha de projeto da prefeitura são distribuídas para moradores interessados 

2002 

Venda de mudas excedentes permite a criação do Fraterno, fundo de micro-crédito 

AGUA mapeia trilhas no Parque Intervales e iniciadas atividades guiadas 

AGUA aciona Fundação Florestal por melhorias na gestão do Parque Intervales 

2003 

Prefeitura e CMDRS cedem trator para uso coletivo no bairro – PRONAF 

Projeto Juceara G30 para manejo da palmeira juçara – georreferenciamento das áreas 

Conflitos entre AGUA e Fundação Florestal relacionados à administração do Pq.Intervales 

Fundação do Amigos da Mata e decisão do INCRA pela compra da Fazenda Boa Vista 

2004 

Assinado decreto de desapropriação da Fazenda Boa Vista 

COOPERGUA começa a operar informalmente 

Certificação Rain Forest Alliance de oito propriedades – Parceria IMAFLORA 

Aquisição de caminhão para transporte da produção 

Participação no Conselho de Segurança Alimentar e Des. Local – CONSAD Vale do Ribeira 

Acesso ao PRONAF – implementação em três tempos pra evitar endividamento 

Projeto Microbacias permite que escritório da AGUA seja equipado 

Participação na organização do Grito dos Excluídos com outras entidades 

Doze extrativistas contratados como vigilantes do Parque Estadual Intervales 

2005 Editado o decreto de criação do PDS Agroambiental Alves, Teixeira e Pereira em 7 junho 

2006 

Acidente com caminhão resulta em perda total 

Jovem do bairro se forma como técnico em horticultura – INCRA e IAC 

Família Aoki (médios produtores) doam área de 4.000 m2 para o ESA Guapiruvu 

Polpa de juçara passa a ser fabricada artesanalmente 

Lotes são parcelados no assentamento e é construído viveiro para mudas de pupunha 

2007 

Quatro filhos de assentados ingressam no curso de Tecnologia em Agroecologia 

Estradas vicinais são construídas no assentamento rural 

INCRA e ESALQ/USP assinam convênio para apoio ao manejo florestal no PDS 

Construção do barracão comunitário – NneSU Núcleo de Negócios Sustentáveis 

COOPERAGUA aprova projeto com 65 produtores para PAA de Santo André 

AGUA apoia movimentos na luta contra Barragem de Tijuco Alto 

400 Kg de semente de palmeira juçara de Santa Catarina são distribuídos no bairro 

COOPERAGUA alcança marca de 92 produtores organizados 

Parceria com o IDESC para construção de telecentro e instalação da Arca das Letras 
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2010 COOPERAGUA é criada formalmente 

2011 

Fundação da COOPAFASB em Sete Barras 

COOPERAGUA aprova projeto para PNAE de Santo André 

2012 

COOPAFASB opera “  c bada”  a            

COOPERAGUA aprova projeto no PNAE de Mauá 

2014 Articulação de cooperativas do Vale do Ribeira e fundação da COOPERCENTRALVR 

2016 

Criação do Organismo de Controle Social (OCS) Vó Rosa para coordenar certificação 

agroecológica participativa 

2017 

Exemplas da Corallus cropanii, a jiboia-do-ribeira, é encontrada por extrativistas no 

Guapiruvu 

Atualização das normas relativas ao Sistema de Gestão de Tratores, que regulamente o uso 

coletivo dos equipamentos do ESA Guapiruvu 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

O Vale do Ribeira, enquanto formação geomorfológica e social (DE BLASIS, 

1988), se projeta no Guapiruvu a partir das contradições que nele se espacializam. 

Conflitos fundiários se tornam conflitos ambientais. A especialização produtiva do 

espaço faz de todos bananicultores. A economia política do setor não governamental 

hierarquiza os locais em atenção ao retorno potencial oferecido se implementados 

projetos. Se o Guapiruvu é hoje um lugar onde a controvérsia em torno do valor 

econômico de uma cobra rara convive com a luta conservacionista, é por que ali foram 

forjadas estruturas de resistência e, talvez mais importante, autorrepresentação.  

Essa tese procurará fundamentar essa argumentação empiricamente, tomando a 

abordagem institucional do organizar como referência para evidenciar como essas 

estruturas relacionais são mantidas. Buscando aprofundar o caráter analítico deste 

exercício, de modo que a descrição se apresente apenas complementarmente, os relatos 

observados durante o trabalho de campo serão tomados como referência para a 

proposição das diferentes fases do organizar identificadas. Mais do que a reconstrução 

de uma narrativa do Guapiruvu, interessa a forma como aqueles que vivenciaram os 

acontecimentos narrados segmenta esta narrativa (LANGLEY, 1999).  Assim, as 

práticas dedicadas à manutenção desse substantivo arranjo organizacional, bem como os 

desafios e vicissitudes a ele relacionados, poderão ser analisadas em profundidade. 

 

6.1.1 O reordenar do social: o Guapiruvu idílico 

Foi apresentada anteriormente uma leitura dos acontecimentos que levaram à 

conformação do Guapiruvu como este se apresenta hoje. Embora se aceite que o 
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processo de pesquisa de campo e o processo de análise não apresentam fronteiras bem 

definidas (LANGLEY, 1999), é razoável que se procure assentar essa leitura em 

elementos empíricos, ou seja, na percepção declarada pelos moradores sobre os temas 

aqui visitados. Talvez mais do que a percepção, interesse aqui a forma como esta foi 

objetivada, posto que as entrevistas semi-estruturadas, especialmente, se tratam de 

processos bem formados de construção de sentidos a partir da atenção retrospectiva 

(WEICK, 1979; 1995).  

Como apresentado anteriormente, o organizar é entendido como a formação de 

ciclos repetitivos de comportamentos recíprocos interligados, ou seja, interações sociais 

condicionalmente relacionadas (WEICK, 1979). É a formação sucessiva de interatos e 

duplos interatos dos quais emergem as estruturas sociais que denominamos organização. 

A ideia vai ao encontro da concepção da organização como forma-em-ação (SPINK, 

2001), ou seja, à visão da organização como um processo social em detrimento da visão 

dominante nas abordagens gerencialistas que tomam a organização como um 

“  c p   t ” d  p  c        ciais. 

Entendida como forma de analisar o fenômeno organizacional, a abordagem do 

organizar distancia-se das imagens da organização como ferramenta racionalmente 

dirigida à objetivos bem formados, ampliando consideravelmente o rol dos fenômenos 

de interesse. É com base nessa leitura que se esta propondo um agrupamento temporal 

baseado nos relatos de campo como entrada para a proposição das diferentes fases do 

organizar configuradas no Guapiruvu. Desse modo, alcançaremos o organizar 

estabelecido contemporaneamente, permitindo que o problema de pesquisa aqui 

abordado seja explorado. No Quadro 4 são elencadas declarações sobre um Guapiruvu 

remoto, período proposto aqui como fase que antecedeu os conflitos fundiários 

abordados anteriormente: 

Quadro 5 – O Guapiruvu idílico 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

Fase do 

organizar
Dados representativos

"Naquele tempo, ninguém era ganoso"

"Naquela época você não tinha dinheiro, não tinha dinheiro... Hoje você trabalha mais, mas na 

visão do dinheiro"

1900-1966: O 

idílico 
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A nostalgia é um elemento marcante nos relatos presenciados, principalmente 

entre os mais velhos. Além da própria memória, carregam a lembrança das estórias 

cultivadas oralmente pelas famílias. Um membro da família Alves, nascido e criado no 

bairro, relatou de forma saudosa a facilidade com que se pescava peixes nos riachos que 

desaguavam no Rio Etá e que, atualmente, quando não desapareceram, tiveram seus 

cursos totalmente alterados     xp    ã  “p   ga t ” ganha relevo na qualificação da 

agricultura então praticada. As famílias cultivavam arroz, feijão e milho, culturas 

anuais, estocando a produção para que durasse até a próxima colheita. O método de 

plantio, largamente utilizado na região, era a coivara, baseada na derrubada de uma área 

de floresta seguida de sua queima, para que então fosse cultivada a roça (BERNINI, 

2009). A caça e a extrativismo, aqui incluso o da palmeira juçara, completavam a 

a  m  taçã      a  at   za t d      ta a,  ã  ha  a ba   pa a “ga a”  

Por diversas vezes foi descrito o funcionamento dos mutirões, onde vizinhos se 

ajudavam na condução de tarefas de preparação de solo, semeadura ou colheita. A 

premissa da ajuda mútua garantia a contrapartida como algo invariavelmente realizado 

no futuro próximo. O relato da ausência do dinheiro, ao menos nesse período, não diz 

respeito à impossibilidade de acessá-lo dadas as condições materiais de reprodução 

social, mas sim a prevalência de outras instituições mediadoras das relações sociais. 

Como a vida tinha sua base de sustentação na natureza circundante, o trabalho 

remunerado não era predominante. Por mais que os moradores, ao se movimentarem na 

região, realizassem pequenos serviços ou poupassem algum dinheiro para compra de 

produtos como sal, este elemento tinha presença residual na dinâmica social do bairro.  

Desse modo, qualificações como palmiteiros ou extrativistas, utilizadas em 

referência a uma forma de provisão de renda, ou seja, atividade realizada para fins de 

reprodução social, não tinha sentido nessa época. Seja no caso dos mutirões ou da 

extração de palmito juçara da Mata Atlântica, a tipificação destes comportamentos, que 

adquiriam caráter relacional e condicionado na medida em que realizados 

coletivamente, não apresentava conteúdo relativo à ideia de atividade profissional ou 

comercial, mas sim a um modo de vida, entendido como a forma através da qual um 

determinado grupo manifesta sua vida em pensamento, ação e interação (MARQUES, 

1994). 
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6.1.2 O reordenar do social: o lugar em disputa 

Como nem mesmo o idílico pode existir em isolamento, já que compõem a 

totalidade social, os efeitos das obras de infraestrutura que ora se realizavam no Vale do 

Ribeira, com destaque para a construção da BR 116, alteraram a dinâmica 

socioeconômica da região. O efeito imediato foi valorização das terras que, com a nova 

rodovia, passariam a ser mais acessíveis. Tanto grandes grupos econômicos familiares 

quanto famílias não capitalizadas passaram a circular em busca de oportunidades (ZAN, 

1986; BERNINI, 2009). Ao longo do tempo, os efeitos se fizeram sentir também no 

Guapiruvu, configurando uma distinta fase do organizar: 

Quadro 6 – O lugar em disputa 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 Dispostos em ordem cronológica em relação aos períodos a que se referem, os 

relatos elencados acima revelam o contraste entre o período anterior e aquele 

configurado em meados da década de 60. A Fazenda Boa Vista, motivo maior dos 

conflitos fundiários no Guapiruvu, tinha grande extensão. A área requerida pela família 

Penteado ultrapassava os limites do bairro, alcançando também a Formosa, comunidade 

vizinha. Zan (1986) realizou estudo sobre processos similares em outros dois bairros 

vizinhos, o Dois Irmãos e o Itaguá, também ocorridos no âmbito da fazenda.  

 Ao menos no caso do Guapiruvu, a movimentação de jagunços, que já estava a 

ocorrer há alguns anos, resultou no despejo de 1966. Além da perda de bens e das roças, 

queimadas pelos jagunços, o processo subtraiu das famílias a estabilidade derivada da 

possibilidade de plantio. Por mais que tenham encontrado guarida nas posses de 

parentes e amigos não prejudicados pelo despejo, as áreas não possibilitavam a 

Fase do 

organizar
Dados representativos

"É, aí o povo daqui sofria pressão, né, daqui pro bairro de Formosa, daqui até na pista, né, que dá 

35 quilômetros de extensão"

"Aí, 66, eles foram expulsos para o lado de lá por um cara chamado Raimundo Araribá"

"Em setenta e, não sei quanto aí..78, 79, 80... Eles tiveram um embate. Aí, como eles tinham 

expulsados, uma criança morreu, e eles ficaram tudo com raiva, com ódio"

"Mataram 3 jagunços. A comunidade aqui se organizou e mataram 3 jagunços, cara"

"Nesse bairro teve uma pujança grande na década de 80-90 com o gengibre, pois vendia em dólar"

1966-1990: O 

lugar em 

disputa
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reprodução social de todos. Além do mais, a expulsão significou a obstrução do 

imbricamento material da memória, já que representava para as famílias a partida das 

terras habitadas pelos familiares mais velhos em decorrência da subjugação a uma 

ordem de violência desprovida de base formal de legitimidade.  

 O que se seguiu ao episódio foi um período de ambivalências. Ao mesmo tempo 

em que se inaugurou um quadro de animosidade, permeado por conflitos entre os 

jagunços e posseiros que tentavam retomar pequenas áreas, o trabalho temporário 

assalariado na Fazenda Boa Vista se tornou uma alternativa para provimento de renda, 

especialmente em 1970, quando o Grupo Villares passou a administrá-la, e a partir de 

1972,   a d  t      íc         chamam d  “  a d     g b  ”  

 Essa opção se dava também nas propriedades de médios produtores recém 

instalados no bairro. Segunda relato de um membro da família Alves, essas famílias 

adquiriram terras que pertenciam às famílias que viriam a ser despejadas. Embora o 

regime de posse não se baseie em um título de propriedade, a prática de venda de posses 

era comum. Os médio produtores passaram a produzir o gengibre para exportação, 

levando-os a um grau de prosperidade sem precedentes na primeira metade da década 

de 80. Foi nesse período que muitos deles se capitalizaram, tendo adquirido mais terras, 

maquinário agrícola e até mesmo um avião para aplicação de insumos agrícolas em 

bananais, cultivo que já era reconhecido como a marca agrícola do Vale do Ribeira. 

 Diferentemente dos posseiros originários, no entanto, as famílias que migraram 

para o Guapiruvu viram no bairro a oportunidade da praticar agricultura comercial que, 

na época, era incentivada pelo governo. Essa expectativa se fundamenta em uma 

tipificação da atividade agrícola distinta daquela carregada pelos posseiros originários. 

Em pouco tempo categoria  c a     cató  a  c m  “ mp   ta”    “ta   a”,  t   zada  

como baliza para a contratação de trabalho temporário, se firmaram no imaginário de 

ambos. Enquanto a primeira se refere a uma unidade espacial específica cujo valor de 

remuneração é acertado previamente, podendo o contratado definir o ritmo de trabalho, 

o segundo termo faz referência a uma unidade de medida padrão utilizada no cálculo da 

remuneração ao final de um dia de trabalho, quando o contratado recebia um valor 

  p cí  c  pa a cada “ta   a”   a  zada       g m  d  c  t ataçã  p   “ta   a ” 
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estimulava a assiduidade, já que a remuneração seria tanto maior quanto mais unidades 

fossem trabalhadas.  

  O reordenamento do social no período ultrapassava o estabelecimento de 

relações de trabalho assalariado temporário entre médios produtores e posseiros que, 

inevitavelmente, se relacionavam também de modo pessoal. A animosidade gerada pelo 

despejo em 1966 e as práticas de coerção estabelecidas pelos jagunços causaram a 

morte de uma criança, levando os posseiros a estabelecerem modos de defesa. A 

construção de barreiras em passagens que davam acesso aos locais onde estavam 

vivendo era uma delas. Em um confronto posterior, no final da década de 70, dois 

jagunços foram mortos. Segundo relatos, esse episódio amenizou significativamente a 

beligerância dos jagunços. 

 Na segunda metade da década de 80, o grupo Villares reduziu a movimentação 

da produção agrícola na Fazenda Boa Vista. Paulatinamente, algumas áreas passaram a 

ser reocupadas por posseiros, notadamente naquelas onde ocorreu o despejo. Em 1989, 

todos os despejados haviam retornado para suas áreas. Ainda que a possibilidade de 

retomar os cultivos tenha se realizado nesse momento, as relações de trabalho 

temporário também estavam consolidadas.  

 Adicionalmente, há que se considerar que a migração para o bairro não se 

esgotou no período da construção Rodovia Régis Bittencourt. A modernização técnica 

da agricultura praticada em grandes propriedades foi fortemente estimulada durante o 

período militar, especialmente nas décadas de 70 e 80. Um efeito colateral recorrente 

era a expulsão de camponeses trabalhando como meeiros ou parceiros, levando a 

formação de um campesinato em deslocamento nas várias regiões do país (MARTINS, 

2003). Alguns dos interlocutores desta pesquisa tinham origem em outras partes do 

sudeste, especialmente Minas Gerais. Assim, a questão produtiva teve seu conteúdo 

reposto, já que estes, muito embora almejassem terras, tinham como única possibilidade 

a venda de sua força de trabalho.  

É preciso destacar que a alteração dos padrões de mediação das relações sociais, 

bem como alterações na dinâmica demográfica, representada principalmente pela 

chegada de novos moradores, não suprimem o universo de práticas sociais 
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institucionalizadas, tampouco determina de forma finalística uma reinauguração dos 

“  t     d  p   am  t ”, t  m   t   zad  p     uglas (1986) em referência à formas de 

cognição social. O conhecimento deve ser considerado um acúmulo, onde ideias 

depuradas socialmente sobre as formas e os sentidos da existência são internalizadas. 

Do mesmo modo que a mudança social, aqui entendida como um reordenamento ou 

reorganizar, não assume caráter determinista, também não o faz o conhecimento 

ac m  ad      xp   açã  d   a    açã    t   “  éd t ”   ac m  ad   ã  é t    a ,       

torna relevante o exercício analítico aqui empreendido. 

 

6.1.3 O reordenar do social: nem terra, nem palmito e nem empreita 

A crise econômica que perdurou no país durante todo o período da 

redemocratização até o final dos anos 90 teve impacto decisivo nas condições de 

exportação, afetando sobremaneira os produtores de gengibre do bairro. 

Adicionalmente, uma questão de ordem material emergiu pela primeira vez: a utilização 

de métodos intensivos de produção, com larga aplicação da agrotóxicos e fertilizantes 

químicos, sem que o solo tivesse a oportunidade de repousar e regenerar-se, levou ao 

seu esgotamento. Colheitas foram perdidas sequencialmente, dada a proliferação de 

d   ça : “    ã  t atam   d              ó   a d ,   a d       d   p  b  ma d  d   ça”  

Ao mesmo tempo em que as condições mercadológicas se impuseram, o limite da 

natureza emergiu como agravante. 

Se, de um lado, os médio-produtores que capitanearam a produção do vegetal 

t  ham pat  mô    pa a   p  ta  a “c     d  g  g b  ”,    p           d ma   m  ad     

que consolidaram a venda do trabalho como base de sobrevivência se viram despojados 

desta possibilidade. Embora alguns deles, na condição de posseiros, em um primeiro 

momento, tivessem retomado suas áreas no interior da Fazenda Boa Vista, outros não 

tinham terras para produção, vivendo, muitas vezes, em casas alugadas no bairro ou em 

pequenos sítios habitados por numerosos familiares. Como agravante, em 1992 os 

posseiros foram despejados novamente, desta vez mediante procedimento legal. A 

família Penteado acionou o judiciário e obteve decisão favorável, resultando em ação 

policial para retirada das famílias Alves, Teixeira, Pereira e agregados. 
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A alternativa imediata repousava na esfera do hábito (EMIRBAYER; MISCHE, 

1997): a extração do palmito juçara. Neste momento, da proibição da extração tinha 

emergido como consequência não antecipada a constituição de cadeias de valor 

clandestinas, dado o efeito desta sobre a precificação da iguaria proibida (BERNINI, 

2009; RESENDE, 2002). Ao mesmo tempo, o Sistema de Unidades de Conservação e 

as cadeias de comando e controle montadas com a finalidade de coibir a prática 

encontravam-se em constituição. Dada a amplitude dos territórios de Mata Atlântica, a 

sinuosidade e dificuldade de acesso às áreas mais preservadas e a sujeição do sistema 

aos efeitos do mundo da política institucional, a feição assumida por este processo de 

constituição reduziu-se, para os moradores, à dimensão da coerção.  

Quadro 7 – Terra, extrativismo e assalariamento em questão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

É por esta razão que, como mencionado anteriormente, a relação entre as 

instâncias de representação do Guapiruvu e a administração do Parque Estadual 

Intervales, ligada à Fundação Florestal, tornou-se marcadamente conflituosa. Um 

elemento marcante e presente em boa parte dos relatos é a menção ao meio ambiente 

como uma entidade, como se fosse um todo dotado de agência e capacidade de 

determinação das condições de vida no bairro: “d p          g a da     m    amb   t  

entrou, ai eu vi o desemprego tomar conta d  m  d ”. Mais do que a coibição da 

extração do palmito, alguns métodos agrícolas como a coivara, a utilização de madeiras, 

mesmo que extraídas de árvores caídas, entre outros, passaram a ser duramente 

repreendidos. 

Aqui parece configurar-se outra grande contradição institucional. Embora não 

diretamente condizente com os termos formulados por Seo e Creed (2002), posto que 

não derivadas das inconsistências entre legitimidade e eficiência funcional, é razoável 

Fase do organizar Dados representativos

"Na década de 90 teve problema de mercado para o gengibre"

"A gente era empregado dos fazendeiros, depois foi acabando os serviço"

"Saiu a época do gengibre, veio a era do palmito"

"Depois que o guarda e o meio ambiente entrou, ai eu vi o desemprego tomar conta do 

mundo"

"A comunidade entrou em parafuso, decadência braba"

1990-1997: Nem 

terra, nem palmito 

e nem empreita
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afirmar que os moradores puderam experimentar o aperfeiçoamento da legislação 

ambiental brasileira como uma punição, uma criminalização de seus hábitos. Se a 

afirmação se sustenta, carrega um tanto de ironia, já que se tratam de pessoas cercadas 

por unidades de conservação, praticando agricultura não intensiva e produzindo parte 

dos bens que consomem. Notadamente, uma forma de vida menos predatória do que a 

praticada em qualquer centro urbano brasileiro.  

 Com boa parte dos moradores sem fontes de renda acessíveis, dada a crise na 

agricultura e a indisponibilidade de terras, e cerceados na possibilidade de coleta do 

palmito juçara, opção realizável somente se aceitos os custos da penosidade do trabalho 

e do controle policial, uma condição inédita emergiu no bairro: pela primeira vez, 

embora de forma específica, a posição social no bairro não foi fator completamente 

decisivo na definição dos afetados pela situação que se instalou. Posseiros, palmiteiros, 

assalariados e médios produtores, t d      am a  tad  : “a c m   dad    t     m 

parafuso, decadência b aba”  

  

6.1.4 O reordenar do social: definindo o presente, planejando o futuro, “criando” 

um passado 

Os posseiros reagiram ao despejo de 1992 acampando em frente ao Fórum de 

Eldorado, onde a ação judicial que levou ao episódio tramitava. Neste período, 

passaram a ser assessorados pela Comissão Pastoral da Terra e por um advogado ligado 

ao Grupo da Terra, da SUDELPA, e à Fundação Florestal. Ao mesmo tempo, moradores 

não diretamente afetados pelo ocorrido procuravam lidar com os desafios 

socioeconômicos configurados no período anterior, cada qual em seus termos. Para os 

posseiros, a luta por suas terras de origem. Para os que nunca tiveram terras, o ônus da 

atividade extrativista. Para os médios produtores, o desafio da regeneração dos solos e 

da manutenção de seu patrimônio produtivo.                                                                    

Em 1996, a Vitae Civillis, incumbida de operar a realização da Agenda 21
7
 em 

uma localidade no Vale do Ribeira, viu no Guapiruvu as condições que procurava: 

moradores carismáticos e com perfil de liderança, círculos de relações interpessoais de 

                                                 

7
 A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em 

diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 
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proximidade e a inexistência de ações governamentais concretas. Embora o alcance 

dessa visão dissesse respeito ao conjunto de moradores com os quais tiveram contato na 

fase de seleção, foi o suficiente para que o bairro fosse selecionado.  

Os trechos destacados abaixo, em sua maioria, foram extraídos do documento 

oficial publicado após a realização do planejamento estratégico sob o qual se assenta a 

Agenda 21. Basicamente, um processo consultivo engendrado em múltiplas reuniões 

temáticas, fundamentado em uma pesquisa qualitativa procurando compreender as 

condições de existência das famílias no bairro, direcionado para a avaliação do mesmo 

no presente como forma de imaginar o futuro desejado.  

Quadro 8 – Pensamento retrospectivo e projeção do futuro do Guapiruvu como bairro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Segundo o relato, cerca de 20 famílias se engajaram de forma sustentada nas 

reuniões que fundamentaram a elaboração da Agenda 21. O processo de elaboração teve 

como ponto de partida a fundação da AGUA, que passou a ser o espaço de encontro e 

interação entre os participantes. Adicionalmente, a associação possibilitou que o 

processo repousasse sobre uma figura jurídica, funcionando como uma instância de 

representação.  

Fase do organizar Dados representativos

"Nós, juntos, desenhamos nosso bairro, conversamos sobre várias histórias, principalmente 

sobre a área em que cultivamos gengibre e outros vegetais pois a maioria dos associados 

tem problemas com a posse da terra. Cada família desenhou seu sítio"

"Para todos os lados que vamos encontramos essas áreas, que são chamadas de unidades 

de conservação"

"Queremos ser respeitados e ter reconhecido, pelo governo e por toda a sociedade urbana, 

o nosso importante papel na proteção desta mata e no desenvolvimento do Vale do 

Ribeira"

"Resgatar injustiça com a família tradicional Alves, Teixeira e Pereira, que na década de 50 a 

60, foram enganados por latifundiários e expulsos de suas terras, e criar oportunidade 

alternativa, para os sem terra da comunidade, que vivem da coleta ilegal e clandestina do 

palmito juçara da mata atlântica, principalmente do Parque Intervales"

"A banana era impossível de você trabalhar aqui...Vendia a banana a preço de banana"

1997-2003: 

Pensando o 

presente e o 

futuro, "criando" o 

passado: o bairro 

como comunidade
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Conquanto o ponto de partida para a elaboração da abordagem do organizar 

tenha sido uma crítica à reificação das organizações como procedimento de análise 

organizacional (WEICK, 1979), é necessário reconhecer que, no cotidiano,  

organizações formais são percebidas como dotadas de uma base de legitimidade legal, 

dando a processos interacionais intermitentes o aspecto de existência concreta. Essa 

existência, adicionalmente, autoriza formas de interação com outras organizações, 

notadamente governamentais e do terceiro setor facilitados pela existência de uma 

figura jurídica, especialmente quando as interações tem como motivação a transferência 

de recursos materiais.    

A primeira menção destacada no quadro, referente ao início do planejamento 

estratégico, descreve a forma como os participantes conceberam o bairro conjuntamente 

através da utilização de métodos visuais: após desenharem seus sítios, compuseram um 

desenho do bairro, apontando questões concernentes a cada um destes universos. Assim, 

   p  b  ma  c m    c  t     d  “g  g b       t      g ta  ”    am at   ad   a   

“p  b  ma  c m a p     da t   a”   a a a ém d  ca   d   p              d   m    a  

litigiosas, boa parte dos moradores não tem os títulos de propriedade de suas terras, 

comprovando sua ligação histórica com as áreas através de processos de 

reconhecimento ainda em tramitação.  

O que torna esse exercício distintivo, ainda que não contasse com a participação 

da totalidade dos moradores, é a integração de questões ainda não tratadas de forma 

vinculada. Em termos caros à abordagem do organizar, pode-se compreender esse 

tratamento integrador dos problemas de cultivo, e suas origens econômicas e 

ambientais, e dos problemas fundiários, e suas origens políticas e sociais, como uma 

forma de enactment. A profusão de contradições institucionais que passou a tensionar o 

bairro diante de sua inserção subordinada na dinâmica mais abrangente da reprodução 

da acumulação capitalista, já que a realidade social é uma totalidade (SEO; CREED, 

2002), cria equivocalidades. Diante da equivocalidade, a ação assume caráter criador, 

ou seja, se projeta sobre a situação presente como forma de defini-la, permitindo que se 

crie algum sentido e, assim, forjando uma base para a sustentação da ação (WEICK, 

1979; 1995).  
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Portanto, ao integrar problemas antes tratados separadamente, dada a 

heterogeneidade social do bairro, projetou-se a ideia do Guapiruvu como um todo, onde 

a resolução de um problema passaria, inevitavelmente, pelo enfrentamento de outros 

problemas. Assim, o problema da posse da terra, seja em sua manifestação litigiosa ou 

em sua manifestação pacífica, foram tratados conjuntamente, combinados também à 

descontinuidade dos cultivos vegetais. Embora cada uma das contradições institucionais 

(SEO; CREED, 2002) incidissem diferentemente sobre as diversas identidades sociais 

existentes, neste momento eles foram objetivamente performados como um problema 

comunitário.  

   m  m  m d ,   d c m  t        d ca     c  h c m  t  “p    g         

p  a   c  dad    ba a”, d  pap       d   mp  ham  a p  t çã  da  ata  t â t ca      

desenvolvimento do Vale do Ribeira. Esse ponto é enfatizado pelo fator de encontrarem 

 m “t d       ad  ”    dad   d  c      açã     m    ab  ad  a t     m  t , h      

relatos dos moradores, bem como na Agenda 21, um questionamento tácito da 

legitimidade dos sistemas institucionais de regulamentação relacionados à legislação 

ambiental, essencialmente porque estes foram experimentados pelos moradores de 

modo unívoco: como punição. Mais do que a proibição do aproveitamento do palmito 

juçara, o impedimento de técnicas agrícolas baseadas na utilização parcimoniosa de 

fogo e as visitas constantes da Polícia Ambiental e do Departamento de Proteção dos 

Recursos Naturais pareceram, aos olhos dos moradores, uma forma de coerção de sua 

presença. Ao falar em reconhecimento por parte do governo e da sociedade urbana está 

se reivindicando que o ônus do modelo de produção intrinsecamente predatório que 

caracteriza a totalidade social não recaía sobre eles, que optaram por um modo de vida 

qualitativamente diverso daquele experimentado nos espaços urbanos.  

O documento centralizou também o problema da comercialização. Diante da 

especialização produtiva do território em torno da banana, haviam cadeias de valor 

estabelecidas. Estas, no entanto, tinham base em assimetrias. Se compreendermos o 

território como um espaço institucional (HALLET; VENTRESCA, 2006), podemos 

dizer que a posição ocupada, especialmente pelos posseiros, era uma posição de 

vulnerabilidade. Descapitalizados e, consequentemente, impedidos de investir 

individualmente em estruturas para o escoamento da produção, viam-se dependentes de 
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intermediários para retirar a produção de suas áreas. Essa dependência era explorada 

p     “at a    ad    ”  a d     çã  d   p  ç      a   pa t çã  d   c  t  , d  m d     , 

muitas vezes, o pagamento pelos produtos sequer ocorria. Embora afetando os 

moradores de forma diferenciada, já que alguns eram capitalizados ou, ao menos, 

tinham condições de retirar sua produção do bairro de forma razoavelmente 

competitiva, o problema foi construído na Agenda 21 como um problema do bairro. Na 

   ada d   éc   ,    m  ad      ã       am ma   “   d   a ba a a à p  ç  d  ba a a”  

Por fim, há no quadro uma menção que não foi extraída da Agenda 21: a 

     ê c a à “  j  t ça c m a  amí  a t ad c   a       ,    x   a         a”         t  a  

assentamento criado no bairro em 2005, a menção foi extraída de um documento 

organizacional elaborada quando a AGUA celebrou 10 anos de existência, em 2007. 

Embora o planejamento estratégico do bairro tenha tocado na questão fundiária ao 

a   ma      a “ma    a da   amí  a  d        ba      ã  t m   d c m  t  d  

propriedade da terra onde mora”, não houve menção direta ao caso das famílias 

despejadas em 1966 e 1992.  

   am  t , h   ma  pçã  p    g  a   m d t  m  t  d    p cí  c : a “ma    a”, 

não os Alves, Teixeira e Pereira. Somente em 2000 a AGUA passou a apoiar 

formalmente a luta destas famílias. Esse apoio, no entanto, deu-se de modo específico: a 

proposição era a criação de um assentamento rural nos termos de um modelo ambiental, 

o Projeto de Desenvolvimento Sustentável. O apoio à criação do assentamento pode ser 

entendida como mais um passo em direção à consolidação de um referencial integrador 

dos diversas identidades sociais e posições sociais existentes no bairro, de modo que 

fosse percebido como uma totalidade e não como um lugar socialmente fragmentado.  

O elemento distintivo projetado neste apoio é a pauta ambiental intrínseca à 

Agenda 21, elemento fundador do seu processo de concepção no bojo do movimento 

ambientalista. Embora manifesta de modo heterogêneo no posicionamento dos 

participantes do planejamento estratégico, a temática ambiental ganhou destaque no 

documento final, bem como tornou-se característica marcante em parte das lideranças 

do bairro (BERNINI, 2009).  
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Em 2000, o suíço Ernst Goetsch esteve no Guapiruvu ministrando um curso 

sobre manejo agroflorestal, um sistema produtivo que toma espécies florestais nativas 

como sustentação para o cultivo de outros vegetais. O sombreamento possibilitado pela 

manutenção de plantas de alta estatura, manejado para que não reduza demasiadamente 

o alcance da luz solar, permite que se mantenha a umidade no solo e protege as plantas 

de menor estatura do vento, um dos principais dispersores de pragas e doenças. No caso 

do Guapiruvu, alguns moradores implantaram a integração entre espécies nativas, como 

o palmito juçara, a banana e o palmito pupunha, e tornaram-se entusiastas deste sistema. 

Outros, sequer experimentaram a utilização do modelo. 

Mais do que a publicação do documento, foram a efervescência decorrente das 

dezenas de reuniões e a consequente construção de uma ideia de representação do bairro 

pela AGUA as construções decorrentes da Agenda 21 que se mostrariam mais 

duradouras. Em pouco tempo, boa parte das reivindicações concebidas pelos 

participantes foram solucionadas: coleta seletiva de lixo, instalação de um telefone 

público, remanejo da linha de ônibus que fazia o translado do bairro até a cidade, entre 

outros.  

Embora o bairro permanecesse heterogêneo em termos sociais, dada a 

multiplicidade de grupos sociais nele vivendo, a associação tornou-se um instrumento 

de posicionamento e ação propositiva realizados em nome do bairro como um todo, 

uma comunidade. Essa utilização se deu, especialmente, através de um conjunto de 

moradores que se autodenominam Poetas Sociais. Delimitar as linhas gerais a separar o 

bairro de seu entorno, performando objetivamente
8
 as contradições ali sedimentadas 

como forma de legitimação perante instâncias externas, como ONGs e o poder público, 

tornou-se uma estratégia para a mobilização política e social dos moradores e, talvez 

mais importante, para a mobilização de recursos. Não por acaso o período de 2000 em 

diante a associação passou a apoiar diferentes pautas municipais e regionais, como a 

luta de professores da rede estadual contra a municipalização do ensino e a luta de 

quilombolas e caiçaras contra a construção da barragem de Tijuco Alto.     

 

                                                 

8
 O termo performance objetivada é utilizado aqui e em outras ocorrências em referência ao conceito enactment como elaborado 

por Weick (1979) 
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6.1.5 O reordenar do social: improvisando estruturas de mediação 

Na virada de 2003 para 2004, dois acontecimentos essenciais à trajetória do 

organizar no Guapiruvu se deram: o início da operação informal da COOPERAGUA, 

c   t t   d   ma a t   at  a a   “at a    ad    ”,     d c  t  d  d  ap  p  açã  da 

Fazenda Boa Vista mediante aquisição da área pelo INCRA. Se o primeiro 

acontecimento mirava os problemas de comercialização em caráter improvisacional, ou 

seja, propondo-se como opção objetiva sem que, no entanto, fosse possível cumprir 

todos os requisitos necessários para que ocorresse em caráter formal, o segundo 

encerrou décadas de impasses sobre as áreas da Fazenda Boa Vista. 

Em combinação e somadas a outras iniciativas, como a compra de mudas de 

palmeira pupunha pela Prefeitura Municipal com recursos do PRONAF, compuseram 

um cenário sem precedentes: os posseiros em suas terras sem a instabilidade eminente 

que caracterizou as décadas anteriores e a opção concreta de juntar-se ao coletivo de 

produtores que experimentava a vida organizacional através da comercialização coletiva 

da banana produzida no bairro. Se essa composição afastou o trabalho temporário como 

opção mais atrativa, a distribuição das mudas de pupunha tinha como objetivo 

enfraquecer o apelo da exploração ilegal do palmito juçara. Nessa época, a planta já 

havia sido considerada ameaçada.   

Quadro 9 – Estruturas de mediação em improvisação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Tanto a formação do grupo de produtores com o objetivo de estruturação da 

cooperativa no futuro quanto a criação do assentamento rural teve o protagonismo de 

alguns moradores ligado à AGUA como elemento relevante. O grupo de produtores 

Fase do organizar Dados representativos

"Nós falamos que tínhamos uma cooperativa. Só que nós tínhamos um grupo de produtores organizados. A 

gente não tinha CNPJ, não tinha nada. Mas a gente vendia os nossos produtos tudo junto para as empresas"

"Nós tínhamos dois produtores que emprestaram os nomes deles para abrir uma conta no banco para gerenciar 

o nosso dinheiro. De pagamentos... Isso vinha de lá... Tinha que confiar pra caramba por que virava muito 

dinheiro."
"Trabalhava assim, extraoficial, sabe? Assim como uma cooperativa até bem rústica. (...) nós tínhamos uma 

conta representando todos os futuros cooperados, então nós fizemos isso"

"Foi para um folego e outra... Até para a gente aprender a manejar. Porque a gente não tinha a menor ideia 

de... Mas, graças à Deus evoluiu e hoje..."

"Até que em 2004, literalmente, teve um decreto federal do presidente Lula e que as áreas foram divididas, 

demarcadas e aí houve o pacifismo"
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tinha os Poetas Sociais como sua sustentação, como revelando na menção à operação de 

uma conta bancária conjunta por dois de seus membros. Um destes acabou, durante a 

implantação do assentamento rural, sendo contratado pelo INCRA. Havia a necessidade 

de acompanhamento constante das atividades na área, de modo que os requisitos para 

que o decreto de criação fosse assinado pudessem ser cumpridos. Não sem causar 

controvérsias, o órgão entendeu que a confiança e a presença constante justificavam a 

contratação de um morador disposto a se dedicar às tarefas que vieram a possibilitar a 

criação do PDS Agroambiental Alves, Teixeira e Pereira. 

Por mais que o assalariamento e o extrativismo continuassem sendo as opções de 

renda imediatamente realizáveis para um conjunto significativo de moradores que não 

tinham áreas produtivas e tampouco puderam receber um lote no assentamento, a 

demanda histórica dos posseiros originários havia sido atendida ao mesmo tempo em 

que a comercialização agora podia ser intermediada por uma estrutura improvisada que 

garantia aos produtores organizados algum poder de barganha na venda das bananas 

produzidas. Para os posseiros recém assentados, o extrativismo vegetal perdeu seu 

poder de atração. Para os médio-produtores, a estabilidade política no bairro significava 

uma realização coletiva. Para os Poetas Sociais, a dedicação aos problemas comuns 

representava uma entrada para a busca de objetivos mais ambiciosos, como a prática 

agroflorestal e a conscientização ambiental.   

 

6.1.6 O reordenar do social: o Guapiruvu como lugar-organização 

A última fase do organizar aqui proposta tem como característica distintiva a 

consolidação de uma nova ordem social no que se refere às relações sociais na esfera 

produtiva. A consolidação do assentamento como espaço de vida e trabalho devolveu 

aos históricos a sua memória ao mesmo tempo em que a formalização da 

COOPERAGUA, consolidada como estrutura de mediação da comercialização através 

do estabelecimento das políticas públicas de compras institucionais – o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar  

(PNAE) – apresentou-se como alternativa sustentada de escoamento da produção. A 

dedicação ao trabalho agrícola nos lotes deixara de apresentar o risco da perda da 

produção em face da impossibilidade de escoamento. 
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Quadro 10 – A construção da autonomia 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 Foi frequente nos relatos de campo a proposição de uma relação direta entre o 

decrescimento do extrativismo e a criação do assentamento, bem como a manifestação 

decidida da preferência pelo trabalho autônomo em detrimento da venda da força de 

trabalho para os médio e grandes produtores da região. Dentre os médios produtores que 

se engajaram fortemente na trajetória de ação coletiva configurada no bairro, há um 

claro entendimento de que a circulação de divisas no Guapiruvu reduziu-se 

drasticamente ao mesmo tempo em que houve uma melhor distribuição. Ou seja, a sua 

   da d c   c       a t  a m  ta a a d   “p       ”, p  c       t  d d  c m  

resultado direto da criação do assentamento e da consolidação da cooperativa. Um 

grande bananicultor do Vale do Ribeira, que tem fazendas no entorno do bairro, 

declarou sua in at   açã  c m        c      , j          ap      pa     a t   “a mã  

d   b a ma   ca a d   a  ”  

 Neste processo, a AGUA deixou de ser o ponto nodal de articulação do 

organizar no Guapiruvu, dado que os moradores mais engajados em sua condução 

passaram a dedicar-se exaustivamente à viabilização da COOPERAGUA. Havia uma 

   t  a c mpa t  hada d        “  c a ” j       c  t a a     c   ad , p  ma  c  d   m 

ab  t  a   ab   zaçã  d  “ c  ôm c ”  O tratamento de ambos como categorias bem 

formadas, ou seja, como entidades diferenciáveis entre si, será analisado adiante.  

 Nesse período, o organizar sediado no Guapiruvu ampliou sua extensão em 

direção ao município e, posteriormente, à região. Desde a fundação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o bairro passou manter 

representantes nas discussões ali realizadas. Diante do diagnóstico de que os mais de 

Fase do organizar Dados representativos

"Eu digo, olha, a nossa vida melhorou depois que saiu esse assentamento. A maioria dos assentados eram tudo 

palmiteiro. Hoje nem corta palmito mais"

"Ninguém trabalha mais de empregado um para o outro, bem dizer. É uma parcela pequena de pessoas que 

trabalham de empregado. E a maioria, ou cortava palmito ou trabalhava de empregado"

"O PIB era maior aqui na década de 80, mas concentrado. Hoje é menor, mas distribuído"

"Virou o próprio patrão"

"O maior produtor de banana do Vale do RIbeira, fala que a mão de obra mais cara do Vale é a do Guapiruvu. 

Por isso não gosta do que foi feito no bairro"
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quarenta bairros rurais existentes no município passavam por problemas semelhantes ao 

daqueles solucionados no Guapiruvu, especialmente na esfera comercial e fundiária, 

afetando diferentemente agricultores familiares mais vulneráveis em termos 

socioeconômicos, concebeu-se a criação de uma cooperativa municipal como 

possibilidade de mediação da inclusão produtiva destes agricultores nas políticas 

públicas de compras institucionais. Ao mesmo tempo, a utilidade dos investimentos e 

equipamentos da COOPERAGUA, especialmente de logística, poderia ser ampliada 

através do compartilhamento com a nova cooperativa.  

 A Cooperativa da Agricultura Familiar de Sete Barras foi fundada em 2011, 

congregando produtores rurais de todo o município. A composição dos cooperados 

atingiu um grau de heterogeneidade ainda maior do que a COOPERAGUA, contando 

com a colaboração assídua de moradores recém-chegados no município em busca da 

calmaria do interior ao mesmo tempo em que era entendida por parte de seus fundadores 

como um instrumento de inclusão social de agricultores familiares pauperizados. Diante 

da indisponibilidade de renda para a composição do capital da cooperativa a partir da 

aquisição de cotas parte pelos cooperados, a COOPERAGUA funcionou como uma 

incubadora da organização municipal até que esta se estabelecesse autonomamente.  

 Pouco depois, ambas as organizações passaram a compor uma aliança de 

cooperativa do Vale do Ribeira, a COOPERCENTRALVR. Procurando evitar 

comportamento adversarial nas chamadas públicas das compras institucionais, as 

organizações criaram uma coalizão como forma de operar conjuntamente a logística das 

entregas e criar uma racionalidade cooperativa na participação em chamadas públicas. A 

COOPERAGUA se engajou informalmente na coalizão, enquanto a COOPAFASB 

tornou-se protagonista, especialmente em termos administrativos. 

 Embora haja coerência teórica e analítica na consideração da condicionalidade 

dos comportamentos que culminaram na criação das cooperativas municipal e regional 

como expressão da relação das mesmas com o Guapiruvu enquanto lugar-organização, 

algo manifesto especialmente no protagonismo que alguns guapiruvuenses assumiram 

na condução de ambas, não interessa a este trabalho examiná-las em profundidade. Por 

outro lado, acredita-se que as diversas transições administrativas pela qual passou a 
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COOPERAGUA, guardam relação direta com um processo de acomodação de novos 

protagonistas na condução do organizar no Guapiruvu.  

 Mais recentemente, consolidou-se entre os Poetas Sociais e as novas lideranças 

do bairro a leitura de que a AGUA precisaria ser reativada. Sem compor diretoria 

durante alguns anos, a associação reuniu-se para uma atualização na segunda metade de 

2017. Foram eleitos como diretores diversos jovens do bairro, num esforço de 

renovação e, ao mesmo tempo, garantia da longevidade da organização. A expectativa é 

concentrar na associação a mobilização de debates que, por diversas razões, acabaram 

deslocado da esfera de ação da COOPERAGUA. Assim, a associação voltaria a 

representar um espaço de representação política e de proposição de mudanças, 

especialmente no que se refere à relação entre as atividades produtivas e a esfera 

ambiental. 

 

6.2 Contradições institucionais e o reorganizar do social: mudança institucional em 

dois tempos 

A reconstrução das fases do organizar constituídas no Guapiruvu, tanto com 

base em acontecimentos episódicos identificados em registros organizacionais e 

matérias jornalísticas quanto na percepção dos moradores sobre estes acontecimentos, 

revela a constituição de uma trajetória de ação coletiva baseada na experiência de 

situações limítrofes que, embora afetando diferentemente os grupos sociais ali 

existentes, passaram a ser articuladas de modo integrado na segunda metade da década 

de 90. 

Embora não completamente explicitado até o momento, essa trajetória não 

assumiu um caráter harmonioso e unívoco. Uma das críticas recorrentes à abordagem do 

organizar e do sensemaking é a predileção por explanações que não se ocupam de 

questões elementares como o poder e as diversas formas de assimetria que qualificam o 

social, como se a construção de sentidos se desse em um vazio (MILLS et al., 2010; 

MILLS; MILLS, 2017). O Guapiruvu, como qualquer formação social e especialmente 

em países atravessados por desigualdades sociais, apresentava e apresenta posições 

sociais diversas. Embora a distinção social não se esgote nos aspectos materiais 

(BORDIEU, 1983), as possessões materiais e, talvez mais importante, as condições de 
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entrada no Guapiruvu são as características distintivas que forjaram no bairro uma 

forma determinada de estrutura social.  

A importância desse reconhecimento repousa nas relações feitas, desfeitas e 

refeitas entre os diversos personagens categorizados até o momento: o posseiro 

assalariado pelo médio produtor; o médio produtor que ajudou na criação de filhos de 

palmiteiros; o menino que, longe da família, foi criado por um palmiteiro, tornando-se 

palmiteiro também; hoje, ambos são assentados, ocupando ou tendo ocupado posições 

na direção da cooperativa; o grande produtor que se casou com uma filha de posseiros 

que viriam a ser assentados, entre outras. Talvez mais importante, é a tentativa de fazer 

da Agenda 21 um espaço de síntese das diferenças a partir da performance objetivada de 

um Guapiruvu unificado em seus desafios, o que ocorreu e se sustenta até hoje, ainda 

que em termos específicos.  

Em meio à heterogeneidade há, entretanto, dois elementos que, interagindo 

reciprocamente através das ações ensejadas no bairro, articulam o diverso tornando 

possível um esboço de síntese: contradições institucionais e mudanças institucionais. A 

grande contradição emergentes na análise realizada até o momento diz respeito à 

questão fundiária e à questão ambiental. No primeiro caso, a insegurança fundiária que 

caracteriza os processos de ocupação do território brasileiro tratou de antagonizar duas 

formas de regime fundiário previstas legalmente: de um lado, a posse; de outro, o 

direito de propriedade. Zan (1986) relata em sua dissertação como posseiros de bairros 

vizinhos do Guapiruvu, o Dois Irmãos e o Itaguá, tinha ciência da possibilidade de 

requerer terras devolutas, revelando também o reconhecimento público do regime de 

posse como uma modalidade fundiária: 

(...) outro aspecto interessante do depoimento é a iniciativa tomada 

pelos moradores antigos do Dois Irmãos de requererem na 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário o direito de posse sobre 200 

alqueires de terras devolutas (ZAN, 1986, p. 87).  

No segundo caso, decorrente também da questão fundiária, a estruturação de um 

sistema de conservação ambiental representado pelo advento de legislação 

correspondente acabou por representar o cerceamento de práticas sociais imemoriais e 

modos de vida, em um primeiro momento e, em seguida, aparecer como forma de 

opressão em territórios marginalizados em termos de oportunidades e acesso aos 
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direitos sociais básicos que qualificam a ideia de cidadania (MARSHALL, 1967; 

CARVALHO, 2001). O agravante, neste segundo momento, é o ônus da conservação 

ambiental recair com maior ênfase sobre comunidades rurais onde o grau de ação 

antrópica é menos relevante do que nos espaços urbanos.   

Seguindo proposição de Seo e Creed (2002), é razoável afirmar que a 

emergência dessas contradições institucionais de ordem regulativa, experimentadas 

cognitivamente em atenção ao conhecimento acumulado em caráter situado no espaço e 

no tempo (WEICK, 1979), configurou as bases para se estabelecesse um conjunto 

intrincado de práticas - ou práxis - que ora se encontravam, ora se desencontravam. 

Apesar dos desencontros episódicos, duas ordens de mudança institucional foram 

forjadas coletivamente no Guapiruvu: num primeiro momento, a introdução do dinheiro 

como instituição de mediação material, repondo de modo incisivo os sentidos das 

relações sociais manifestas no bairro; em momento posterior, com a criação do 

assentamento e da COOPERAGUA, práticas sediadas na esfera do hábito 

(EMIRBAYER; MISCHE, 1997) e da oportunidade, como o extrativismo e a venda da 

força de trabalho, deram lugar à prática sustentada da agricultura mediante a 

consolidação de um canal de escoamento da produção, o que não existia anteriormente. 

 A primeira mudança institucional se deu na transição daquela que foi qualificada 

c m  a  a   d    ga  za  d  “  ap       dí  c ’ pa a a  a     a    cada c m  “    ga  

 m d  p ta”  Representativa dessa transição é a emergência de novas categorias 

c a     cató  a , c m  a “ mp   ta”, a “ta   a”   a “d    a”,    ma  d  c  t ataçã  d  

trabalho temporário. A consolidação do termo posseiros em referência às famílias 

despejadas, conectando o acontecimento localizado no Guapiruvu às discussões mais 

abrangentes que se davam acerca da insegurança fundiária generalizada no rural 

brasileiro, e a assimilação, por parte dos contratados, de novas expectativas relacionadas 

ao labor agrícola, são outras consequências dessa mudança. Por fim, a utilização das 

cat g   a  “pa m t     ”    “ xt at    ta ”  m    erência a uma atividade econômica 

passa a ganhar sentido, já que, até então, recorrer às matas como forma de subsistência 

era algo que escapava à esfera do monetário. 

      g  da m da ça    t t c   a     d    a t a   çã  da  a   “ mp     a d  

estruturas de m d açã ” pa a a  a   d  “  ap      c m    ga -  ga  zaçã ”     t  
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processo, ganhou        a  t   zaçã  da  cat g   a  “h  tó  c  ”   “at a t  ” como 

forma de delimitar a divisão dos lotes no assentamento rural então criado. A utilização 

d  t  m  “h  tó  c  ”  m      ê c a a   membros das famílias Alves, Teixeira e Pereira 

implicou o reconhecimento da legitimidade por eles herdada. A operação desta analogia 

classificatória (DOUGLAS, 1986) se deu através da projeção da história sobre um 

determinado conjunto de atores sociais, dando destaque também à outra instituição 

duradoura: a família.  

 Em contrapartida, a categoria “atuante” projetou sobre aqueles que almejavam 

terra a necessidade da assunção de um compromisso com a ação em termos específicos: 

a ação orientada por um modelo de assentamento ambientalmente diferenciado, o que 

foi recebido com incômodo por muitos assentados. A pesquisa realizada por Bernini 

(2009) evidenciou como, ainda que estratégica para a efetiva criação do assentamento, a 

modalidade PDS significou o impedimento de metodologias agrícolas derivadas da 

coivara
9
, entre outras práticas (BERNINI, 2009). 

 Mais do que identificar as contradições institucionais que forjaram as condições 

em que se deram as mudanças institucionais descritas, é necessário que se compreenda 

com se constituiu a ação que possibilitou essas mudanças (SEO; CREED, 2002). Se, no 

primeiro caso, a mudança observada resultou da projeção localizada de processos mais 

abrangentes de alteração da dinâmica espacial do regime de acumulação do capital, 

   a d     a  “     c da ” à  a    zaçã   , c        t m  t , à d  p ta (B      , 

2009; ZAN, 1986; MULLER, 1980), no segundo caso, a mudança foi forjada 

localmente, surtindo efeitos mais abrangentes somente no período recente.  

 Seo e Creed (2002) veem na coexistência de múltiplos arranjos institucionais a 

   g m d  “  c     tências e tensões no âmbito e entre diferentes sistemas sociais. 

Baseados numa perspectiva dialética (BENSON, 1977), os autores propõem que as 

contradições institucionais derivadas destas inconsistências e tensões possibilitam a 

t a     maçã  d  “at   s sociais engastados em agentes da mudança dos arranjos 

   t t c   a  ” (   ;      , 2002, p  223). A ideia de engastados refere-se ao 

                                                 

9
 Prática agrícola tradicional baseada no manejo rotativo da produção com a utilização do fogo na preparação do solo. 
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conceito de embeddedness, utilizado como expressão do caráter institucionalmente 

delimitado de atores e ações. 

 A teorização proposta parte da visão da realidade social como uma totalidade 

histórica e dinâmica, revelando a clara inspiração marxista
10

. A formulação tem como 

motivação a superação do paradoxo da agência engastada, e tem em dois pressupostos 

seu fundamentado: em primeiro lugar, a mudança social ou institucional  passa pelos 

atores sociais como uma forma prioritária de mudança que, antes de tudo, se dá nos 

mesmos; em segundo lugar, numa visão específica da agência, entendida como práxis, a 

ação política situada histórica e institucionalmente (SEO; CREED, 2002).   

 Ao incorporar o modelo dialético proposto por Benson (1977), que abarca 

também a sociologia fenomenológica de Berger e Luckman (1967), Seo e Creed (2002) 

consolidam uma proposição integradora que tem na visão processual da realidade social, 

     ja,      c     “t   a -  ” d      t ma    c a  , a p  sibilidade de consideração 

analítica dos processos de significação e ressignificação, como aqui proposto. 

Combinando as ideias de construção social, totalidade, contradições institucionais e 

práxis, o modelo teórico-analítico permite, ainda, e ao que aqui interessa, a 

especificação adicional de dois destes elementos sem que se incorra em um incoerência 

de ordem filosófica: a experiência das contradições institucionais, permeada por 

processos de significação e ressignificação (WEICK, 1979), e o caráter coletivo 

       t m  t   b    ad     “t   a -  ” da p  x   (Z  K  , 1989)   

  Um ponto de atenção, entretanto, é a qualificação das contradições 

institucionais. Tomando exemplos de contradições institucionais experimentadas em 

países de capitalismo avançado, como a Coréia do Sul, Seo e Creed (2002) centram a 

formulação das contradições institucionais em torno da tensão entre legitimidade e 

eficiência. Elaborada no novo institucionalismo na ideia de desacoplamento (MEYER; 

ROWAN, 1977), esse fenômeno não daria conta de explanar adequadamente a 

resolução do paradoxo da agência. Logo, como formular contradições institucionais 

                                                 

10 Seguindo classificação de Aron (2005), poderia ter sido utilizado o termo marxiano, definido em referência a aplicações não 
ortodoxas das ideias e conceitos elaborados por Karl Marx. No entanto, optou-se pela utilização do termo marxista, do mesmo modo 

que o fizeram os autores.. 
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derivadas de tensões e inconsistências entre arranjos institucionais originados em 

contextos de baixa institucionalização? 

 De forma simplificada, por que ignorando os espaços intermediários entre as 

duas formações que aqui são propostas, pode-se dizer que a história do Guapiruvu tem 

como arranjos institucionais em tensão a forma de organização social de base 

camponesa (WOORTMANN, 1983) ou caipira (ZAN, 1986) que preponderou até 

meados dos anos 60, e a forma de organização social pretensamente capitalista que ali 

se procurou instalar através da coerção e da violência, especialmente no primeiro 

momento, o despejo de 1966. Mais especificamente, a inconsistência observada entre os 

arranjos institucionais repousou sobre as formas de regime fundiário em colisão, a posse 

e a propriedade privada baseada em titulação.  

 Como revelou o estudo de Zan (1986) sobre os conflitos fundiários nos bairros 

Itaguá e Dois irmãos, vizinhos do Guapiruvu, a valorização da terra na região guardou 

relação direta com o processo de incorporação da Baixada do Ribeira aos processos 

mais abrangentes de acumulação capitalista articulados em torno dos fluxos econômicos 

urbano-industriais do período, configurados sob influência direta da metrópole paulista 

e da acumulação possibilitada durante todo o século XIX pelo regime cafeeiro (ZAN, 

1986; MULLER, 1980).  

 As quatro expressões de contradições institucionais derivadas por Seo e Creed 

(2002) da literatura institucional – legitimidade que debilita a eficiência funcional, a 

adaptação que reduz a adaptabilidade, a conformidade intrainstitucional que cria 

incompatibilidades interinstitucionais e o isomorfismo que colide com interesses 

divergentes – parecem escapar à descrição da contradição experimentada no Guapiruvu, 

especialmente por seu aparente enquadramento em uma forma de arranjo institucional 

essencialmente regulativo, o regime fundiário.  

 Entretanto, uma aproximação é possível através do manejo da formulação com 

base na esfera empírica deste trabalho. Em primeiro lugar, a base regulativa da 

inconsistência entre o regime de posse e o regime de título privado de propriedade foi 

experimentada cognitivamente pelos envolvidos, desencadeando processos de 

ressignificação que tem base e conteúdo institucional. Partindo desse reconhecimento, é 
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razoável que se conceba a seguinte inversão: no lugar da conformidade 

intrainstitucional criando incompatibilidades interinstitucionais, o que ocorreu no 

Guapiruvu na década de 60 foi a conformidade interinstitucional gerando 

incompatibilidades interinstitucionais.  

 Posto de outro modo, a valorização das terras na Baixada do Ribeira aguçou o 

interesse de atores sociais que, a partir de posições sociais privilegiadas, desencadearam 

um processo de reivindicação da titularidade daquelas terras. O título de propriedade 

privada era e é o regime fundiário compreendido como o mais adequado para o 

desenvolvimento e modernização das forças produtivas, como evidenciado pelos 

subsequentes programas de regulamentação fundiária impetrados no Brasil nos últimos 

50 anos, com destaque, mais recentemente, para a regulamentação com base no fomento 

à aquisição, como no programa Terra Legal, do Governo federal. Logo, pode-se 

considerar o ocorrido como expressão de uma forma de conformidade interinstitucional.  

 Ocorre que o lugar em disputa não se encontrava desocupado. Pelo contrário, 

havia ali um acúmulo social, político e cultural ensejado em mais de cem anos de 

ocupação pelas famílias Alves, Teixeira e Pereira, além de outras famílias que, embora 

tenham chegado ao bairro no mesmo período, o fizeram pela via da negociação direta 

com os posseiros. Ao forçar o reacoplamento (HALLET, 2010) entre o regime fundiário 

do bairro e o regime pretendido como mais adequado interinstitucionalmente, 

configurou-se a incompatibilidade intrainstitucional.    

    da     ‘     t  d ”  ma da  c  t ad çõ   p  p  ta  p             d (2002), 

a elaboração apresentada ecoa de forma evidente a quarta forma de contradição 

institucional por eles apontada, o isomorfismo que colide com interesses divergentes. 

   p  c     d  “   maçã      p  d çã  d  a  a j     c a  ”,   d  a   ham  t    t     

título de propriedade privada como regime fundiário pretendido como mais adequado e 

   “  t        d  at     d            p     mam, hab tam     p  d zem aquele arranjo 

  c a ”,          at     p  j d cad   a “t   a  m-se conscientes das condições 

institucionais que deixam suas necessidades desamparadas, levando-os a agir para 

m da  a p     t    d m” (   ;      , 2002, p  229)   
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 Os posseiros sob coerção dos jagunços, forçados a deslocarem-se para outras 

áreas, tornaram-se agentes sociais de mudança em potencial. Diante do deslocamento da 

esfera de governo do conflito para as instâncias judiciais e a manutenção da coerção no 

território, revelando as realações de poder entre os envolvidos, episódios de conflito 

aberto acabaram levando a mortes, como relatado anteriormente. A possibilidade de 

mudança veio a se confirmar cinquenta anos mais tarde, quando foi criado o PDS 

Agroambiental Alves, Teixeira e Pereira.  

 Mais do que a práxis de um grupo em específico, a mudança foi gestada ao 

longo de um processo duradouro de ação coletiva envolvendo também atores externos e, 

fundamental diante da opção teórico-metodológica pela ideia de totalidade, a ação 

pública habilitada por políticas públicas de reforma agrária e compra institucional de 

alimentos (GRISA et al., 2005; TRICHES, 2010; GRISA, 2012). 

 Um elemento observado que escapa à análise empreendida é a participação, 

pode-se dizer protagonista, de moradores não diretamente afetados pelas contradições 

institucionais relativas aos arranjos fundiários na trajetória de ação coletiva acima 

referida. Neste caso, outras questões teóricas ganham relevo. A ideia de práxis é 

formulada de modo a ser atrelada àqueles atores que vivenciaram as contradições 

institucionais de modo direto. Como no caso do Guapiruvu a práxis (SEO; CREED, 

2002) assumiu forma coletiva (ZUCKER, 1989), como explanar o desengastamento de 

atores sociais que ocupavam posições sociais diversas das dos posseiros no Guapiruvu?  

 Essa questão se remete diretamente à outra expressão da contradição 

institucional que se abateu sobre o bairro: a inconsistência e a tensão entre o sistema de 

conservação ambiental forjado a partir da segunda metade da década de 80, 

especialmente em sua cadeia de comando e controle nas unidades de conservação, e as 

práticas sociais acumuladas no bairro como herança de modos de vida anteriormente 

predominantes. Do mesmo modo, guarda relação com a segunda mudança institucional 

observada: a criação do PDS Agroambiental Alves, Teixeira e Pereira e a consolidação 

da COOPERAGUA como estrutura de mediação comercial, permitindo a 

ressignificação de cat g   a  c m  “p        ”   “pa m t     ”  m d   çã  à a a  g a  

classificatórias (DOUGLAS, 1986) c m  “h  tó  c  ”   “at a t  ”.      
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 Van der Ploeg et al. (2000) postula que, no contexto do modelo de modernização 

de agricultura que se tornou hegemônico à nível global, os agricultores herdeiros da 

condição camponesa forjam estratégias para melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis ao mesmo tempo em que procuram reduzir os custos da atividade produtiva 

e, consequentemente, de sua reprodução social. Partilhando da perspectiva centrada no 

ator e proposta em conjunto com Long (LONG; VAN DER PLOEG, 1989), o autor 

entende que a possibilidade de mudança não repousa somente na ação autoritária ou 

centralizada, existindo também no âmbito da sociedade em seu caráter micro-

processual, ou seja, nos atores (TRICHES, 2010). Retomando a proposição de Zucker 

(1989) sobre agências constituídas coletivamente através do manejo de estruturas 

organizacionais, ganha-se tração analítica para a proposição de explanações acerca do 

processo de mudança observado no Guapiruvu.   

 Como ponto central no âmbito da transição que culminou na segunda mudança 

descrita, houve o processo de elaboração da Agenda 21. Embora a participação dos 

moradores no planejamento estratégico não tenha sido generalizada, é inegável o papel 

catalisador desempenhado pelo mesmo. Ademais, a coletividade ali ensejada habilitou-

se como instrumento de representação do bairro como um todo, passando a adquirir 

legitimidade para tanto conforme as proposições se materializavam. A associação 

passou a ser utilizada como estrutura de mediação das relações do bairro com o 

ambiente circundante.  

 Como preconizado por Weick (1979), o estabelecimento dessas relações, 

especialmente no que se refere aos posicionamentos políticos comunicados através da 

associação e aos projetos elaborados com a finalidade de mobilização de recursos e 

implementação de atividades pela organização, passou por um enactment em dois 

níveis: do Guapiruvu enquanto comunidade unificada em seus desafios e do ambiente 

organizacional como fonte das contradições institucionais que justificavam as ações 

pretendidas e, mais importante, a disponibilização de recursos e apoios por atores 

diversos, com destaque para ONGs e, especialmente, o Estado.  

Se entendermos a Agenda 21 como um processo de atenção retrospectiva, ou 

seja, forma coletiva de apreciação do passado, a sua projeção no presente pode ser 

caracterizada como um enactment do bairro. Ao avaliar o presente a partir de uma 
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reconstrução do passado como forma de projetar um futuro, os envolvidos na 

  ab  açã  d  p a  jam  t    t atég c  da c m   dad  acaba am p   “  c  a ”   

passado em termos coletivos comuns, ou seja, instituindo o Guapiruvu como uma 

comunidade unificada em seus desafios. Não se tratava mais de grupos sociais 

específicos lidando separadamente com problemas que os afetavam diretamente, mas de 

uma unidade performada de modo objetivo como caminho para a resolução dos desafios 

identificados em articulação, não mais separadamente. A atenção retrospectiva forneceu 

as bases para a ação que, realizada na forma de um plano comum, redefiniu os termos 

em que o “bairro” passou a se comunicar com o seu entorno: Estado, bairros vizinhos e 

ONGs (WEICK, 1979).  

Ao mesmo tempo, é necessário ressaltar que esse enactment do Guapiruvu como 

uma comunidade, não se deu em um vazio. Como destacado na revisão teórica já 

apresentada, o trinômio seleção-retenção-enactment, em sua manifestação circular, 

enseja a apreensão de conteúdos institucionais a partir da experiência vívida (WEICK et 

al., 2005; MILLS et al., 2010). No caso, os conteúdos institucionais performados 

objetivamente referiam-se às contradições institucionais que se impuseram sobre o 

bairro ao longo de sua história. Não por acaso a pauta ambientalista tornou-se marca dos 

posicionamentos da associação, como revelado pela linha do tempo apresentada 

anteriormente e pelo posicionamento decisivo de uma liderança do bairro no caso da 

jiboia-do-ribeira. Outro tema selecionado e acionado em processos de retenção 

(WEICK, 1979) em situações recorrentes é o questionamento da atuação estatal em dois 

aspectos essenciais e complementares: a atuação restrita ao universo do comando e 

controle ambiental que, em decorrência de seu caráter restritivo, potencializa a 

percepção da precariedade da ação pública em termos de direitos sociais.  

Nestes posicionamentos, ganha destaque a classificação contundente dos atores e 

temas envolvidos na situação, o que implica, em termos práticos, a projeção sob a  

situação destas classificações, de forma que a situação retivesse os mesmos e, assim, ela 

fosse definida como base para ações subsequentes (WEICK, 1979). As menções ao 

Estado opressor e a parcialidade do mundo das leis são ilustrativas desse processo 

entendido aqui como uma forma de enactment do ambiente pautada em determinados 

conteúdos institucionais. A atribuição de determinadas qualidades para os elementos 
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envolvidos funciona como um processo de redução da equivocalidade, permitindo que a 

ação torne-se sustentada diante da criação de bases para interpretação da clivagem entre 

o mundo esperado e o mundo percebido (WEICK, 1979). 

 Conforme a associação sustentava suas operações de representação ao longo do 

tempo, gestando, inclusive, a concepção da COOPERAGUA, entendida por muitos 

operadores desse arranjo organizacional como elementos comuns a uma mesma 

construção, consolidou-se externamente ao bairro uma imagem do Guapiruvu como 

referência em organização social. Ainda que essa imagem encontre correspondente no 

cotidiano do bairro, como revelado pelas inúmeras conquistas realizadas após a crise 

socioeconômica da década de 90, o modelo teórico-analítico aqui adotado atribui 

relevância às relações constituídas entre organização e ambiente.  

 Desse modo, pode-se argumentar que a consolidação do Guapiruvu como uma 

referência comunitária no Vale do Ribeira assumiu um caráter inercial a partir de sua 

participação recorrente em eventos e fóruns, como o Conselho de Segurança Alimentar 

do Vale do Ribeira, e de sua articulação contínua com entidades como a 

UNITRABALHO, a CATI, a S.O.S. Mata Atlântica, entre outras, permitindo a 

institucionalização do mesmo como um espaço institucional comunitário habitado 

(HALLET; VENTRESCA, 2006) e, mais importante, a utilização desta característica 

distintiva como forma de comunicação do bairro com o ambiente circundante. 

 

7. Emoções e crenças na formação da ação: a prática de mediação institucional 

como forma de manutenção do organizar  

 Assim como no trabalho de Mair et al. (2015), realizado na comunidade La 

Missionera, em Bariloche, a trajetória do organizar no Guapiruvu ensejou a 

constituição, dissolução e reconstituição de vários subgrupos. Além de uma certa forma 

de protagonismo, especialmente no tocante à condução da AGUA e, posteriormente, da 

COOPERAGUA, um deles acabou se estabilizando na medida em que se 

a t d   m        “p  ta    c a  ”   ã     t ata d   m   bg  p     t  t  d  m  ad     

que assim se pretende, mas sim de uma denominação inspirada em um discurso 

realizado pelo Papa Francisco na Bolívia, em julho de 2015, quando falava para 

movimentos sociais latino-americanos: 
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(...) os movimentos populares têm um papel essencial, não apenas 

exigindo e reclamando, mas fundamentalmente criando. Vós sois 

poetas sociais: criadores de trabalho, construtores de casas, produtores 

de alimentos, sobretudo para os descartados pelo mercado global. 

Conheci de perto várias experiências, onde os trabalhadores, unidos 

em cooperativas e outras formas de organização comunitária, 

conseguiram criar trabalho onde só havia sobras da economia idólatra. 

As empresas recuperadas, as feiras francas e as cooperativas de 

catadores de papelão são exemplos desta economia popular que surge 

da exclusão e que pouco a pouco, com esforço e paciência, adopta 

formas solidárias que a dignificam. Quão diferente é isto do facto de 

os descartados pelo mercado formal serem explorados como escravos! 

(RADIO VATICANO, 2015). 

 A nomeação passou a ser utilizada em referência a pessoas que participaram da 

fundação da associação, portanto, da Agenda 21, e também do grupo de produtores 

organizados que veio a resultar na cooperativa, segundo percepção constituída durante o 

trabalho de campo. Estes, no entanto, utilizam a denominação genericamente, em 

referência a todos que compõem a experimentação social configurada no bairro. 

Atualmente, a categoria nomeia um grupo de whatsapp que congrega moradores do 

Guapiruvu e de Sete Barras, lideranças de todo o Vale do Ribeira e políticos, entre eles 

vereadores, deputados estaduais e senadores.  

 Portanto, a visão dos mesmos como um subgrupo, mais do que elaborada pelos 

moradores, esta sendo aqui proposta como delimitação para um exercício analítico. Se, 

por um lado, entendê-lo dessa forma encontra correspondência nas observações e 

entrevistas de campo, de outro, não ocorreu, em nenhum momento, um exercício de 

nomeação distintiva dos componentes por parte dos entrevistados. Há na proposição, de 

forma destacada, a impressão do pesquisador decorrente de seu engajamento com o 

organizar articulado em torno do Guapiruvu, este que hoje extrapola seus limites 

geográficos.  

 O fato de, dentre os que puderam ser percebidos como parte daquilo que aqui se 

está propondo, analiticamente, como poetas sociais, encontrarem-se vários moradores 

que, embora plenamente engajados no arranjo organizacional forjado no bairro 

atualmente, reafirmando o engajamento também relatado na elaboração da Agenda 21 e 

 a  “  ta  b   c  t ca ” p  a c  açã  d  a    tam  t     a     ba    ,  c pa am   

ocupam posições sociais distintas das dos posseiros, palmiteiros e assalariados, 

essencialmente por disporem, desde a década de 60, de terras e alguma capitalização, 
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permite que retomemos um questionamento deixado em aberto: como explanar o 

desengastamento de atores sociais que ocupavam posições sociais diversas das dos 

posseiros no Guapiruvu? Se as contradições institucionais identificadas não os 

atingiram diretamente, como se deu o processo de engajamento dos mesmos à práxis? 

A utilização do NVivo como ferramenta de manuseio das inúmeras fontes de 

dados que fundamenta este trabalho permitiu que se alcançasse um grau considerável de 

organização através de sucessivas codificações. Com base nas mesmas, orientadas 

tematicamente e organizadas através de atributos de pessoas e lugar (ex: históricos e 

atuantes; assentados e não assentados), alguns elementos empíricos evidenciaram-se 

recorrentes.  

A inspiração na metodologia de análise proposta por Gioia et al. (2013), embora 

evidente na forma de apresentação da tabela, restringiu-se à forma e à utilização das 

ideias de códigos de 1ª ordem e temas de 2ª ordem, já que a redução analítica proposta 

pelos autores implicaria numa supressão de temas e relatos relevantes. Em algum 

momento no processo de análise, a insistência pela redução unitária de códigos de 1ª 

ordem em temas de 2ª ordem demonstrou-se impraticável e, mais importante, 

indesejável, já que a interdependência entre os achados é auto-evidente. Claramente, a 

metodologia não se aplica linearmente, especialmente quando guiada por problemas de 

pesquisa abertos e de cunho essencialmente teórico, como no caso presente, e quando há 

no modelo teórico uma clara predileção pela consideração da história e da memória. 

Alguns destes pontos já haviam sido identificados na tipologia de análise qualitativa 

proposta por Langley (1999). 

De todo modo, a representação gráfica dos achados auxilia o processo de análise 

e, ao mesmo tempo, de leitura. Talvez mais importante, permite a ampliação da 

possibilidade de debate acerca de um trabalho de corte interpretativo, fundamentado em 

pesquisa etnográfica, com pares da comunidade científica que não necessariamente 

valorizam a pesquisa qualitativa. Partindo do entendimento de que o debate e o 

compartilhamento de ideias é um dos fundamentos essenciais da ciência e do agir 

acadêmico, mais do que uma ferramenta de análise teórico-metodológica, optou-se pela 

utilização da mesma como uma forma de convite ao debate. 
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    m açã  “cód g   d  1ª   d m”  d z    p  t  a      at    mpí  c    m   tad  

bruto, ou seja, à apreensão das menções realizadas por interlocutores durante o processo 

de pesquisa o mais próximo possível da forma como foram utilizadas. Congrega, 

portanto, termos e padrões de análise identificados em entrevistas, notas e diários de 

campo. Da forma como aqui aparecem poderiam ser identificadas nas fontes de 

pesquisa mediante leitura pré-analítica. Já os temas de 2ª ordem adicionam elementos 

presentes na fundamentação teórica desta pesquisa. Portanto, permite a transição de uma 

leitura pré-analítica para formas de teorização. Por fim, as dimensões agregadas ao final 

representam uma síntese da elaboração. 

A história do organizar do Guapiruvu, aqui proposto como um lugar-

organização, não é somente a história de atores sociais tornando-se agentes sociais, das 

contradições institucionais alimentando a práxis e a transformação. É também a história 

de pessoas, da interpretação da realidade rendendo a identificação de contradições 

pessoais, aguçando emoções e levando à formação de crenças. Por fim, um terceiro 

elemento identificado foi a prática de mediação das relações no bairro e do bairro com o 

ambiente externo – organizações públicas, privadas e não governamentais – através do 

enactment do mesmo e do ambiente, ou seja, da performance objetivada do Guapiruvu e 

do ambiente em termos específicos, de modo que as situações em questões se tornassem 

mais definidas ou, nos termos de Weick (1979), que a equivocalidade fosse dissipada. 

Vários autores vêm questionando o lugar, ou melhor, a inexistência de um lugar 

para as pessoas na pesquisa institucional (HALLET; VENTRESCA, 2006; VORONOV; 

VINCE, 2012; LOK et al., 2017). Habitar as instituições é, ao mesmo tempo, exercitar o 

uso de modelos teórico-metodológico que permitam a identificação do papel das 

pessoas nas pesquisas e reconhecer que elas sempre estiveram lá. Há, na dinâmica 

institucional, mais motivações do que o hábito ou o cálculo estratégico. Para Voronov e 

Vince (2012) e Lok et al. (2017), considerar o papel das emoções é essencial para que o 

campo do institucionalismo organizacional desprenda-se das explanações 

exclusivamente cognitivas, algo identificado também na abordagem do organizar 

(STEINGENBERGER, 2015; HEAPHY, 2017; CORNELISSEN et al., 2014). 

 Do mesmo modo, a ideia de crenças tem escapado a pesquisa institucional 

(MUTCH, 2017). As crenças tem motivação valorativa ou, para usar uma expressão de 
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Guerreiro Ramos (1981), articulam-se em torno daquilo que o autor chama de 

racionalidade substantiva. Mais do que uma forma de racionalidade antagônica à 

racionalidade instrumental, trata-se da ação orientada por valores. Não se pretende aqui 

igualar crenças à valores, mas sim analisar e teorizar o papel das mesmas na formação 

da ação, algo identificado na trajetória do organizar do Guapiruvu. 

 Como algo inevitável quando se pretende investigar o papel das emoções e 

crenças na dinâmica institucional, em um primeiro momento, o nível analítico recaíra 

sobre a esfera pessoal para, em seguida, num exercício de sociologia relacional 

(EMIRBAYER, 1997), explicitar os fundamentos sociais que levaram a formação das 

mesmas e, mais importante, a forma como estas influenciaram a formação da ação no 

Guapiruvu e como se relacionam entre si (WEBER; GLYNN, 2006).  

 Um  dos moradores engajados no organizar do bairro que apresenta afinidades 

com os poetas sociais em termos identitários e na qualificação de seu engajamento, 

chegou ao bairro com a família no final da década de 60. Eles haviam comprado uma 

porção considerável de terra, iniciando o cultivo de banana e a construção de 

benfeitorias em um período onde não haviam estradas e a floresta cobria praticamente 

todo o bairro, excetuando-se as áreas de cultivo. A família prosperou com a agricultura, 

tornou-se conhecida no bairro e, na década de 70, liderou o processo de disseminação 

do cultivo de gengibre entre os médio produtores e alguns posseiros. 

 Na segunda metade da década de 90, com a crise do gengibre, entre outras 

questões familiares e pessoais, passou a dedicar-se intensamente à ação coletiva do 

bairro. Esse processo teve seu ponto de culminância na formulação da Agenda 21, 

consagrando-  c m   m “ p  ad  ” dos processos organizativos no Guapiruvu. Em 

diversos momentos, sua posição social no bairro emergiu como um estigma, 

especialmente pela militância ambiental forjada ao longo do processo. Como o tema, 

conforme descrito anteriormente, é motivo de controvérsia no bairro, sua argumentação 

gerava questionamentos diversos.  

 A breve consideração da trajetória biográfica desse morador revela uma espécie 

de transição: embora houvesse a opção de continuidade, ou seja, da manutenção da ação 

voltada à reprodução social da família nos termos em que estavam dados – porte 
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considerável das propriedades fundiárias, cultivos mecanizados e intensivos em 

insumos químicos, assalariamento temporário de posseiros, entre outros – não foi o que 

ocorreu. Cabe, portanto, procurar responder como, embora não afetado diretamente pela 

questão fundiária e pela coerção decorrente do sistema de conservação ambiental, foi 

levado à engajar-se de modo decidido na construção e manutenção do organizar do 

Guapiruvu enquanto um lugar-organização.  

Dentre os irmãos deste poeta social, ele foi o único a permanecer ligado ao 

bairro. Ao longo da trajetória familiar, além de acumularem terras, vivenciaram um 

p  í d  d  g a d  p   p   dad     a g  da “  a d     g b  ”,   a d   xp  ta am   

vegetal para países europeus e árabes. Os relatos destacados referem-se a um período 

posterior, quando, mais do que engajar-se ao arranjo organizacional sediado no 

Guapiruvu, decidiu dedicar seu tempo e seu trabalho ao mesmo.  

Quadro 11 – Emoções na formação da ação 

Temas de 

2ª ordem 
Códigos de 1ª ordem Dados representativos 

Desafiando 

termos da 

reprodução 

familiar 

Engajando-se 

emocionalmente à ação 

coletiva no bairro 

"Eu decidi ficar aqui até por essa coisa: eu quero plantar 

essa àrvore, eu quero colher essa flor. Não foi fácil, cara, 

porque eu tive que por o meu na reta. Mas não era só meu, 

era da família também. Mas como eu tinha contribuído 

bastante com a família (,..) eu me sentia na obrigação de 

dar esse retorno para a sociedade, que, meu, eu ficava me 

cobrando, ficava me penalizando." 

Engajando-se 

materialmente à ação 

coletiva no bairro 

"Não tinha recurso cara, colocava meu recurso no negócio, 

né? Minha família ficava louca, né, porque... Mas como eu 

tinha muita justificativa... Eu que reconstruí tudo, 

reconstruí para desconstruir, né, que no fim eu acabei 

aceitando esse desafio. Me desconstruiu economicamente 

né?" 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

A referência à obrigação e à penalização autoimposta, bem como a dificuldade 

      t  a  at  d  “p     m    a   ta”,  t   zada  m      ê c a ao patrimônio material da 

família, denotam o caráter afetivo da transição. De um lado, alguma forma de culpa, 

como revelado pela ideia de penalização autoimposta. De outro, o sentimento em 

referência à família, a qual pertencia também o patrimônio que se via em questão. Aqui, 

a família, recorrente em diversos trabalhos dedicados à elencar as instituições mais 

estáveis da sociedade ocidental (FRIEDLAND; ALFORD, 1991, p. 256), ganha 
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destaque como elemento institucional do qual são derivados sentidos e o qual delimita a 

ação.  

 Do mesmo modo que a dimensão do afeto evidenciou-se relevante para o 

engajamento descrito, ela foi essencial na transição experimentada pela pessoa em 

questão na medida em que justificou também o engajamento material com o organizar 

do Guapiruvu. Novamente, o trecho em destaque refere-se a um período em específico, 

quando o assentamento estava em vias de homologação, dependendo da realização de 

uma série de procedimentos burocráticos próprios do processo de criação de um 

assentamento rural: cadastro, reunião de documentos referentes à área e aos assentados, 

certidões e licenças essenciais, especialmente em decorrência da localização do 

assentamento em uma área de amortecimento do Parque Estadual Intervales e do Parque 

Carlos Botelho. Como mencionado anteriormente, esse morador acabou contratado pelo 

INCRA por um período de quatro anos, até que o assentamento fosse formalmente 

instalado.  

Quadro 12 – Crenças na formação da ação 

Temas de 2ª 

ordem 
Códigos de 1ª ordem Dados representativos 

Avaliação de 

problemas 

emergentes e 

formação de 

crenças 

Memória dos 

conflitos fundiários e 

ambientais 

"Agora, na segunda vez, acabaram tendo um confronto que 

acabaram  morrendo 3. Quando nessa época, eu já comecei a 

militar também, né? E comecei a entender essa coisa do 

dominador, do dominado." 

Fé como 

fundamento 

identitário 

Religiosidade e 

imanência divina 

"Como cristão a gente já tem essa linha de pensamento do 

mestre, essa do amor fraterno das pessoas. E fazer mal para 

ninguém, mas pelo contrario, se puder ajudar, ajuda. Se não 

puder ajudar, também não atrapalha." 

"No nosso caso nós vamos somando os pequenininhos e 

vamos trazendo em volta de nós. Mas não para explorá-los, 

né? Mas para gente fazer uma comunidade unida." 

Limite material 

da natureza e 

formação de 

crenças 

Experiência de 

contaminação por 

agrotóxico 

“ a    pa a   cê        fui contaminado, mas eu estava 

lendo a Ana Primavesi
11
” 

Experiência de 

esgotamento 

completo dos solos 

“ a am   (d  p a ta  g  g b  ) p       ã  t atam   d       

       ó   a d ,   a d     d   p  b  ma d  d   ça” 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

                                                 

11
 Engenheira agrônoma brasileira, embora nascida na Áustria, referência no estudo de solos. Desenvolveu trabalho de referência 

sobre manejo ecológico de solos. 
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    am  t , a           am   a      d t  m  a t     “c éd t ” ac m  ad  p    

morador em relação à sua família dada a sua dedicação aos negócios familiares em um 

período anterior, acentuado pelo fato dos irmãos não terem se engajado às atividades 

agrícolas da família, foi utilizado por ele como forma de justificação de suas opções, 

dificilmente compreendidas por seus familiares. 

Outra fonte de engajamento, portanto, de ação contestatória e projetiva 

(EMIRBAYER; MISCHE, 1998), foram crenças. Especialmente no caso dos poetas 

sociais, grupo de identificação do qual foram retirados os relatos representativos aqui 

apresentados, crenças de três ordens foram recorrentes: políticas, como na menção sobre 

a relação entre dominadores e dominados; religiosas, como na mençã  à “   ha d  

p   am  t  d  m  t  ”   até m  m   a     p  açã     d  c     papa  c m     ma d  

auto-reconhecimento; e ambientais, derivadas da experiência do caráter limitado da 

natureza diante da ação antrópica.  

As três formas de crença têm base na experiência concreta do cotidiano situado, 

seja no Guapiruvu ou em experiências anteriores. A origem da visão de mundo baseada 

na luta de classes, como exposto na ideia da relação entre dominador e dominado, foi 

relacionada ao episódio do embate entre jagunços e posseiros que culminou em três 

mortes. Embora ocorrido no final da década de 70, teve efeito marcante sobre sua forma 

de compreender o mundo e, mais importante, na qualificação posterior de sua 

militância.  

Os relatos de cunho espiritual, relacionados à fé cristã e crença na imanência 

d    a,      ja,  a p     ça d  “m  t  ”  m cada  m d   c   tã    , p  ta t ,  m   a  

ações terrenas, revela um aspecto fundado em período anterior à mudança para o bairro. 

O morador que realizou os relatos é, até os dias atuais, uma referência para os 

moradores que professam o catolicismo, sendo responsável pela condução dos assuntos 

na pequena igreja católica que existe no bairro. Quando mais jovem, vivendo em outro 

município, participou ativamente de uma Comunidade Eclesial de Base, organização 

católica articulada em todo a América Latina, especialmente nas décadas de 70 e 80, em 

torno da Teologia da Libertação, como mencionado também no estudo de Mair et al. 

(2015). Novamente, uma instituição compreendida como das mais estáveis no contexto 

ocidental, as tradições religiosas judaico-cristãs (FRIEDLAND; ALFORD, 1991), 
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aparece como referência na produção de sentidos e, mais importante, na delimitação da 

ação. 

Por fim, a experiência concreta dos limites da natureza, especialmente aqueles 

configurados a partir da atividade humana, foi determinante na formação de uma 

militância ambiental por parte de alguns médios produtores do bairro. Um deles 

vivenciou diretamente uma experiência de contaminação por agrotóxicos, ao não notar 

que, enquanto pulverizava compostos químicos na plantação de gengibre, sua botina, 

furada, permitia que o mesmo entrasse em contato com sua pele. Passou dias em 

observação, sofrendo de ânsia, vômitos e outras formas de indisposição.  

Curioso é o fato de que, naquele momento, estava lendo Ana Primavesi, uma 

pesquisadora brasileira que é referência no estudo da dinâmica dos solos e, 

especialmente, na formulação de uma metodologia de manejo do solo de base ecológica, 

trabalho pioneiro na área. A temática ambiental já habitava suas preocupações, mas de 

forma distanciada daquilo que a ele pertencia à esfera do hábito e, mais importante, 

dizia respeito à uma opção estratégica à outra esfera, os negócios de sua família.   

 Pela mesma razão e no mesmo período, o solo, especialmente nas áreas onde 

havia cultivo de gengibre, se esgotou e passou a apresentar doenças crônicas que 

impediam a sua utilização. Vastas áreas tornaram-se inutilizáveis por um longo período, 

até que a regeneração fosse possibilitada pelo ciclo natural habilitado diante do repouso 

forçado. Essa experiência se abateu essencialmente sobre médios produtores, que 

tinham recursos para utilizar métodos intensivos em agrotóxicos e fertilizantes químicos 

em suas plantações. Essa experiência, especialmente no período em que se deu, 

configurou as condições em que a Agenda 21 ocorreu, permitindo uma maior aceitação 

da pauta ambientalista subjacente à mesma. 

Por fim, uma terceira dimensão de achados foi a prática de mediação 

institucional das relações do bairro com o ambiente através do processo de enactment 

destes elementos. Weick (1979) define o conceito como o processo de afastamento do 

fluxo contínuo de experiência que, em caráter retrospectivo, habilita a segmentação de 

ações ou eventos pretéritos de forma que se tornem mais definidos e, potencialmente 

dotados de sentido. Forjada no campo da psicologia social, a ideia diz respeito a um 
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processo cognitivo de formação da ação como base para a interpretação, ou seja, a ação 

de projeção de eventos ou ações passadas sobre o presente como forma de constituir 

uma base de interpretação que possibilite, desse modo, a construção de sentidos para a 

situação presente.  

Enquanto o primeiro trecho exposto foi extraído de uma reflexão mais longa 

sobre a relação entre o sistema de conservação ambiental, seus mecanismos de controle 

e os moradores do bairro, especialmente aqueles que, ainda hoje, não contam com terras 

para a produção e tampouco com outras alternativas de renda, o segundo foi presenciado 

em decorrência da controvérsia que se seguiu ao encontro da jiboia-do-ribeira.  

Quadro 13 – Enactment do bairro e do ambiente como forma de mediação institucional 

Temas de 2ª 

ordem 

Códigos de 1ª 

ordem 
Dados representativos 

Questionamento 

da legitimidade 

estatal 

decorrente de 

contradições 

institucionais 

Interpretação 

das tensões 

sociais 

emergentes 

"O Estado é injusto, as leis são injustas e aí cria essa tensão 

social. O que é mais fácil? Impor à força. Aí é florestal em cima, 

repressão, aí você meio que controla, mas essa coisa estoura." 

"Os nativos, extrativistas, são anarquistas... não reconhecem a lei, 

a ética deles não é a do Estado" 

Improvisação 

para manejo de 

contradições 

institucionais 

Teorização das 

tensões sociais 

emergentes 

"Economia solidária sob base teórica do anarquismo e da 

desobediência civil" 

"Eu não gosto da teoria ideológica. Eu tenho a teoria mas eu faço 

a prática, entendeu? E eu vou adaptando, eu vou adaptando, 

entendeu? Eu tento adaptar tudo o que eu leio, o que eu aprendo" 

"Ideologia no limite da lei" 

Manejo 

deliberado de 

referenciais de 

legitimidade 

Estratégias de 

comunicação 

externa do 

bairro 

"Nós fizemos um baita de um marketing" 

"Rede é o canto da sereia para instituições" 

"Subversão da regra através de uma lógica ética e criativa" 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Em ambos, é evidente a interpretação da tensão social decorrente dessa relação, 

bem como o questionamento da legitimidade do Estado diante da inexistência de outras 

ações que não a repressão e a coerção. Estas ganham potência na medida em que os 

moradores relatam outras contradições, como episódios de coerção de jovens fazendo 

trilhas na mata sob a justificativa, por parte dos policiais florestais, de que estariam na 

floresta para cortar palmito, e a identificação de um guarda-parque caçando quando 

estava de folga.  
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Mais do que qualificar o Estado, a recorrência dessa forma de classificação 

revela uma forma de definição das possibilidades de relação do organizar do Guapiruvu 

com o mesmo, especialmente quando acionadas diante de representantes estatais, algo 

que foi presenciado em algumas ocasiões. É desse modo que se entende aqui este 

processo como o enactment do ambiente, já que o questionamento da legitimidade 

estatal em uma situação de interação define as bases sob as quais esta interação pode se 

dar. 

Outro ponto relevante foi o destaque dado aos aspectos teóricos acionados como 

forma de justificação e, mais importante, interpretação da ação. Como elemento 

unificador, o aspecto de improvisação ou, nas palavras do morador, “adaptaçã ” de 

referenciais teóricos consagrados no campo dos movimentos sociais: anarquismo, 

economia solidária e desobediência civil; a argumentação sobre a relação entre teoria e 

prática; e a reflexão sobre os limites da ideologia ou, porque não, os limites da lei. 

Novamente, o enactment da organização ganha relevo aqui, colocando-a em termos 

específicos e assim posicionando-a como mediadora da interface do Guapiruvu com o 

ambiente em que ele se insere através de um processo de teorização das tensões sociais 

sob as quais ela atua. 

Por fim, foram identificadas estratégias de comunicação do bairro, ou seja, de 

classificação e delimitação de sua natureza perante atores externos através do manejo de 

referenciais de legitimidade amplamente compartilhados. No caso do assentamento 

   a ,   t  ch  “ ó    z m    m ba ta d   m ma k t  g” d z    p  t  à ad çã  da 

modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável e, mais significativa, o reforço 

deste caráter através da inclusão do prefixo agroambiental antes dos nomes das famílias 

Alves, Teixeira e Pereira.  

Essa modalidade de assentamento prevê a utilização exclusiva de métodos 

agrícolas orgânicos, agroecológicos ou agroflorestais, ou seja, que não utilizam 

qualquer tipo de insumo químico. Conforme relatado, a ênfase dada a esses aspectos foi 

a forma encontrada para que a instalação do assentamento em uma área de 

amortecimento de duas unidades de conservação e largamente coberta por áreas de 

preservação permanente pudesse ser autorizada, mesmo que não houvesse uma tradição 

das referidas práticas no bairro. Embora tenha sido efetiva, a estratégia rendeu conflitos 
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entre alguns posseiros então assentados e os moradores que lideravam a AGUA no 

período (BERNINI, 2009). 

Do mesmo modo, a aprovação de um projeto chamado Rede 7Barras, apoiado 

pela UNITRABALHO, inspirou a proposição de outro projeto baseado na ideia de rede 

e submetido ao Banco Mundial, rendendo outra aprovação. Questionado sobre a 

utilização do termo, um dos moradores afirmou que foi a forma que encontraram de 

ampliar as chances de terem o projeto selecionado pela instituição. Esse manejo 

d   b  ad       a  ma p  t ca   c     t  d  “  b    ã  da   g a at a é  d   ma  óg ca 

ét ca   c  at  a”, t  ch   xc amad   a m  ma  p  t   dad   

A Figura 3 consolida os elementos identificados como determinantes no 

desengastamento de pessoas não diretamente afetadas pelas contradições institucionais 

que se abateram sobre o bairro e, no entanto, engajaram-se decididamente na construção 

e manutenção do organizar no Guapiruvu: as emoções e crenças. De forma articulada, 

explícita um conjunto de práticas recorrentemente observadas nas entrevistas, relatos de 

campo e documentos organizacionais: o questionamento da legitimidade do Estado em 

decorrências das contradições institucionais descritas; a improvisação; e o manejo 

deliberado de referenciais de legitimidade como forma de comunicação externa. 

 O efeito virtuoso desses elementos e práticas ganha relevo na manutenção do 

organizar quando atentamos para os aspectos relacionais que os qualificam. Em 

primeiro lugar, é importante retomar a proposição de Emirbayer (1998) sobre a 

impossibilidade de consideração de atores ou organizações como entidades bem 

formadas, dotadas de uma essência expressa em si mesma. Os moradores mencionados 

no exercício reflexivo acima, embora nunca tenham composto os grupos articulados em 

t     da  cat g   a  “p        ”    “pa m t     ”,  ã  p d m     c    d  ad   

antagônicos ao mesmos ou essencialmente distintos simplesmente por ocuparem 

posições sociais dive  a     m  m   a   pa a    “p        ”   “pa m t     ”,   a   m 

sucessivamente. 

 Como exposto, é o aspecto relacional configurado entre eles e o Guapiruvu, 

espaço institucional habitado por pessoas sob as quais contradições institucionais 

derivadas de processos mais abrangentes se abateram, que pode explicitar as origens de 
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suas ações contestatórias e projetivas (EMIRBAYER; MISCHE, 1997). Foi a inserção 

em um determinado fluxo contínuo de experiências (WEICK, 1979; SCHUTZ, 1967), 

condição que delimita os conteúdos a serem significados, que legou aos mesmos 

emoções e crenças que, embora articuladas em torno de instituições reconhecidamente 

estáveis, como a família e a religião (FRIEDLAND; ALFORD, 1991), levaram à 

formação da ação do modo como esta foi observada. 

Figura 3 – Emoções, crenças e mediação institucional na formação da ação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 Ecoando premissa observada nos trabalhos de Seo e Creed (2002) e Hirsch e 

Lounsburry (1997), o que se evidencia é um processo de criação de agentes sociais, ou 

melhor, de recriação de agentes sociais a partir da ressignificação de identidades em 

direção à uma postura desafiadora. O trecho destacado é expressivo: 

Não estou negando anarquismo, por exemplo. Nós trabalhamos na 

perspectiva, não só na perspectiva da anarquia do ponto de vista 

político, né? No ponto de vista da política é um anarquismo mesmo, 

porque você esta se adaptando, você esta... E numa perspectiva de não 
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ter regra mesmo, regra... Numa perspectiva de ser subversivo no 

sentido, não no sentido literal da palavra, mas no sentido da subversão 

das coisas, né? De você mudar o paradigma, fazer mudanças, fazer... 

Então isso, isso é para mim um anarquismo, né? Até porque Thoreau, 

né? O Bakunin, o Prodhoum... ele propunha uma... na verdade, é 

democracia participativa, numa perspectiva mais, né... O 

protagonismo, a participação, como você vai fazer... Viver em cima de 

regras? Porque, também... A lei que me, a lei que me, que... Que me 

conquista não é a lei pura e simples... essa lei que nós referendamos 

do ponto de vista da constituição. É a lei da vida, a lei da... Né? Tem 

toda uma evolução ali do dia-a-dia. Cada dia, um dia, né? 

Essa postura, observada em inúmeros moradores que atuam de forma engajada 

no arranjo organizacional sediado no bairro atualmente, tornou-se aspecto distintivo do 

Guapiruvu. O bairro é reconhecido como referência em organização social, sendo 

visitado e convidado a visitar por esse motivo. Dois elementos foram destacados como 

fundantes dessa condição: o processo de constituição da Agenda 21 e a atuação de 

alguns moradores na condução do organizar, os poetas sociais. No item que se segue, o 

modelo analítico baseado numa abordagem institucional do organizar apresentado 

anteriormente será utilizado para ilustrar estes elementos à luz da abordagem proposta. 

 

7.1 Uma abordagem institucional da Agenda 21 como ressignificação do 

Guapiruvu enquanto lugar-organização 

 Weick (1979) definiu o enactment como um processo de criação dos conteúdos 

dotados de sentido que nutrem de informações o organizar, permitindo que se crie uma 

base interpretável a partir da ação. Baseado na atenção retrospectiva, ou seja, em 

atenção às experiências acumuladas como memória, o conceito não esgota aquilo que o 

autor classificou como organizar. Na seleção, elemento subsequente, critérios 

estabelecidos preteritamente, como regras e normas distintivas sedimentadas, são 

acionados configurando o caráter seletivo do processo. Assim, são definidas as 

possibilidades de informação selecionadas como plausíveis ou, nas palavras de Weick 

(1979), as pistas extraídas do fluxo contínuo de experiência.  

A diversidade presente na informação selecionada através desses critérios é 

separada, de forma que se torna possível a identificação das partes de informação a eles 

plausíveis. Finalmente, as informações ordenadas na seleção são integradas aos itens 

conservados em processos anteriores, configurando uma forma de retenção. Esse 
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processo, ao reorganizar informações pretéritas e inéditas, acaba também por dissipar 

resíduos de ambiguidade e a constituir uma base referencial para assimilação de 

situações futuras (WEICK, 1979). 

Fundamentado em abordagens cognitivas desenvolvidas no âmbito da psicologia 

social, a abordagem do organizar considera os processos de significação e 

ressignificação análogos à sistemas de processamento de informações. Daí as ideias de 

seletividade e retenção ganharem sentido. Seu conteúdo sociológico, no entanto, 

concentra-se no conceito de enactment, que fundamenta a teoria da ação subjacente à 

abordagem. Nela, mais do que agentes praticantes de escolha plenas ou 

autodeterminadas, temos agentes interpretando o fluxo contínuo de experiência do 

modo que lhe é cognitivamente possível, ou seja, delimitado. É por essa razão que se 

atribui um caráter de improvisação à ação. Mais do que lidar com um conjunto 

abrangente e incessante de informações, há que se lidar também com as limitações na 

capacidade de interpretá-los, significá-los.  

O processo ganha contornos específicos quando realizado coletivamente. No 

caso do Guapiruvu, temos na Agenda 21 uma possibilidade privilegiada de exercício 

analítico baseado nas proposições de Weick (1979). Conforme aqui proposto, serão 

considerados neste exercício aspectos não destacados pelo autor em sua formulação 

inicial: as instituições. As informações que compõem o fluxo contínuo de experiência 

não são sempre as mesmas, tampouco apresentam a mesma natureza. Dado o caráter 

distintivo da existência humana em sua forma interacional, algumas informações 

sedimentam-se (BERGER; LUCKMAN, 1967), tornando-se objetos ontologicamente 

abstratos, ainda que epistemologicamente objetivos (ZUCKER, 1977; ROSEN, 2002). 

   p  g  ta  “  d      m  ?”, “   m   m  ?”   “c m      m  ?”, tomadas 

como balizas para a elaboração da Agenda 21,  m m  t    m m  am a p  g  ta “  a  é 

a h  tó  a a   ?”, formulada por Weick (1979; 1995) como expressão do organizar. Há, 

entretanto, um elemento distintivo: foram formuladas na terceira pessoa do plural e, 

talvez mais imp  ta t ,       c a m  t      d    ha  m    p óp     “ ít   ” pa a  m 

seguida desenharem o bairro, responderem perguntas sobre suas condições de vida e 

trabalho e, num esforço coletivo, articularem as diferentes respostas em uma única 

resposta referente ao Guapiruvu, os participantes estavam a realizar um enactment de 
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um bairro até então inexistente. Ou seja, estavam projetando o mesmo de modo nunca 

realizado até então.  

Ao definir o Guapiruvu como um lugar cercado de unidades de conservação 

“p   t d       ad  ”,   d    m t da  a  p     ,   g m     d      p  d m  a t   a 

região, eram pacíficas, e onde o acesso a serviços públicos e alternativas de renda era 

precário, forjaram um sentido do bairro enquanto totalidade que os unia enquanto 

moradores de um mesmo lugar. Essa definição, ou seja, o ato de definir, criou bases 

para interpretação e significação. Uma ação coletiva criando algo a ser interpretado, 

novamente, de modo coletivo. Dito de outro modo, um ato de definição coletiva do 

Guapiruvu que, ao ser realizado, criou ele mesmo uma ideia de bairro passível de 

interpretação. 

O caráter seletivo do organizar, configurado a partir do acionamento de 

determinados critérios de seleção, expressa-se nas características e, especialmente, na 

interpretação das mesmas, como destacado no documento da Agenda 21: a qualificação 

do bairro como território da Mata Atlântica onde é contumaz a precariedade dos 

serviços públicos. Talvez mais importante, é a forma como essa qualificação foi 

articulada: 

 

O nome do nosso bairro, Guapiruvu, é o nome de uma das árvores da 

mata atlântica, que nos dá madeira. Vivemos dentro da Mata atlântica, 

tão falada porque foi muito desmatada desde o descobrimento do 

Brasil pelos colonizadores. Lemos que sobraram só 8,8% da área 

original da mata atlântica. Isto significa que, quando os portugueses 

chegaram ao Brasil, havia 1 085 000 km2 e hoje há apenas 94 500 

km2. Os portugueses foram os primeiros a desmatar a mata atlântica 

para tirar tinta da madeira de uma árvore chamada pau-brasil. (...) A 

caça, os pássaros e o palmito estão em extinção. Não os encontramos 

mais, a não ser nos parques ou unidades de conservação (AGENDA 

21 GUAPIRUVU, 1998, p. 15). 

 

(...) a realidade das pessoas que vivem nessa região do Estado de São 

Paulo (o Estado mais rico do Brasil), principalmente daquelas que 

vivem na mata, como nós, não é muito boa porque a maioria é muito 

pobre, não tem escolas, assistência médica, transporte nem dinheiro 

para comprar alimentos que não conseguimos da roça, dos rios e da 

mata (AGENDA 21 GUAPIRUVU, 1998, p. 16). 
 

No primeiro caso, a definição do bairro como um espaço de Mata Atlântica é 

interpretada, qualificada: vive-se na floresta, a floresta que vem sendo devastada desde 
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o período colonial e que, desse modo, nos impediu de caçar, de ver os pássaros e de 

coletar palmito. Mais do que um exercício retórico ou uma provocação à legislação 

ambiental, trata-se de uma interpretação da realidade de parte daqueles que 

experimentam, ao viver onde restou 8,8% da floresta, o peso da coerção imaginada 

como forma de resolução da devastação. No caso dos serviços públicos, a menção a São 

Paulo como o estado mais rico do Brasil ressignifica a precariedade dos serviços 

públicos. Em combinação, a seletividade na interpretação do Guapiruvu performado 

objetivamente dá conta das contradições impostas à quem escolhe manter-se no rural da 

Baixada do Ribeira. E, o mais importante, interpretação originada num processo 

coletivo de imaginação. 

O processo de retenção se segue à seleção, tomando as informações ou, em 

termos fenomenológicos, os segmentos extraídos do fluxo contínuo de experiência, 

como objetos de atenção, incorporando-as como parte do conteúdo acumulado. 

Integrando-as, passam a compor o conjunto referencial de critérios disponíveis para o 

trabalho de seleção em situações futuras. Dentre as várias formas de expressão que 

poderiam ser destacadas para ilustrar o conceito, a classificação utilizada em um 

documento organizacional da AGUA para classificar o PDS Agroambiental Alves, 

Teixeira e Pereira e seus objetivos parece notável: 

 

Resgatar injustiça com a família tradicional Alves, Teixeira e Pereira, 

que na década de 50 a 60, foram enganados por latifundiários e 

expulsos de suas terras, e criar oportunidade alternativa, para os sem 

terra da comunidade, que vivem da coleta ilegal e clandestina do 

palmito juçara da mata atlântica, principalmente do Parque Intervales.  

 

No trecho, os problemas fundiários que afetaram as famílias que primeiro 

chegaram ao bairro são qualificados. Há, também, um elemento adicional: a criação do 

assentamento como forma de inclusão daqueles que nunca tiveram terra pra plantar, 

  tadam  t     “pa m t     ” d    t   a   a  , a p   c pa     dad  d  c      açã  

existente no entorno é apontada como a fonte da exploração clandestina. Essa forma de 

articulação da prática como um problema de ordem social, no caso, fundiária, vai ao 

encontro das qualificações apresentadas na Agenda 21 destacadas há pouco.  

Conquanto se aceite que a elevada abstração dos conceitos elaborados por Weick 

(1979) permite um sem número de combinações analíticas a partir do material empírico 

deste trabalho, mais do que sintoma de uma possível fragilidade teórica, compreende-se 
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essa amplitude analítica como expressão do caráter heurístico assumido por qualquer 

modelo teórico-analítico: inevitavelmente, trata-se de uma simplificação. Por essa razão, 

pode-se dizer que o trinômio enactment-seleção-retenção não pode ser apreendido 

objetivamente na experiência concreta de situações correntes.  

 

Figura 4 – Agenda 21 e o organizar do Guapiruvu  

 
        Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O que ele habilita é um exercício de articulação de conteúdos analíticos em 

atenção à um conjunto específico de pressupostos derivados da psicologia social e 

organizacional e, no caso presente, do pensamento institucional. Talvez mais 

importante, o modelo permite a realização de análises essencialmente diacrônicas, onde 

o papel da memória é apreendido como acúmulo da experiência. 

Nesse sentido, ele assume também um caráter metodológico, já que permite o 

tratamento articulado de um conjunto abrangente de dados de forma a comportar o 

caráter processual, temporal e espacial dos processos de ação e interpretação individuais 

e coletivos. Esboçou-se, aqui, um exercício de análise de um processo coletivo de 

significação que é caro à argumentação aqui apresentada: a Agenda 21, mais do que um 
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produto bem acabado que permitiu a transformação, possibilitou o desencadeamento e o 

fortalecimento da ação colet  a    ba       a  ,      m p  c     d  “c  açã ” d   m 

passado comum para o Guapiruvu, autorizando os moradores a avaliar o presente e 

imaginar o futuro.  

     p  c      ã     d    m  m  az  , c m       at  d  “ a a    ba      m 

 x  tê c a”          a í          c  t     ,     p   am  t  d   m tad  p       tõ   

materiais e institucionais. De todo modo, permitiu que se configurassem as bases que 

resultaram num processo de mudança institucional, configurada, especialmente, através 

da t a   çã   d  t t   a d  “p        ”   “pa m t     ” pa a a    tad     ag  c  t     

 am   a   , t  d  a  a a  g a  c a     cató  a  “h  tó  c  ”   “at a t  ” a   m d  pap   

central na organização do reordenamento social que se observara. O trecho abaixo é 

representativo dessa transição: 

Nós éramos palmiteiros, entendeu? Nós éramos palmiteiros! Não 

estou falando para falar, hoje eu dou graças à Deus porque eu planto 

palmito. Eu não vou cortar mais. (...) hoje eu me considero um 

agricultor familiar, porque assentado eu fui no começo. É 

a    tam  t  ma , h j ,   a d  p  g  tam pa a m m: “  cê é   

  ê?” .. “ h,        ag  c  t    am   a  ”               h  d  ca g  

de agricultor familiar (...). A gente tem orgulho. Eu mesmo tenho 

orgulho de ser assentado, você entendeu? Porque, amigo, minha 

riqueza está lá. 

 
Pra quem se criou sem pai e sem mãe, jogado na rua... não é nem rua, 

era no mato, porque toda vida foi no sítio, né, a gente se formou, a 

gente foi desenvolvendo, foi trabalhando, foi tendo filhos, eu tenho 

sete filhos. 

 

7.2 Emoções e crenças na formação da ação dos “poetas sociais” 

Como argumentado anteriormente, o engajamento assumido por moradores não 

afetados diretamente pelas contradições institucionais fundiária e ambiental desafia 

pressupostos diversos. Alguns autores preocupados com a ação estratégica voltada à 

manutenção ou criação institucional postulam que a posição social do indivíduo no 

campo é determinante da possibilidade dele se engajar na ação mantenedora ou 

desafiadora (LEBLELICI et al., 1991). Assim, indivíduos posicionados centralmente 

tenderiam a defender o status quo (HENSMANS, 2003), enquanto indivíduos 

marginalizados tenderiam a ter mais incentivos pra desafiá-lo (DORADO, 2013). 
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Em outro sentido, Battillanna (2006) toma a sociologia reflexiva de Bourdieu 

(1977) como fundamento para propor a posição social do ator como elemento 

habilitador de sua ação propositiva, possibilitando ao mesmo desengastar-se de seu 

enraizamento institucional para criar instituições. Fligstein (1997, p. 397) dá destaque 

a  pap   da  hab   dad     c a  ,   t  d da  c m  a capac dad  d  “m t  a  a 

cooperação de outros atores provendo-   c m    t d      d  t dad   c m   ”  

O caso em questão neste trabalho desafia frontalmente a proposição de 

Hensmans (2003), já que a ação dos poetas sociais parece contra intuitiva à luz do 

argumento do autor. No caso do argumento de Battilanna (2006), ainda que ela o tenha 

elaborado em atenção ao conceito de empreendedor institucional, o que aqui não se 

repete, parece haver convergência. Embora desafiando a forma de reprodução social 

familiar habitual, a posição social de um dos poetas sociais foi determinante da 

efetividade do seu engajamento. Como exposto anteriormente, o seu engajamento com o 

organizar do Guapiruvu assumiu também caráter material.  

Quanto à proposição de Fligstein (1997), o foco exclusivamente no nível 

individual o impede de visualizar qualquer forma de agência coletiva, como observado 

no bairro do Vale do Ribeira. Habilidades sociais distintivas poderiam ser facilmente 

atribuídas a alguns moradores, poetas sociais inclusos, mas fazê-lo direcionaria a análise 

presente para formas de teorização distantes daquelas coerentes com a pergunta de 

pesquisa que aqui se está procurando responder.  

As contradições institucionais historicamente presentes no bairro foram 

ressignificadas, pelos poetas sociais em questão, em atenção à instituições como a 

família e a religião. Ou seja, foi na dimensão relacional da experiência dessas 

contradições dentro de um determinado espaço institucional, a família e a fé, que se 

configurou o processo de questionamento da ordem social vigente no bairro. Como 

elemento comum à ambos, a preocupação ambiental apareceu também atrelada ao 

universo das crenças. Em um dos casos, a experiência de contaminação com agrotóxicos 

e do esgotamento completo do solo no período de cultivo do gengibre, como relatado 

anteriormente, foi determinante. Na Figura 5 é possível observar um exercício de 

análise da formação da ação dos poetas sociais: 
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Figura 5 – Poetas sociais e o institucionalizar das contradições 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.  

Através desses eventos, a estratégia de reprodução social familiar habitual 

passou a ser questionada. Dados os laços sociais fundados em um determinada posição 

social, esse questionamento acabou impactando também a relação com amigos. Os 

relatos expressam uma forma de utilização da posição social como base para um 

questionamento do status quo: 

Tudo isso a gente tentou fazer aqui, numa perspectiva mais solidária e 

da democracia participativa. Mas com meu pai contra, com a minha 

mãe fazendo assédio moral falando que não vai dar certo, não vai dar 

certo, né? Meu irmão que foi para o Japão, já veio com uma outra 

visão. Então, e os am g          p  d      t d         a am: “Q  m 

seguir esse   ”  Q a ta    z    a am: “  xa! Vocês ferraram com o 

  ap    ú ” 

Dentre as práticas identificadas durante o trabalho de campo, destacam-se a 

interpretação e a teorização das tensões sociais emergentes perante outros moradores e, 



 

205 

 

especialmente, atores externos, e a comunicação externa do bairro através do manejo de 

referenciais de legitimidade como a ideia de rede e, em período anterior, o Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável como modalidade de assentamento rural.  

 No encontro dessas práticas, se dá o estabelecimento das fronteiras do organizar 

do Guapiruvu, entendido como o processo de enactment das situações em termos 

específicos que delimitam as possibilidades do seu manejo. Qualificando o bairro ou a 

COOPERAGUA em relação ao ambiente externo, também qualificado, forja-se uma 

margem de manejo das situações e, mais importante, o organizar do bairro é 

posicionado em termos substantivos, como elaborado na Figura 3 e também visível no 

trecho abaixo: 

Nós temos que ter a certeza... chegamos a uma conclusão que as 

políticas públicas, elas nunca foram e talvez nunca serão elas que irão 

trazer o progresso, a melhoria, a qualidade de vida. Era para ser assim, 

era para que as políticas públicas, nosso dinheiro, nosso imposto 

batesse e voltasse. A gente não acredita nisso, mas nem por isso a 

gente fica parado. 

 Realizada predominantemente por moradores dedicados à operação das 

organizações que compõem o organizar do Guapiruvu, essa prática se fundamenta na 

ideia do bairro como uma comunidade, algo que se institucionalizou após a sustentação 

prolongada das atividades da AGUA e a transição destas para a COOPERAGUA no 

período seguinte. Nesse processo, o caráter seletivo das argumentações tem como base 

critérios acumulados através da experiência das contradições do bairro. No caso dos 

poetas sociais, a experiência dos conflitos fundiários, as crenças da luta de classes – 

dominador x dominados – e religiosa, emergem frequentemente como baliza das 

argumentações.  

 Por fim, o questionamento da autoridade e da legitimidade do Estado para 

intervir em questões como a da serpente ou do extrativismo praticado por moradores 

que ainda não tem terras, é recorrentemente acionado na mediação de interações e na 

construção de argumentações sobre a temática ambiental, revelando uma forma de 

retenção. O trecho abaixo é expressivo: 

 

Então o Estado, o quê que acontece? O Estado é injusto, as leis são 

injustas e aí cria essa tensão social. E ai, o que é mais fácil? Impor à 

força. Aí é florestal em cima, repressão, aí você meio que controla, 
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mas essa coisa estoura. Então não tem como. O que eu acho que tem 

que haver é um clima de confiança. Eu acho que, claro, temos que ter 

uma lei, o Código Florestal, por exemplo, foi aí o que está aí agora. 

Mas tem que ter. Poxa, será que não tem alguém que pode nos abrir 

uma brecha? Será que não tem alguém? Vamos procurar por aí. Deve 

ter alguém aí querendo. Vamos inovar isso. Vamos... Não. É proibido, 

não sei o que... 

 

O processo de constituição de práticas de mediação institucional através do 

estabelecimento das fronteiras do organizar mediante a qualificação de situações e 

interlocutores tem como produto o institucionalizar do Guapiruvu, entendido como um 

processo corrente de manutenção. Além dos poetas sociais, outros moradores mais 

jovens, fortemente engajados com a manutenção do arranjo organizacional, vêm 

tentando ressignificá-lo através do estabelecimento de fronteiras entre o social e o 

econômico: 

A cooperativa é um lugar de você ganhar dinheiro, de você fazer 

dinheiro, e a AGUA é um lugar para mexer com a parte social do 

bairro, e a pessoa meio que confunde essas duas coisas, eles acham 

que a cooperativa é social. Claro que ela tem que fazer... ela tem a 

parte social, entre aspas, no sentido de a pessoa ganhar dinheiro e tal... 

 

Mais do que expressão de um distanciamento da cooperativa de sua missão 

social, como interpretado por alguns poetas sociais, a argumentação revela o 

protagonismo de moradores mais jovens na condução das organizações. 

Adicionalmente, permite um exercício de reflexão guiado por pressupostos caros à 

t    a    t t c   a : a d     çã  da c  p  at  a c m   m “  ga  d    cê ga ha  

d  h    ” p d   a     c    d  ada  xp    ã  da    t t c   a  zaçã  da           ? 

Ou, em sentido oposto, uma mudança organizacional no lugar-organização? 

No âmbito do velho institucionalismo, onde preconizava-se que a ação 

organizacional atende à lógica da adequação e não, como proposto por abordagens 

utilitaristas, a lógica da consequencialidade, poderia se dizer que não se trata, 

necessariamente, de nenhuma das duas hipóteses. Como a lógica da adequação é 

predominante na definição da ação, abre-se o processo para a política através da 

negociação dos diferentes sentidos sobre a qualificação do que seria o mais adequado. 

No novo institucionalismo, a quebra apresentada é a visão das identidades como 

produto da ação organizacional, e não como antecedente. Assim, poderia se dizer que a 

reivindicação do caráter instrumental da cooperativa é uma tentativa de torná-la 

isomórfica ao meio, aumentando assim sua legitimidade. Essa possibilidade, no entanto, 



 

207 

 

não se sustenta, já que não há campo organizacional ou meio institucionalizado de 

cooperativas de agricultores familiares. 

A ideia de um institucionalizar, portanto, mantido através de práticas de 

mediação institucional e delimitação das fronteiras do organizar, comporta essa forma 

de paradoxo organizacional. Ao mesmo tempo em que se tem uma mudança no lugar-

  ga  zaçã , a t a   çã  d   “pa m t     ”   “p        ” pa a a c  d çã  d  a    tad     

agricultores familiares, não houve uma quebra radical do status quo. O bairro continua a 

apresentar médios e grandes produtores, e a posição social de alguns dos moradores 

fortemente engajados no organizar do bairro continua, em alguns momentos, a emergir 

como um estigma.  

Se, por um lado, os intérpretes da complexidade podem falar em nome do bairro 

tomando como base a concisa trajetória do organizar do Guapiruvu, de outro, eles já não 

detém a primazia do desenvolvimento de regras e normas. Basicamente, a primazia de 

outrora é relativizada pelos próprios efeitos dessa trajetória, especialmente, a formação 

de novos intérpretes, resultado direto da aprendizagem derivada do engajamento 

organizacional. Nos termos de Zucker (1989), poderia se dizer que se trata da 

construção de novos papéis e, mais do que isso, da assunção de novos papéis em um 

lugar, o espaço de horizonte e de lutas onde se dá a vida cotidiana (SPINK, 2001). 

Do mesmo modo, o processo de construção social do bairro como uma 

comunidade implica, necessariamente, a construção de atores sociais (SEO; CREED, 

2002; CREED et al., 2002). A ressignificação de identidades classificadas a partir das 

cat g   a  “p        ”   “pa m t     ”  ã  d u lugar somente à novas categorias, como 

assentados e agricultores familiares. Deu lugar à agentes sociais “capaz  ,   a d  

     m    t  çõ     c a  , d     m  a  d c  õ  , ag     b     a ,     a     xp   m  ta ” 

(TRICHES, 2010, p. 45) e que, assim, ressignificaram sua capacidade de agência ao 

longo da experiência do organizar no Guapiuruvu. Essa constatação ecoa premissa 

apresentada por Giddens (2000) sobre a existência de um conhecimento variado, por 

pa t  da  “c a       b  d  ada ”, ac  ca d    a   t açã , m  m       ã  a    m   m 

discursivamente. 

É através dessa dinâmica, fundamentada essencialmente na intersecção entre a 

trajetória biográfica do bairro, assim elaborada a partir da Agenda 21, e as trajetórias 

biográficas dos moradores, que a manutenção do organizar do Guapiruvu é realizada. 

Ao invés de resultar numa nova acomodação, onde o sentido instrumental se tornaria 
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hegemônico ao sobrepor o sentido social, a consolidação dessa visão por parte de alguns 

dos moradores desencadeou um processo de reativação da AGUA, que encontrava-se 

desativada desde que os esforços foram focalizados na COOPERAGUA: 

Antes fazia festa da comunidade... Na época as quadras de esporte 

estavam boas para fazer campeonato de futebol, então a gente era bem 

ativos, de limpeza de rios, sabe, juntava as criançadas, a gente ia tudo 

fazer limpeza de rios, do bairro, entendeu? A gente passava fazendo, 

geralmente, em guarita de bairro tem muito disso aí. O pessoal joga 

muito lixo, né? A gente passava recolhendo, né? Hoje está reativando. 

A gente deu uma parada porque a gente focou muito na cooperativa, 

sabe? Uma, porque havia uma necessidade porque... Quando a 

associação trabalhava... A social não tinha recurso, sabe?... Era uma 

luta, cara. Quando chegou a cooperativa, já era financeiro, então você 

tinha que dar uma atenção maior, porque, né? 

 

Hoje a gente está com um grupo bom até, assim, que formou-se mais 

lideranças na comunidade, entendeu? Então dá para você se... Bom, 

um grupo toca aqui a cooperativa, outro grupo vai tocar a associação, 

entendeu? Tanto é que a gente fez uma reunião no sábado, para a 

gente reativar até com a diretoria formada, acho que dia 14 de Janeiro, 

agora, de 2017 já esta marcada a reunião para a gente formar uma 

diretoria da AGUA, para a gente focar na AGUA agora, de novo. 

 

Essa prática de acomodação de divergências através da utilização da amplitude 

do espaço institucional configurado através do institucionalizar do Guapiruvu como 

lugar-organização, também encontra expressão na movimentação de alguns moradores 

pelas diversas organizações que o compõem. Além da reativação da AGUA, agora 

administrada por um conjunto de jovens que foram eleitos para os cargos de 

coordenação, a prática havia sido utilizada no período de criação da COOPAFASB e, 

posteriormente, da COOPERCENTRALVR.  

Com a transição administrativa na COOPERAGUA e a emergência de novas 

lideranças, entre eles alguns jovens que participaram, quando crianças, do Clube 

Ambiental Amigos da Mata, moradores engajados no organizar há mais tempo 

passaram a se dedicar à articulação entre as cooperativas. Organizadas em torno da ideia 

de uma aliança, a Aliança 7Barras, as cooperativas têm na cooperação logística sua 

conexão mais expressiva. Em termos ideacionais, aqueles referentes à dimensão dos 

sentidos atribuídos à aliança, existem divergências significativas: 

 

Não vamos falar em aliança, vamos falar em parceria... Vamos ser 

parceiro, mas nada de aliança.   
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(...) é uma aliança que a gente fala, não é uma aliança de pai e filho, 

mas é uma aliança de colega, tal, não é aquela aliança entre pai e filho, 

que se beija, se abraça, uma aliança meio restrita, mas se dão bem, 

eles se dão bem até certo ponto. 

 

Novamente, uma analogia classificatória fundamentada na família ganha 

destaque na interpretação da realidade, levando a uma forma de delimitação do arranjo 

organizacional. Algumas lideranças formadas no bairro durante a trajetória de ação 

coletiva, ou seja, que cresceram em meio ao processo de fortalecimento do organizar no 

Guapiruvu, como no caso dos trechos destacados, procuram qualificar os termos da 

aliança, entendendo-a como uma parceria.  

Alguns dos mentores do organizar no bairro, que vivenciaram ativamente o 

planejamento da Agenda 21 e, desde então, dedicam-se à vida organizacional do bairro, 

não dão a mesma importância para a delimitação das fronteiras da COOPERAGUA em 

relação às outras organizações a ela articuladas: 

(...) eu não sou sócio mais da Água. Faz uns dois ou três anos. Mas 

por quê? Por que nós montamos outra associação que é o ASA. Que é 

o do assentamento. Então como a gente está tudo junto aqui, 

assentamento, AGUA e COOPERAGUA, é praticamente um só. 

Então a gente tem que pagar as mensalidades né? Daí eu achei que 

 ã    a   t     a t          a    “Ó,   ca  paga d      ,    , 

            é m  ta c   a ”   gente faz um trabalho só, né? 

 
À primeira vista, as visões observadas parecem não harmonizáveis. De um lado, 

a restrição à integração através da aliança integral. De outro, a ideia de que trata-se de 

um só processo realizado em múltiplas organizações. No entanto, a existência de várias 

organizações e, mais importante, a consolidação da ideia do Guapiruvu como um todo, 

permite que as visões sejam acomodadas através da possibilidade constante de 

redistribuição e de realocação, configurando um balanço entre estas diferentes formas 

de percepção e, mais importante, a manutenção da operação das mesmas atrelada à 

negociação de seus sentidos, de sua dimensão simbólica de existência. 

 

8. Conclusão 

Compreender como o organizar é mantido em áreas impactadas por ações de 

reordenamento fundiário é a preocupação central dessa tese. Embora possa parecer uma 

questão simples, há uma série de aspectos distintivos que a qualificam. Em primeiro 

lugar, o reordenamento fundiário não é um processo acabado no estabelecimento de 
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uma nova divisão espacial em um determinado espaço. Embora as áreas impactadas por 

ações de reordenamento fundiário possam ser apreendidas objetivamente, qualificá-las 

em sua constituição não é uma tarefa trivial.  

A ideia de organizar adiciona conteúdo à indagação. Como definido por Weick 

(1979), o organizar se dá através de ciclos repetitivos de comportamentos entrelaçados 

relacionalmente condicionados. Posto dessa maneira, o conceito permite que diversas 

formas de comportamentos relacionalmente condicionados sejam investigadas como o 

organizar: entre jagunços e posseiros; mediadores sociais (NEVES, 1998) e 

coordenadores da cooperativa; assentados e extrativistas, e assim por diante. Esse 

aspecto da abordagem ampliou de modo decisivo as possibilidades analíticas 

engendradas neste trabalho.  

A assunção da abordagem do organizar, ao permitir que o processo histórico de 

conflitos fundiários e ambientais observado no Guapiruvu fosse delimitado a partir da 

ideia de diferentes fases do organizar, fortaleceu o modelo teórico baseado na ideia de 

totalidade social (SEO; CREED, 2002). Assim, as fases do organizar emergiram como 

diferentes momentos de uma mesma história, distinguidos através da alteração dos 

atores sociais em interação ou, especialmente, da transição identitária possibilitada aos 

mesmos pelo devir do processo histórico. A possibilidade de análise diacrônica 

permitiu, também, um balanço entre o enfoque na trajetória biográfica do bairro e nas 

trajetórias biográficas individuais, bem como nas intersecções entre elas configuradas. 

Aplicá-la desde uma perspectiva institucional permitiu a efetiva consideração de 

sistemas institucionais regulativos, como as regras de ordenamento fundiário e o 

sistema de conservação ambiental. Ao fazê-lo, foi possível identificar o papel cumprido 

pelos mesmos na formação de contradições institucionais relevantes que, por sua vez, 

provocaram a ação coletiva em suas diferentes formas: como resistência à coerção dos 

jagunços, em um primeiro momento; como esforço de imaginação coletiva e, assim, 

criação de um passado comum, na formulação da Agenda 21; e, por fim, como ação 

organizada para fins de mediação do escoamento da produção agrícola do bairro, o que 

nos leva novamente para as instituições de caráter regulativo.  
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As políticas públicas de compras institucionais e, anteriormente, de reforma 

agrária, foram essenciais na constituição da possibilidade de alteração da mediação 

material das práticas sociais. Do palmito juçara para o palmito pupunha; da terra 

possuída para a terra de direito; do gengibre colhido na propriedade do médio produtor 

para a banana colhida para si mesmo.  

 Conforme se davam esses processos, através da projeção de fatores macro sobre 

o lugar e a projeção da ação no lugar sobre universos de sentido mais abrangentes, o 

Guapiruvu constituiu-se como lugar-organização: organizado como um todo e 

comunicado como um todo, ainda que a heterogeneidade social se mantivesse, agora em 

outros termos. Houve um aumento no nível de renda daqueles outrora conhecidos como 

“p        ”, constituindo um processo de distribuição de renda e valorização da força de 

trabalho. Como consequência, uma relevante diminuição na prática do extrativismo.  

Aqueles que não puderam garantir um pedaço de terra no PDS Agroambiental 

Alves, Teixeira e Pereira hoje ocupam uma área vizinha ao assentamento. Como 

p  ma  c   mp  d t  a h  a   , a g    m  ad    ,   t         m d   “pa m t     ”     

encontrou a jiboia-do-ribeira, ali se instalaram. Nos últimos meses, consertaram a ponte 

que dá acesso ao espaço e fizeram mutirões para realizar melhorias nas estradas que por 

lá passam. Lideranças do bairro, entre eles um vereador, apoiam a luta articulando 

reuniões com deputados, representantes do INCRA e da Comissão Pastoral da Terra. A 

possibilidade de criação de um novo assentamento é vista por todos como um último 

passo em direção à extinção do extrativismo como atividade econômica no Guapiruvu. 

 Até que essa condição fosse alcançada, dois processos de reordenamento do 

social ocorreram: a introdução do dinheiro como forma de mediação das relações 

sociais e a transição do assalariamento e do extrativismo para a prática da agricultura, 

possibilitada pela criação do assentamento rural ao mesmo tempo em que se 

consolidava a COOPERAGUA. As inconsistências e tensões entre o regime fundiário 

baseado na posse e aquele baseado no título de propriedade privada configuraram a 

contradição institucional fundamentadora destas mudanças (SEO; CREED, 2002). 

Conforme argumentado por Resende (2002), a questão ambiental, no Vale do Ribeira, 

adiciona complexidade à questão fundiária, já que os mecanismos de comando e 

controle voltados para a conservação ambiental recaem com maior ênfase sobre aqueles 

que vivem em posses, mesmo que pacíficas. 



 

212 

 

A Agenda 21 permitiu que os moradores do bairro, a partir de um exercício de 

reconstrução do passado como forma de avaliar o presente para imaginar o futuro, 

construíssem um referencial comum de ação, o Guapiruvu como comunidade. Ao fazê-

lo, criaram as bases sobre as quais as inúmeras situações experimentadas na vida 

organizacional que se seguiu puderam ser interpretadas (WEICK, 1979). Com a 

sustentação dessa vida organizacional, o bairro passou a ser reconhecido como 

referência em organização social, permitindo um posicionamento relevante em 

programas públicos e no campo das organizações não governamentais. 

Além da existência de um mercado amigável, potencializado pela opção pela 

produção de banana em um território especializado neste cultivo, o organizar no 

Guapiruvu forjou rotinas organizacionais adequadas para a manutenção de suas 

atividades comerciais. Como notado nos esforços de ampliação da esfera produtiva 

através da mobilização de recursos para a aquisição de estruturas de agregação de valor, 

como a produção de doce de banana, e para a inserção em mercados convencionais, 

como explicitado na locação de um Box no Ceasa de Santo André, há uma leitura 

compartilhada entre os moradores de que as compras institucionais não podem ser a 

única opção de comercialização da COOPERAGUA e das outras cooperativas que 

compõem o arranjo organizacional sediado no bairro. Do mesmo modo, o notável 

esforço pela viabilização da comercialização da polpa de juçara evidencia o 

reconhecimento de que a produção de um único cultivo os mantém vulneráveis.  

Marsdem (2003) fundamenta o conceito de cadeia curta na existência de uma 

conexão entre o consumidor e o produto. Dito de outro modo, a projeção de 

conhecimento, história e memória, ou seja, de informação, no produto, é que denota a 

sua relação com um lugar, um espaço e os valores a orientar a vida dos produtores. O 

Guapiruvu parece guardar um enorme potencial de inserção de atributos nos seus 

produtos, especialmente no caso da polpa de juçara: a memória de assentados sobre a 

c  d çã       c ada c m  “pa m t    ”, ag  a p  j tada  a p  pa d  j ça a c m  

expressão de seu papel na conservação da Mata Atlântica. A produção da polpa 

demanda que a palmeira permaneça em pé, representando uma alternativa de 

conservação ambiental potencialmente mais eficaz do que o comando e o controle, a 

coerção. O trecho destacado descreve o trabalho do extrativista: 

 

Você acha que palmiteiro é bandido? Não. É o cara mais trabalhador 

que existe na face da terra. Porque até hoje eu já fiz tudo quanto é 
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serviço, mas o serviço pior que eu achei foi cortar palmito. Você 

entendeu? Andar 10, 12 hora embaixo de chuva como essa dentro do 

mato, pegando barro, vento, tempestade, em um barraquinho de lona, 

dormia no chão. Tem dia quando chove, você não consegue dormir, 

você tem que ficar no pé do fogo, quando dá para fazer fogo, quando 

não você tem que ficar sentado, só isso, porque você não consegue 

dormir mais, porque alagou tudo. Tem serviço pior que isso?  
 

A Aliança 7Barras têm realizado testes de aceitabilidade da polpa de juçara na 

merenda escolar em parceria com prefeituras municipais da região. A realização dos 

teses é possibilitada pela parceria, já que não há previsão legal para comercialização, 

tampouco nas chamadas públicas do PNAE. Para além dos mercados institucionais, 

cabe considerar qual não seria o apelo da introdução do produto em mercados 

convencionais em grandes cidades como São Paulo, Curitiba, Santos e Sorocaba, todas 

próximas do Vale do Ribeira, através da comunicação de seus atributos: polpa de juçara 

produzida por agricultores familiares assentados que, outrora, foram palmiteiros.  

Como, em termos teóricos, o organizar extrapola a dimensão produtiva, 

procurou-se aprofundar as explanações quanto às práticas utilizadas na sua manutenção. 

Identificou-se um processo de mediação institucional realizado a partir da delimitação 

das fronteiras do organizar. Realizada através de enactments do próprio bairro e do 

ambiente circundante em atenção às situações em questão, como no caso da jiboia-do-

ribeira, essa prática de mediação é utilizada como forma de posicionar o Guapiruvu 

perante o conjunto de atores e organizações com as quais o bairro, enquanto lugar-

organização, interage. 

O esforço pela manutenção do Guapiruvu, enquanto lugar-organização, em 

processo constante de ressignificação, denominado aqui como uma forma de 

institutionalizing do organizar, é a prática central identificada. Além de uma forma de 

acomodação da paradoxicalidade da vida organizacional, permite que as diferentes 

visões acerca do organizar do bairro se reconheçam e sejam negociadas. Este aspecto 

retoma a dimensão do poder e da disputa preconizada na definição de lugar por Spink 

(2001).  

Embora a ação de alguns envolvidos tenha desafiado a esfera do hábito no 

âmbito familiar, forma de contestação do status quo, em um nível mais abrangente,  

permanecem alguns aspectos de sua estrutura social. Ainda existem famílias que 

dependem da exploração do palmito juçara e do cultivo em áreas de morros sob as quais 

pesam restrições ambientais. A urgência da conservação ambiental, consequência da 
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sistêmica degradação dos recursos naturais, recai com maior ênfase sobre estas famílias, 

como se lhes coubesse salvar toda uma sociedade. De qualquer modo, houve uma 

flagrante distribuição de renda e também uma requalificação das relações sociais, 

especialmente no âmbito do mundo do trabalho, o que permitiu formas de aprendizagem 

e a constituição de novas lideranças, entendidas aqui como uma nova geração de 

intérpretes da realidade. Essas conquistas, no entanto, não podem ser consideradas, 

automaticamente, como demolidoras do componente simbólico da estrutura social.  

Por fim, a família, instituição duradoura e estável em todo o mundo, revelou-se 

como grande referencial mediador em diferentes dimensões da pesquisa. Em primeiro 

lugar, foi a grande referência na manutenção da memória da exclusão social dos 

posseiros, algo consagrado na denominação do assentamento em homenagem aos 

Alves, Teixeira e Pereira. Em seguida, foi decisiva na constituição de emoções e crenças 

que habilitaram a ação de um dos poetas sociais. Por fim, o referencial familiar é o 

cerne central do sistema legal suportivo da agricultura familiar que se configurou no 

Brasil, apesar de retrocessos recentes, a partir da criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar na segunda metade da década de 90 (GRISA, 

2012; LOZANO et al., 2016; TRICHES; SCHNEIDER, 2012).   

Como já esboçado, este trabalho apresenta como contribuição metodológica a 

adoção do lugar (SPINK, 2001) como nível de análise e fundamento teórico-

metodológico do processo de pesquisa de campo. Combinada à abordagem do 

organizar, a compreensão do Guapiruvu como um lugar-organização permitiu a 

realização de uma análise diacrônica, ou seja, que a trajetória do organizar no bairro 

fosse investigada em sua evolução no tempo.  

Do mesmo modo, o modelo analítico proposto permitiu que trajetórias 

biográficas fossem analisadas em sua evolução. Nos encontros entre a trajetória do lugar 

e as trajetórias biográficas, reconstruídas a partir do trabalho de campo, da análise de 

registros organizacionais e da fundamentação em trabalhos acadêmicos realizados na 

região ao longo do período coberto, foi possível identificar e descrever a emergência de 

inconsistências e tensões relativas à sobreposição entre dois regimes fundiários: a posse 

e a propriedade privada titulada. Relacionada a esta contradição institucional, o caráter 

punitivo do sistema de conservação ambiental (RESENDE, 2002), forma como foi e é 

percebido pelos moradores, foi retido como conteúdo estratégico para as práticas de 
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mediação institucional realizadas a partir do arranjo organizacional sediado no bairro 

(SEO; CREED, 2002).     

Ao mesmo tempo, essa contradição institucional engendrou um processo de 

reagrupamento social articulado em torno de categorias classificatórias: a identificação 

c m  “p        ” ga h           t d , a   m c m  a  cat g   a  “pa m t     ”   

“gat  ”,   ta ú t ma  m      ê c a a  a  a a  am  t  t mp      , passaram a ser 

utilizadas como forma de organização do social (DOUGLAS, 1986). Nesse período, 

observou-se a constituição de formas de resistência à coerção imposta pelos jagunços, 

processo até então apartado de qualquer sentido unificador do bairro. 

A cr    da “  a d     g b  ”,  m         dam  t    c  ôm c     amb   ta  , 

embaralhou novamente a dinâmica social no bairro. Estratégias de acomodação 

imediatas, guiadas, basicamente, pela necessidade de sobreviver, foram adotadas por 

aqueles que não dispunham de terras para plantio e, nesse momento, não podiam vender 

sua força de trabalho. Como relatado por uma jovem liderança do bairro, outrora 

“pa m t    ”, à   t açã  d  c  t    d  g  g b     g   -   a “  a d   a m t ”    m  t  

com a efetivação das propostas da Agenda 21 e, talvez mais importante, com a 

objetivação do Guapiruvu como um bairro unido em seus problemas, esse quadro 

começou a se alterar. O caráter diacrônico do modelo analítico permitiu também que 

fosses identificadas na criação do assentamento e da COOPERAGUA as condições para 

uma nova mudança institucional, representada, especialmente, pela ressignificação de 

categorias classificatórias como assentados, agricultores familiares e cooperados 

(DOUGLAS, 1986). 

Ao identificar uma forma específica de contradição institucional, a 

conformidade interinstitucional gerando inconsistências intrainstitucionais, como 

ocorrido diante do reacoplamento entre o regime fundiário do bairro e a propriedade 

privada baseada em título, este trabalho contribui também com a abordagem dialética da 

dinâmica institucional (SEO; CREED, 2002).  

Ao evidenciar o aspecto microsociológico da mudança institucional através da 

constituição de um espaço institucional habitado como decorrência da ação coletiva, ao 

mesmo tempo em que se constituíam novas identidades e relatos de legitimação 

(CREED et al., 2002; SEO; CREED, 2002), este trabalho contribui com a literatura 

institucional revelando o papel de crenças e emoções na formação da ação. Weber e 

Glynn (2006) demonstraram que as instituições são a substância do sensemaking, mas 
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não revelaram qual é a substância das instituições (MUTCH, 2017), algo aqui realizado. 

Emoções como a culpa e o amor foram essenciais na habilitação da ação de atores 

sociais que desafiaram o caráter habitual das formas de reprodução social familiar, bem 

como do bairro. Crenças políticas, ambientais e religiosas, do mesmo modo, revelaram-

se como componentes relevantes na intrincado relação entre estrutura e agência. 

Mutch (2017) argumenta que trabalhos recentes na corrente do institucionalismo 

  ga  zac   a  têm t mad  c m         a   “ óg ca ”   c  ta     d t  am  t    t  ada  

da literatura em organizações, como a família, a comunidade, a religião e o Estado. Ao 

fazê-lo, naturalizam sua existência, negligenciando as explanações acerca do caráter 

auto-reprodutivo das mesmas. Assim, apresentam visões da agência como um 

m ca   m  d    c  ha, c m     ca   da  d  a d  “ca xa d      am  ta  c  t  a  ” 

(SWIDLER, 1986), e uma ênfase exagerada na mudança.  

 Para o autor, as instituições fundamentam formas distintas de organização que 

intermediam a relação entre substância e prática (MUTCH, 2017). Este trabalho 

explicita como a família e a religião intermediaram a relação entre emoções, crenças e 

práticas. No caso, uma forma de culpa e crenças políticas sobre o caráter da dominação, 

articuladas em torno da contestação da reprodução social familiar em sua forma 

habitual, levaram ao engajamento às práticas de manutenção do organizar do 

  ap          m  m  m d ,   am   d  “m  t  ”   a  é, a t c  ad    m t     de uma 

identidade religiosa, levaram também ao engajamento à estas práticas.  

 Em relação à literatura brasileira sobre organizações de agricultores familiares, 

esta tese apresenta algumas contribuições. Em primeiro lugar, analisou as formas de 

participação como expressão das dinâmicas relacionais próprias daquele lugar, evitando 

uma abordagem formalista que preconizasse uma suposta linearidade entre estruturas 

organizacionais de base cooperativa e formas de sociabilidade solidárias. Em segundo 

lugar, analisou a economia solidária não como um movimento ou doutrina a qual 

deveria corresponder determinada forma de solidariedade, mas sim como fonte de 

conteúdos institucionais e materiais, como uma ordem institucional balizadora das 

relações entre organizações identificadas com esse referencial (BENINI; BENINI, 2008; 

BENINI; BENINI, 2015). Por fim, não centrou a análise da cooperativa em sua relação 

com o Estado, evitando que este fosse reificado ou tomado como um todo homogêneo e 
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unitário. Assim, pôde abordar o papel das políticas públicas de compras institucionais 

de forma relacional (MELO; SCOPINHO, 2015a; MELO; SCOPINHO, 2015b). 

 Diversos trabalhos que procuraram combinar a abordagem do organizar 

(WEICK, 1979; 1995) com a teoria institucional, consideraram a memória como 

determinante dos processos de significação realizados na implementação de políticas 

públicas e na condução de organizações. A opção pelo estudo de vários casos não 

permitiu, entretanto, a análise das diferentes formas de memória em um mesmo grupo e 

também entre diferentes grupos (COLEMAN et al., 2010; SHARMA; GOOD, 2013; 

JENSEN et al., 2009), algo aqui realizado.  

 Assim como o trabalho de Dorado (2013), esta pesquisa contribui com a teoria 

institucional ao não tomar a figura de um único indivíduo, comumente chamado de 

empreendedor institucional, como centro da análise de mudança institucionais. 

Conquanto as pessoas importem (HALLET; VENTRESCA, 2006), dificilmente a ação 

de uma única delas explica integralmente mudanças. Este trabalho evidencia o papel da 

história e, especialmente, da experiência de conflitos e contradições de ordem pessoal e 

institucional na construção social das pessoas e de grupos perenes para intervirem sobre 

a realidade (SEO; CREED, 2002; CREED et al., 2002)   

 Do ponto de vista teórico, a integração entre a abordagem do organizar e a teoria 

institucional atende preocupação expressa por Mary Douglas na introdução do livro 

“  m  a     t t  çõ   p   am” (1986): o organizar, uma teoria cognitiva da ação, 

mitigando debilidades do pensamento institucional, como o determinismo, e a teoria 

institucional contornando as debilidades da teoria cognitiva, como a sua aproximação 

do individualismo metodológico (DOUGLAS, 1986).  

 Essa integração possibilitou que este estudo se diferenciasse de outras 

investigações institucionais sobre fenômenos ocorridos no Sul Global. Em primeiro 

lugar, tomou a ação dos próprios sujeitos do território como centro da análise, 

diferenciando-se dos estudos dedicados à compreensão da ação de ONGs (McKAGUE 

et al., 2015) e grupos de atores externos (MAIR; MARTÍ, 2009). A análise do organizar 

em um contexto de escassez de recursos e suporte permitiu a identificação do papel do 

conhecimento tácito e da memória, bem como de outros elementos imateriais, na 
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formação da ação. Por fim, evitou a assunção de uma visão serialista e despolitizada ao 

considerar o fenômeno em análise parte de uma totalidade social, e não resultado de 

governos pretensamente corruptos e ineficientes (MAIR; MARTI, 2009). 

 O estudo contribui também com as perspectivas de análise do desenvolvimento 

rural centradas no ator (LONG; VAN DER PLOEG, 1989; TRICHES, 2010; 

GIDDENS, 2000) ao dar relevo analítico à sua ação em suas manifestações individuais 

e coletiva. Assim, ao invés de focar o estudo de uma política pública em específico, 

opção tão comum no campo de pesquisa da administração pública e da ciência política, 

a opção pelo lugar como nível de análise permitiu que fossem identificados os papéis 

dos atores, bem como a sua dinâmica identitária ao longo do tempo (SPINK, 2001). 

 Pode-se dizer que a análise apresentada trata da construção da comunidade como 

um espaço institucional habitado (HALLET; VENTRESCA, 2006). O caso do 

Guapiruvu desafia tanto o fetichismo do Estado, que vê somente em sua ação toda e 

qualquer possibilidade de mudança social, quanto do fetichismo da comunidade, que vê 

nesta a possibilidade da mudança independentemente do poder (DIAZ-PARRA; ROCA, 

2017). O organizar do Guapiruvu, enquanto espaço institucional habitado, é também um 

organizar da assimetria. Diferentes formas de acomodação e mediação dentro do lugar e 

deste lugar no contexto mais abrangente foram forjadas através da ação coletiva. A 

manutenção deste arranjo, que solucionou algumas inconsistências e tensões entre o 

bairro e o ambiente circundante, depende ela mesma do exercício de contradições desde 

d  t  , c m  a   g c açã  d     m t     t     “  c a ”     “ c  ôm c ”   a c  t  taçã  

do policiamento ambiental em áreas de amortecimento de unidades de conservação. 
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