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Resumo: A abordagem territorial do desenvolvimento, o desengajamento do Estado de apoios 
diretos à agricultura familiar e a segmentação dos programas públicos levam as organizações 
de agricultores a assumir novos papeis, justificados pelas agências de desenvolvimento na 
base das virtudes associadas ao capital social dos territórios, das comunidades rurais e das 
suas organizações. As poucas explicações quanto à origem do capital social, remetem para a 
mobilização de valores humanos (confiança, responsabilidade, solidariedade, justiça, etc) que 
seriam inseridos nas práticas sociais e culturais. A comunicação questiona essa tese e procura 
outra explicação à produção e à reprodução dos valores humanos, em particular no princípio 
de reciprocidade. A partir de exemplos no Brasil, examina-se em que condição e como, as 
diversas formas de organização dos agricultores conseguem manter a produção desses valores 
humanos, inclusive por meio de estruturas produtivas modernas, geralmente destinadas a 
inseri-las no sistema de livre mercado. 
 
Résumé: L’approche territoriale du développement, le désengagement de l’état des appuis 
directs à l’agriculture familiale et la segmentation des programmes publics ont conduit les 
organisations d’agriculteurs à assumer de nouveaux rôles, justifiés par les agences de 
développement sur la base des vertus associées au capital social des territoires, des 
communautés rurales et de leurs organisations. Les rares explications quant à l’origine du 
capital social renvoient à la mobilisation de valeurs humaines (confiance, responsabilité, 
solidarité, justice, etc) qui seraient insérées dans les pratiques sociales et culturelles. La 
communication interroge cette thèse et cherche d’autres explications à  la production et 
reproduction des valeurs humaines, en particulier dans le principe de réciprocité. A partir 
d’exemples au Brésil, ce travail examine dans quelles conditions et selon quelles modalités les 
diverses formes d’organisation des agriculteurs parviennent à maintenir la production de ces 
valeurs humaines, y compris via des structures économiques et productives modernes, 
généralement destinées à les intégrer au système de libre-échange. 
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Introdução 
 
Trato da relação entre organizações sociais e a produção de valores humanos no meio rural e, 
mais precisamente, no campo do desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Vou 
tomar exemplos da organização social dos agricultores em comunidades camponesas e em 
assentamentos de reforma agrária, em dois contextos, no Nordeste, particularmente no Sertão 
da Paraíba e na região de Unaï, no Estado de Minas Gerais. 
Quanto a valores humanos, como Blais (1980)1, faço referência aos valores éticos, os valores 
fundamentais e universais, reconhecidos em todas as sociedades e civilizações, embora de 
maneira diversa: confiança, responsabilidade, justiça, reputação, amizade, etc. 
Vocês viram como assistimos a um retorno da ética, se não na política e na economia, pelo 
menos na academia, por conta das necessidades espirituais humanas, mas também por conta 
do refluxo das grandes ideologias afirmadas ou reveladas: o capitalismo, o socialismo, o 
cristianismo. 
 
Portanto uma referencia epistemológica que orienta a minha reflexão é o fato de considerar a 
sociedade como um mundo comum (Arendt, 1988) e “o outro, como a si mesmo” (Ricoeur, 
1980). Isto leva a considerar as relações humanas a partir de outras motivações que o interesse 
individual e a partir de outros princípios econômicos que aquele do intercâmbio mercantil. 
Refiro-me, à dádiva, a solidariedade e a reciprocidade, que são objeto de trabalhos renovados 
nesse departamento, o que motivou a minha vinda como visitante. 
 
Para tratar dessa relação entre organizações e valores humanos, vou mobilizar, principalmente 
a noção sociológica de capital social (Bourdieux, 1980, Coleman, 1988), e as categorias 
sócio-antropológicas da dádiva (Mauss, 1924, Caillé, 2003), da reciprocidade, do intercâmbio 
e da redistribuição, identificadas por Karl Polanyi (1944). 
 
O meu tema de pesquisa desde ha 20 anos trata das transformações sociais das sociedades 
camponesas e das suas organizações e, em particular, das suas tensões com as políticas ou os 
programas de desenvolvimento. 
 
As transformações e a modernização da agricultura, em particular da agricultura camponesa e 
familiar, estão ligadas, entre outros, a processos de ação coletiva e a diversas formas de 
organização dos agricultores (Abramovay, 1999; Sabourin, 1999).  
No Brasil, como em muitos países, as novas formas de governância do desenvolvimento rural 
caracterizam-se por três tipos de mecanismos interligados: o desengajamento do Estado de 
apoios diretos à agricultura camponesa e familiar (infra-estruturas, comercialização, 
assistência técnica, capacitação e crédito); a segmentação das políticas públicas em programas 
específicos, mais de ordem social que produtiva (pobreza rural, meio ambiente, gênero, 
jovens, assistência social, segurança alimentar), e, mais recentemente a abordagem territorial 
e participativa (MDA, 2003). Neste contexto, as organizações de agricultores passam a 
exercer novos papéis ou novas funções, em duas circunstâncias novas: i) assumir funções de 
interesse geral que eram antes da responsabilidade do Estado e, ii) participar de decisões em 
projetos ou programas de desenvolvimento local, territorial ou de manejo de recursos naturais 
(Sabourin et al., 2004). 
 
                                                 
1 Para Blais (1980) os valores humanos são os valores éticos mais fundamentais, interessando a coletividade e reconhecidos 
pelas sociedades humanas, embora de formas diversas: confiança, justiça, equidade,  obediência as leis, e obviamente,  
amizade e amor. 
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De fato, essas organizações são também mobilizadas para justificar políticas ou projetos 
participativos, nas quais elas têm, em realidade, pouco poder de definição e de decisão, mas 
sim responsabilidade de execução, de gestão ou de administração, em substituição aos 
serviços do estado. Apesar dessa ressalva, tal processo pode ser considerado como inevitável 
dados os limites do Estado “providência” e, também, como favorável a longo prazo, para 
sustentar ganhos das populações rurais em termos de representação, aprendizagem, autonomia 
e capacidade de gestão. Essa nova agenda foi, aliás, amplamente justificada pelas agências 
internacionais e nacionais de desenvolvimento, na base das virtudes associadas ao capital 
social das comunidades rurais e das suas organizações (World Bank, 1997 & 2000; PNUD, 
2000; Incra, 1999; MDA, 2003). 
 
A minha pergunta é precisamente, como mobilizar a ação coletiva ou a organização social - 
aqui dos rurais, mas poderia ser da sociedade em geral -, de maneira a respeitar suas lógicas, 
seus ritmos, seus valores, sem impor aqueles dos programas de desenvolvimento, decididos 
ou elaborados longe da realidade. Portanto, procurei analisar os argumentos, avançados pelas 
agências de desenvolvimento, que estão ligados à mobilização ou à criação do capital social. 
A que correspondem? Pois, as explicações quanto à origem e às modalidades de criação do 
capital social, apontam todas para a mobilização de valores humanos (confiança, 
responsabilidade, solidariedade, justiça, etc) que seriam associados às praticas sociais e 
culturais das comunidades locais. Daqui a minha pergunta: se a existência desses valores 
humanos explica o capital social, de onde elas vêm, qual é a sua origem?  
 
Portanto, não vou passar muito tempo em analisar ou criticar o capital social como conceito, 
mas sim em procurar explicações para a origem desses valores de confiança, 
responsabilidade, justiça.  
Na primeira parte, examino explicações pela teoria do capital social e pelas categorias de 
Polanyi, em particular o princípio de reciprocidade. A segunda parte, a partir de exemplos 
entre dinâmicas de organização de agricultores, analisa como são produzidos ou ao contrário, 
como são inibidos, esses valores humanos. A terceira parte apresenta alguns limites e 
perspectivas dessa proposta, em termos de estratégia de desenvolvimento e de pistas para a 
pesquisa. 
 
1. A mobilização do capital social dos territórios e das organizações rurais 
 
As políticas públicas agrícolas, após o período de liberalização e abertura econômica no 
Brasil (1990) associam um tratamento social da agricultura camponesa e familiar a uma 
concentração do apoio técnico-produtivo nas formas mais competitivas de agricultura 
empresarial (Tonneau et al, 2005; Sabourin et al., 2004). Mais recentemente, foi proposta 
uma estratégia territorial e participativa do desenvolvimento rural.  Para justificar essa política 
social de participação, pelo menos no discurso, muitas esperanças estão sendo colocadas na 
ação coletiva e na organização dos agricultores familiares em termos de eficiência e de gestão 
descentralizada de recursos. Uma das noções chaves para justificar essa mobilização das 
organizações, foi a de “capital social”.  
 
A questão da origem dos valores na base do capital social 
 
A noção de capital social, devida na origem a dois sociólogos, Bourdieux (1980) e Coleman 
(1988), foi aplicada ao tema do desenvolvimento econômico a partir dos trabalhos de Putnam 
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(1996)2 na Itália e logo, ao desenvolvimento rural, por autores como Evans (1996), Narayan 
& Pritchett (1997), Durston (1998), Winter et al., (2000), Matos (2002), entre outros.  
 
A eficiência desse capital social, ao mesmo tempo, produto e causa das relações inter pessoais 
em redes, da ação coletiva e da organização, foi assim associada a várias formas de benefícios 
coletivos: aprendizagem e difusão da inovação (Narayan & Pritchett, 1999), resolução de 
problemas de gestão de recursos comuns (Ostrom, 1994) ou eficiência na governância 
territorial (Winter et al., 2001). Mas, apesar dessa redescoberta das “virtudes” econômicas das 
relações humanas, poucos autores explicam a origem, não tanto do capital social, mas dos 
valores nos quais se baseia: confiança, reputação, responsabilidade, ou ainda, das normas e 
regras, sempre associadas a esses valores (reciprocidade, solidariedade ou interdependência). 
A crítica de Portes (1998), mais completa, é neste sentido, exemplar. 
 
Primeiro, Portes reconhece não apenas virtudes (oriundas de uma visão tautológica e 
teleológica, como a de Putnam3) mas também aspectos negativos. O capital social pode, 
também, ser criador de « maus públicos » : fenômenos de exclusão daqueles que não fazem 
parte das redes; cobrança excessiva dos membros das redes, pressão social para a 
conformidade nos pequenos grupos ou solidariedade ligada a uma experiência de 
desconfiança perante o resto da sociedade. 
Portes propõe uma definição que tem o mérito de desvendar o caráter utilitarista da noção de 
capital social: ”corresponde à capacidade dos atores de obter benefícios pelo fato de 
pertencer à redes sociais ou a outras estruturas sociais”.  
Segundo Portes, existem quatro fontes do capital social ligadas a relações de reciprocidade e 
de solidariedade, que ele diferencia dos “intercâmbios mercantis puros” : 
- a obediência a normas internalizadas pelo grupo coletivo; 
- as obrigações perante os outros, pela norma de reciprocidade bilateral; 
- a solidariedade restringida: a norma de reciprocidade é então o produto emergente de um 
objetivo e de uma situação comum aos membros do grupo (compartilhamento). 
- a reciprocidade indireta (ternária): o retorno ao doador não provem necessariamente de 
quem recebeu dele; a coletividade se torna garante da devolução dos dons (poder de pressão 
social do grupo). 
Em realidade, ele redescobre a diferença entre o intercâmbio e a reciprocidade, identificada 
por Mauss (1924), definida por Polanyi (1944) e as diversas formas de reciprocidade 
analisadas por Temple & Chabal (1995). 
 
De fato, os autores que se referem a esses ganhos em capital social, traduzidos em interesses 
econômicos, admitem que dependem de relações humanas (inter-conhecimento, proximidade, 
solidariedade, ajuda mútua) e do reconhecimento compartilhado de valores humanos 
universais (confiança, reputação, responsabilidade, justiça, equidade, etc). Mas não explicam 
nem a natureza das relações entre interesses materiais e laços sociais (Sabourin, 2005), nem a 
origem dos valores humanos que seriam inseridos nessas representações sociais (Putnam, 
1996) culturais (Orstom, 1998), econômicas (North, 1977) ou simbólicas. Neste sentido, é 

                                                 
2 Para Putnam, “ o capital social corresponde às características das organizações sociais como as redes, as 
normas e a confiança, que facilitem a cooperação par um beneficio mútuo ou que permitem aos participantes de 
uma ação coletiva ser, juntos, mais eficientes para atingir objetivos comuns ou compartilhados”. 
 
3 Portes critica essa visão por não levar em conta as diferenças de classes, e, sobretudo, pelo seu raciocínio tautológico, ou em 
círculo, o capital social sendo ao mesmo tempo causa e efeito : Parte-se dos efeitos (as cidades e regiões que ganham ou 
perdem) para chegar as características que as distinguem, negando explicações alternativas como as diferenças de classes; 
trata-se de explicar todas as diferenças observadas pela eliminação das exceções e a supervalorização de fatores como o 
civismo. 
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importante mobilizar as contribuições anteriores e pioneiras de autores como Mauss e 
Polanyi, assim como trabalhos mais recentes sobre as estruturas de intercâmbio ou de 
reciprocidade (Lévi-Strauss, 1947, 1950) para identificar ou qualificar essas relações e esses 
valores. 
 
A reciprocidade e a origem dos valores humanos 
 
O aporte pioneiro de Karl Polanyi  
 
A abordagem substantiva da economia por Karl Polanyi (1944, 1957, 1975) marca uma 
verdadeira alternativa com relação à definição formal da economia política. 
Polanyi (1944) introduziu uma teoria da pluralidade das formas da economia ou de alocação 
dos recursos. Identificou a reciprocidade e a redistribuição como formas de transações 
econômicas diferentes do intercâmbio. O que distingue a reciprocidade e a redistribuição do 
intercâmbio depende de códigos morais. Polanyi (1957) fala de uma economia « inserida » 
num sistema de valores que se impõe a oferta e a demanda.  
Os valores humanos, atrás desses códigos éticos, são dados e inseridos (embedded) nas 
estruturas e nas representações sociais: a religião e a cultura. Assim, quando desaparecem 
essas tradições (associadas por Polanyi às civilizações e culturas pré-capitalistas ), a 
reciprocidade desaparece e o intercâmbio mercantil tende a se generalizar, segundo o modelo 
do mercado auto-regulável.  Para Polanyi, as estruturas sociais apenas deixam de exercer uma 
influência sobre as transações no caso do mercado de livre-câmbio das economias capitalistas, 
das quais denuncia a alienação por outra parte (1944). Bastaria, portanto, liberar as transações 
das suas obrigações para que se tornassem intercâmbios puros. O livre-câmbio emerge, assim, 
progressivamente da reciprocidade mediante a separação de funções anteriormente 
confundidas, como no caso dos fatos sociais totais de Mauss (1924). 
Mas Polanyi não explica como são produzidos os valores nos quais seriam inseridas as 
prestações econômicas. São normas que caem do céu, que são transmitidas ou inculcadas pela 
sociedade? Para Temple (1997), esses valores humanos não são dados; devem ser constituídos 
e socialmente construídos. Eles são, precisamente, gerados e reproduzidos pela 
institucionalização das relações de reciprocidade e de redistribuição em estruturas, não apenas 
sociais, mas, também, econômicas, que ele qualifica de “estruturas de reciprocidade”. Temple 
(1998) identifica a produção de valores fundamentais pelas estruturas elementares de 
reciprocidade. 
A confiança, por exemplo, não é oriunda, a priori, de uma religião ou de outra, nem de algum 
patrimônio cultural comunitário, indígena ou camponês, ou do interconhecimento. Ela é 
produzida por relações econômicas e sociais de reciprocidade, por meio de estruturas 
especificas de aliança e de compartilhamento de recursos. Se essas estruturas estão também, 
inscritas na tradição da maioria das comunidades rurais contemporâneas, é porque, 
geralmente, elas são oriundas de antigas civilizações rurais. Mas, agrega Temple, a 
desagregação desse patrimônio cultural levando, geralmente, a tornar essas obrigações 
facultativas; muitas vezes, não é mais possível assegurar essas regras e, portanto, as condições 
de reprodução das prestações e das relações regidas pelas estruturas de reciprocidade. 
Para Temple (1997), as estruturas de reciprocidade (ajuda mutua, compartilhamento de 
recursos) produzem valores de uso, mas, também, valores humanos: a amizade entre os 
próximos, a responsabilidade entre gerações e perante os recursos naturais, a justiça, a 
equidade, e a confiança nos modos de redistribuição.  
Portanto, as capacidades e competências das organizações dos agricultores podem oscilar, 
dialeticamente, entre duas tendências opostas e ao mesmo tempo, complementares: uma que 
corresponde, sobretudo, à produção de valores materiais de intercâmbio e a outra, associada, 
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essencialmente a valores éticos de cidadania, de solidariedade, permitindo, em certas 
condições, a institucionalização das estruturas que geram esses valores4. 
 
O que é a reciprocidade?  
 
Para Godbout (2004) podemos definir a reciprocidade de maneira simples : quando alguém 
recebe algo na forma de uma dádiva, ele tem tendência a dar por sua vez. A gente não pensa 
primeiro « ah que bom negócio!” como manda o interesse pelo lucro. A dádiva do outro 
carrega com ela uma impulsão a dar por parte de quem recebe. Não se trata em nada de um 
constrangimento, ao contrário, por exemplo, do contrato, no qual as obrigações de cada um 
estão sendo definidas da maneira a mais detalhada possível e regidas pela lei. Não, trata-se 
de uma incitação, de um convite. Mas esse fenômeno é tão importante que pode-se falar de 
uma força social elementar. Um grande sociólogo americano Gouldner (1960), diz da 
reciprocidade que ela é tão fundamental para a humanidade como o tabu do incesto. 
 
Mauss (1924) viu a primazia da obrigação de devolver, da qual diz que ela é total e imperativa 
do fato social, mas sem extrair dessa preeminência, o princípio da reciprocidade. Nas 
prestações totais, tudo é simbólico e tudo é recíproco diz Mauss.  
 
Lévi-Strauss (1950) cobra de Mauss, não ter postulado o intercâmbio no centro na função 
simbólica. 
Mas, associando aliança e parentesco à tríplice obrigação : dar, devolver e receber, Mauss 
desenhou um projeto que Lévi-Strauss (1947) propõe logo nas Estruturas Elementares do 
Parentesco.  Ordenando as relações de parentesco ao princípio de reciprocidade, Lévi-Strauss 
trata da reciprocidade direta (ou bilateral) com o termo de intercâmbio restrito ou simétrico 
(casamento com a prima cruzada bilateral) e da reciprocidade indireta, com o termo de 
intercâmbio generalizado ou assimétrico. 
 
Para L C Becker (1986) a tendência à reciprocidade (devolver tanto o bem quanto o mal) é 
uma forte potência na vida humana e esse conceito está estreitamente ligado às idéias e 
valores de justiça, equidade, obrigação, gratidão, responsabilidade perante gerações futuras 
e obrigação de obediência às leis. Becker considera a reciprocidade como um princípio de 
base para as obrigações sociais voluntárias ou não, nas relações intimas como distantes. 
Identifica, como Mauss, a relação entre valores éticos e estruturas sociais como, por exemplo, 
as estruturas de parentesco.   
A teoria da reciprocidade de Temple 
 
Temple (1995, 1997) parte, na origem da mesma constatação da dádiva de Mauss (1924), e 
pergunta: será que se pode dar, gratuitamente, sem razão, sem motivo, apenas por princípio? 
Quer dizer sem reciprocidade? Como Caillé (1998), constata que a dádiva não é 
desinteressada, mas motivada, primeiro, pelo interesse pelo outro, pelo reconhecimento do 
outro (“como a si mesmo” da ipseidade de Ricoeur, 1990) como base da humanidade. 
 
Para Temple (2004) a reciprocidade é a matriz do sentido e ela dá um sentido a dádiva. Ela 
dá o sentido de ser um ato sem contrapartida obrigatória, um ato de uma gratuidade 
absoluta. Devemos distinguir a reciprocidade que vem a ser a condição da dádiva, e a dádiva 

                                                 
4 Os valores materiais são os valores de uso e de câmbio, associados a sentimentos mais egoístas que motivam interesses de 
indivíduos e de grupos para consumir ou acumular bens e serviços essencialmente materiais. Entendemos por valores 
humanos (Blais, 1980) os valores éticos mais fundamentais, interessando a coletividade e reconhecidos pelas sociedades 
humanas, embora de formas diversas: confiança, justiça,  equidade,  obediência as leis, e obviamente,  amizade e amor. 
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em si, que só tem por sentido de ser uma dádiva. Prossegue: Enquanto você lembra as 
condições que dão sentido à dádiva, quer dizer, quando você está certo que o outro sabe o 
que dar quer dizer (porque ele mesmo participa de uma relação de reciprocidade dos dons), 
você tem a possibilidade de dar livremente. A dádiva pode então ser tanto mais pura que ela 
se insere numa estrutura de reciprocidade mais rigorosa. Para dissipar a ilusão de uma 
antinomia entre reciprocidade e dádiva pura, deve-se considerar a dádiva como uma 
palavra, quer dizer como a expressão de um sentimento oriundo/ nascido da reciprocidade”. 
 
Temple (1997, 2004) propõe considerar a reciprocidade como o redobramento de uma ação 
ou de uma prestação, entre outras, como a reprodução da dádiva. Distingue, assim, o 
intercâmbio (a troca) da reciprocidade: A operação de intercâmbio corresponde a uma 
permutação de objetos, enquanto a estrutura de reciprocidade constitui uma relação 
reversível entre sujeitos».  
As prestações da dádiva podem corresponder ao fato social total identificado por Mauss, na 
medida em que as relações de reciprocidade engajam o ser humano (indivíduo ou grupo) na 
sua totalidade, tanto do ponto de vista material (econômico) como simbólico e social. É nesse 
sentido que Temple (1998) identifica e associa a produção de valores humanos às estruturas 
de reciprocidade e de redistribuição. 
 
As estruturas elementares da reciprocidade 
 
Segundo Lévi-Strauss (1947) a noção de estrutura designa as diversas maneiras pelas quais o 
espírito humano constrói valores e sistemas de valores. Mas Lévi-Strauss não estabelece uma 
diferença entre sistemas de intercâmbio e de reciprocidade, porque considera a reciprocidade 
como uma forma de troca recíproca e simétrica. 
Para Sartre (1969) o sistema de valores em curso numa sociedade reflete a estrutura dessa 
sociedade e tende a conservá-la. A noção de sistema evoca duas idéias: a de pluralidade e a de 
organização. A expressão “sistema de valores” remete para a idéia de vários valores não 
apenas justapostos, mas articulados, organizados5. As estruturas elementares de reciprocidade 
foram sistematizadas por Temple (1998), que identifica certos dos valores humanos que 
produzem ou reproduzem. 
 
- As estruturas de reciprocidade bilateral correspondem às relações de aliança (matrimônio, 
compadrio, redes interpessoais, etc.) e de amizade6 que se estabelecem entre indivíduos, 
famílias e grupos. A reciprocidade binária simétrica (face to face, cara a cara) produz a 
amizade. A reciprocidade binária assimétrica produz o prestígio do doador (dádiva agonística, 
potlach). 
 
- As estruturas de reciprocidade ternária implicam, no mínimo, três partes. A reciprocidade 
ternária pode ser unilateral: por exemplo, a dádiva inter-gerações (relação entre pais e filhos) 
que produz a responsabilidade (Ricoeur, 1994). Ela pode ser bilateral, por exemplo, no caso 
do compartilhamento de recursos comuns, ela produz então a justiça e a confiança. Quando a 
estrutura ternária é bilateral ela submete o sentimento de responsabilidade a uma obrigação 
nova, por exemplo, a obrigação de equilibrar as dádivas que vêm de um lado com aquelas 
que vão para outro. O objetivo do doador na estrutura de reciprocidade ternária unilateral é 

                                                 
5 Blais (1983) distingue valores “meios” e valores “fins” (ou valores éticos) hierarquizados. Para ele, quando se conhece o 
sistema de valores de uma sociedade é possível reconstituir a organização que ela se deu para cultivá-las. Também, e ao 
contrário, a analise das estruturas permite reconstituir o sistema de valores de uma sociedade. 
6 Alain Caille (2001) usa em francês o belo termo de “aimance”, para tratar da amizade ou do amor para os outros em geral, 
ou como ele diz, para “nossos irmãos humanos”. 
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de dar o máximo possível, porque, quanto mais ele dá, mais ele gera laço social. Na 
reciprocidade ternária bilateral, aquele que se situa entre dois doadores deve reproduzir a 
dádiva de um e a do outro de maneira apropriada. Tal inquietação é a mesma da justiça 
(Temple, 1998: 241). 
 
- Na estrutura da reciprocidade centralizada, as prestações e as decisões são distribuídas por 
um centro de redistribuição (o chefe, o poder religioso, o patriarca, o rei, o Estado). No caso 
da reciprocidade ternária centralizada, a confiança torna-se obediência e obrigação ao centro 
de redistribuição.  
 
A confiança, por exemplo, é o produto de relações de reciprocidade que supõem também 
obrigações, as quais, se não respeitadas, são sancionadas. Pois, se as obrigações recíprocas 
não são regeneradas, deixa-se o campo livre para a concorrência, ou a competição econômica. 
A mesma não gera apenas uma emulação sadia, entre agentes “livres e bem informados”, mas 
também, a exploração dos mais fracos pelos mais potentes ou ricos7. 
Assim, o ato de compartilhar - os bens comuns - gera a confiança. A reciprocidade ternária 
unilateral gera a responsabilidade e a reciprocidade ternária bilateral produz a justiça.  
 
Essas estruturas são regidas por normas e regras. Negar ou ultrapassar essas regras invalida a 
possibilidade de reprodução dessas estruturas e, portanto, de produção ou de expressão dos 
valores produzidos8. 
 
 
2. Organização dos agricultores e estruturas de produção de valores 
 
Apresentamos a seguir alguns exemplos de caracterização das tensões entre relações ou 
estruturas de reciprocidade e de intercâmbio, assim como dos valores que elas produzem ou 
deixam de produzir, em três situações de organização dos agricultores familiares no Brasil: as 
organizações não formais, as organizações profissionais (cooperativas e associações de 
produtores) e os dispositivos coletivos incluindo outros atores, neste caso, uma experiência de 
formação por alternância de lideranças camponesas9.  
 
As organizações não formais e a reciprocidade na produção 
 
No Brasil, a comunidade, a ajuda mútua (mutirão), os grupos de crédito solidário, os bancos 
de sementes, etc, constituem formas de organização rural de origem camponesa, sem estatuto 
jurídico. Elas continuam assegurando, ao mesmo tempo, funções econômicas de apoio à 
produção agropecuária e uma função, sóciopolítica, de reprodução de valores humanos. Essas 
duas categorias de função garantem estruturas de relações humanas que permitem, não 
somente conviver entre si, mas conviver com a pobreza, com a exploração capitalista (ou com 
a seca no Nordeste) ou, também, resistir à injustiça e a exclusão. 
 
O mutirão nas comunidades rurais 
 
                                                 
7 Ver a obra de K. Marx para a análise dessa forma de alienação da economia capitalista ou do mercado de intercâmbio 
8 Não se trata tampouco de idealizar ou de “ideologizar” o principio de reciprocidade.  Não é objeto desse trabalho, mas 
existem formas de reciprocidade negativa: vingança,  rapto, guerra, etc. Existem, também, processos de alienação próprios às 
dinâmicas de  dádiva e de reciprocidade, que precisam ser criticados, mas, sobretudo, precisam ser caracterizados, porque são 
de natureza diferente dos processos de exploração da economia de intercâmbio. 
9  O caso das estruturas em redes é tratado na terceira parte.  
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A ajuda mútua, o mutirão no Brasil, cobre diversas formas e corresponde a, pelo menos, três 
tipos de estruturas de reciprocidade (Sabourin, 2004): 
 
a) a reciprocidade bilateral quando se trata de uma relação regular entre duas famílias, 
geralmente vizinhos ou compadres. Nessa estrutura de aliança que pode ser simétrica (entre 
pares) ou assimétrica (se uma família fornece mais trabalho ou maior quantidade de produtos 
para a outra, porque é maior ou mais rica), o principal sentimento produzido é a amizade, que se 
institucionaliza nas relações de compadrio, apadrinhamento mútuo, constituindo uma extensão 
das relações de parentesco. 
 
b) O compartilhamento de recursos ou trabalhos (a metadosis de Aristóteles) constitui uma 
estrutura específica: cada um dá para a comunidade e recebe dos outros. Por exemplo, quando 
todos os membros da comunidade mobilizam-se para realizar um trabalho beneficiando a um 
agricultor, abrir uma roça, trata-se de uma compartilhamento bilateral. Quando é para construir a 
casa de um jovem casal, ele é unilateral. Temple (2004) lembra de fato que nunca se constrói a 
casa dos seus pais, mas das crianças. Além da amizade e da aliança, essa estrutura produz 
prestigio quando o donatário retribui a ajuda com comida, bebida ou festa.  
 
c) A reciprocidade em estrela (Temple, 2004), outra variante de compartilhamento, corresponde 
ao mutirão mobilizando o conjunto dos membros do grupo local ou da comunidade, por 
exemplo, para construir a escola, consertar o salão comunal, cavar ou limpar o açude 
comunitário, uma cisterna ou uma estrada. Essa estrutura produz amizade, mas também 
confiança entre os membros que mais participam. Quem não comparecer perde prestígio e honra. 
 
 
  
Reciprocidade bilateral simétrica:          A                  B                                 (face  a face) 
 Reciprocidade  ternária unilateral :       A                 B                C           (entre gerações) 
 Reciprocidade ternária bilateral:         A                  B                  C 
Reciprocidade em estrela :  (compartilhamento)                   Reciprocidade centralizada :           
                     
     D                                                                                             D 
  
    A                E                                                                  A          CR            E  
                                                                                                          
                      B               C 
         B               C                                     CR = centro de redistribuição         
                        
  
      
Fig. 1: Representação esquemática das estruturas de reciprocidade 
 
 
As evoluções diferenciadas das formas de ajuda mútua testemunham da dinâmica dessas 
estruturas de reciprocidade e da sua capacidade de adaptação. Além das necessidades de apoio 
material ou humano, as comunidades rurais adotam ou reproduzem essas estruturas para manter 
regras e normas de compartilhamento e de solidariedade que produzem valores humanos de 
amizade e de confiança. Acontece, particularmente, no caso de ambientes institucionais hostis 
ou, quando as condições de reprodução das sociedades camponesas não são mais garantidas. 
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Na região do Poitou, na França, por exemplo, a ajuda mútua bilateral, entre duas famílias de 
agricultores, é chamada de “coubiage”. É uma típica estrutura de reciprocidade bilateral, 
geralmente simétrica. Ela era indispensável aos pequenos camponeses para a colheita do trigo. 
A partir dos anos 1950, com a aquisição de máquinas debulhadoras a vapor (via cooperativas 
para uso comum de equipamentos), a debulha mecânica exigia um mutirão com o conjunto 
dos homens da comunidade para abastecer a capacidade da máquina. Nos anos 50 a 70, as 
chamadas “batteries” tornam-se os maiores mutirões e as maiores festas do fim da era 
camponesa, nessa região da França. Foram o progresso tecnológico e a modernização 
institucional (cooperativas) que levaram as famílias à ampliação do círculo de ajuda mútua e 
de redistribuição compartilhada de trabalho. O sistema desapareceu com a reforma fundiária 
que ampliou as parcelas, tirando a cercas vivas, permitindo a utilização de colheitadeiras 
automotrizes. Voltou-se então a forma de “coubiage”, bilateral. Quando, mais tarde, uma 
nova inovação técnica apareceu, a silagem de forragem, os agricultores reativaram o mutirão 
ampliado (para dispor de vários tratores e carroças, de maneira a aproveitar ao máximo da 
capacidade da máquina ensiladeira). Porém, o mutirão funcionou sem a festa, os agricultores 
familiares modernos eram demasiado atarefados e suas mulheres trabalhavam fora da unidade 
de produção. O mutirão funcionou para resolver o interesse material de cada um, mas sem a 
redistribuição, sem banquete, sem produzir tanto laço social entre as famílias. Continuavam os 
mesmos agricultores familiares, as mesmas famílias, mas não existia mais sociedade 
camponesa. 
Isso é importante, porque, certas práticas de reciprocidade no Brasil rural (festas, mutirão), 
sofrem a competição de novas relações de troca: salário, venda de bebidas ou pagamento de uma 
taxa nas festas das comunidades. Quando tais práticas são dominadas pela lógica da troca, não 
garantem mais uma “modernização” ou uma atualização de novas estruturas de reciprocidade, 
suscetíveis de manter a mesma categoria ou qualidade de relação humana. A troca de diárias é 
diferente do mutirão. Também, se qualquer pessoa pode substituir o chefe ou um membro da 
família, qual é o sentido para a honra do nome dessa família? 
 
A integração ao mercado de intercâmbio e à sociedade nacional (administração, escola, 
igrejas, serviços técnicos) tem levado as comunidades rurais a dotarem-se de novas estruturas 
de representação, de cooperação e de troca monetária, sem abandonar, completamente, as 
formas de organização e, sobretudo, os valores e as práticas associados à reciprocidade 
camponesa. Porém, além de trazer soluções, essas formas de organização criam, também, 
novos problemas à medida que ignoram ou desrespeitam as regras da reciprocidade, porque 
são modelos concebidos segundo os princípios da concorrência e do intercâmbio. 
 
Vantagens e limites das organizações profissionais dos agricultores 
 
A organização formal dos produtores corresponde a uma estrutura sócio-profissional. Apesar 
das inadequações dessas estruturas jurídicas de natureza produtiva, a criação de organizações 
de agricultores pode levar para a modernização da reciprocidade camponesa ou, ao contrário, 
privilegiar o desenvolvimento do intercâmbio mercantil. 
 
Porém, o exemplo dos agricultores franceses mostra como as “cooperativas de uso em comum 
de material agrícola” (CUMA) e a modernização das máquinas, não somente não impediram a 
manutenção das relações de ajuda mútua, mas provocaram sua ampliação enquanto existiu 
uma sociedade compartilhando esses valores. Esse tipo de atualização das práticas de 
reciprocidade e dos valores produzidos pode ser observado em outras regiões, como no caso 
das associações comunitárias, criadas para administrar florestas e pastagens coletivas no 
Nordeste da Bahia, no Brasil, os chamados fundos de pasto (Sabourin et al., 2001) 
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Em comunidades humanas recentes, frágeis e artificialmente constituídas como os perímetros 
irrigados e os assentamentos de reforma agrária, dadas as limitações e carências dos serviços 
públicos, a organização dos agricultores torna-se, ao mesmo tempo, central e problemática. 
 
Foi o caso da instalação de camponeses criadores de gado nos perímetros irrigados do Vale do 
São Francisco. Confrontados com a lógica da integração ao mercado pela produção intensiva 
de frutas ou verduras, eles devem realizar uma mutação, não só no sistema produtivo, mas no 
sistema de valores e de referências ou, então, abandonar a irrigação (Sabourin et al., 1998). 
Em Bebedouro, o primeiro perímetro irrigado público de Petrolina-PE, houve um conflito 
entre a lógica da concorrência para o mercado capitalista e aquela do desenvolvimento da 
reciprocidade. Uma parte dos produtores instalados pelo Estado continua privilegiando uma 
lógica camponesa de pecuária bovina. Satisfeitos com um sistema de criação e um negócio 
familiar, de gado sustentado por forragens irrigadas, procuram prestígio local, mediante 
prêmios obtidos nas vaquejadas. Esta situação se manteve e provocou a preocupação da 
direção da cooperativa e dos poderes públicos que desejavam impor a produção de mangas e 
uvas, considerada mais lucrativa (mesmo se hoje quebrou por super produção), de maneira a 
poder assegurar o funcionamento da cooperativa que comercializa frutas, mas não gado ou 
troféus.  
Em matéria de dificuldades da reforma agrária, Martins (2003) propõe uma análise sem 
complacência das contradições entre as políticas publicas, as mediações privadas ou 
institucionais de um lado e as lógicas residuais de reciprocidade (positiva ou negativa) dos 
sem terra ou dos assentados. 
 
Num assentamento bastante desorganizado no Estado de Minas Gerais, uma pequena parte 
das famílias consegue estruturar a propriedade para viver da produção e a outra parte parece 
condenada a abandonar o lote. Porém, nas prioridades de planejamento do eixo produtivo, 
uma ampla votação (85%) priorizou a criação de grupos de produção coletivos (leite, 
mandioca); o melhoramento das lavouras individuais só reuniu 4% dos votos. 
No eixo de atividades sociais, a cobertura do barracão comunitário (em sistema mutirão) foi a 
prioridade, mas quase com a mesma votação, vieram: 2) a abertura de uma segunda lavoura 
comunitária, 3) a construção da escola e 4) o melhoramento das relações entre os assentados 
(sic !). Parecia óbvio para todas as famílias que essa quarta prioridade, essencial para o futuro 
de todos e do assentamento, era subordinada à realização prática e concreta, dos três tipos de 
mutirão antes colocados. 
Para as infra-estruturas, houve duas prioridades: a energia elétrica e a ponte no riacho. As 
duas associam tanto justificativas sociais (luz e eletricidade, para música, televisão, lazer, 
festa e casa; ponte para ir a cidade e se visitar entre os “dois lados do rio”) como produtivas 
(energia para tanque de refrigeração do leite, máquina forrageira, e ponte para transporte e 
frete dos produtos).  Quando se tratou de programar o primeiro mutirão para o teto da casa de 
associação, o desamparo no grupo foi total. Ninguém, nem os diretores da associação, sabia 
por onde começar. O presidente exigia pagar as cotas, os sócios sem dinheiro ofereciam 
fornecer as suas próprias telhas (tirando das suas casas inacabadas) ou solicitar telhas de 
amianto na prefeitura, sem saber como e de onde conseguir as vigas.  
Parecia que toda a boa vontade coletiva ia desmoronar e se diluir na incapacidade de resolver 
detalhes práticos elementares e aparentemente simples.  O nível de capabilities, de capital 
humano e social do grupo, se fosse medido neste momento teria frisado o zero (Sen, 1999). 
De repente, algumas mulheres fizeram, timidamente, uma proposta: “porque não fazer como 
para a construção da igreja; constituir uma “vaquinha”, vender ou leiloar galinhas ou 
hortaliças (todas as famílias tem um pouco, mesmo quando não tem dinheiro para pagar a 
cota da associação), ver quais dos assentados ou agricultores vizinhos tem madeira a dar 
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para as vigas e para a ponte, e finalmente, solicitar na cidade e junto aos comerciantes o 
material que faltar”. 
 
O que era possível para construir uma igreja grande e relativamente cara, para rezar e cantar, 
não era tão evidente para consertar o local da associação. Colocar um telhado no barracão 
continua sendo quase tão inacessível quanto a arrumação de empreendimentos produtivos 
individuais ou familiares.  
 
Nos assentamentos com dificuldades de organização, onde a associação formal fica 
abandonada funcionam ainda, às vezes, formas de reciprocidade aplicadas à produção 
(mutirões, ajuda mútua, roça coletiva). Quando nem elas funcionam, é então por meio das 
estruturas de reciprocidade aplicada ao nível simbólico (as estruturas religiosas, culturais, 
sociais, festivas), que se pode reunir um número significativo de famílias. De fato, são 
relações e estruturas geradoras dos valores humanos que até podem, num segundo tempo, ser 
reinvestidos ou utilizados na promoção da ação coletiva ou no manejo econômico do 
assentamento e dos seus recursos. É por isto que as infra-estruturas sociais, esportivas, 
culturais e religiosas são tão importantes, especificamente em assentamentos ou perímetros 
irrigados com famílias desraigadas, oriundas de regiões diversas. Mas não é apenas a fé 
religiosa coletiva, expressa na participação de todas as famílias na missa e na reza, nem a 
moral cívica transmitida pela família ou pela escola, que produzem os valores humanos. São 
as estruturas de reciprocidade institucionalizadas no mutirão, na solidariedade interfamiliar ou 
entre gerações que oferecem um quadro de atualização socioeconômico e até material, aos 
valores éticos potencializados nas representações simbólicas.  
Para consolidar o potencial produtivo ou técnico-econômico dos assentamentos, são, portanto, 
as estruturas (e as infra-estruturas) que asseguram mais facilmente a produção dos valores 
humanos básicos que deveriam ser apoiadas e financiadas, com a mesma prioridade que as 
infra-estruturas produtivas. Nenhuma família monta um projeto econômico de vida num 
ambiente inumano ou desumanizado. 
 
A atualização das estruturas de reciprocidade em novos dispositivos 
 
As práticas e iniciativas das comunidades rurais para produzir e compartilhar saberes, também 
podem se consolidar quando são estabelecidas relações de reciprocidade novas com atores 
externos, por meio da criação de estruturas específicas, por exemplo, dispositivos10 de 
interação ou de cooperação entre organizações camponesas e serviços públicos de pesquisa, 
extensão e capacitação.  
No Estado da Paraíba, funciona, desde 2003, na região do Cariri, em torno do município de 
Sumé, uma experiência de formação por alternância (nos fins de semana) de lideranças de 
organizações: a Universidade Camponesa ou projeto Unicampo (Caniello et al.,2003). Os 
beneficiários (agricultores familiares de comunidades e assentamentos da região do Cariri), 
associam o sucesso da formação coletiva e a qualidade da aprendizagem (individual como 
coletiva) à produção de confiança a partir de relações de dádiva e de compartilhamento de 
saberes (Coudel e Sabourin, 2005). Essa geração de confiança foi promovida e construída 
porque a metodologia da estrutura de formação entre pares, permitia um tratamento aberto, de 
respeito e de humildade, de humano para humano, entre os formandos e formadores. Não se 
trata apenas de produzir ou de transmitir conhecimentos, mas de criar as condições coletivas e 

                                                 
10 Correspondem aos dispositivos institucionais de agricultores no sentido dado por Mormont (1996): arranjos e 
configurações entre atores de diferentes tipos numa perspectiva de regulamentação. 
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institucionais da aprendizagem, o que supõe começar por devolver ou dar dignidade e palavra 
aos camponeses em capacitação. Trata-se, portanto, também, de dar conhecimentos, de 
compartilhar opiniões e tomadas de consciência mútuas e coletivas. Por fim trata-se de 
compartilhar práticas: práticas pedagógicas, visitas de observação, viagens de estudo e, 
sobretudo, trabalhos manuais de artesanato e de artes (Tonneau e Sabourin, 2004). 
 
Os formandos explicam o sucesso ou a eficiência das aprendizagens pela importância: 
- do respeito do outro (formando ou formador), da capacidade de escuta que tem gerado essa 
confiança no seio do grupo; 
- das relações de intercâmbio mútuo (recíproco) com outros profissionais ou atores socio-
técnicos (agricultores, artesões, poetas, artistas); 
- da prática coletiva de trabalhos manuais nas aulas e oficinas de artes plásticas, incluindo a 
aprendizagem por todos os  professores, o que tem criado relações horizontais inter pares 
entre formandos e entre formadores e formandos, além dos diferentes estados sociais ou 
profissionais. 
 
As aprendizagens mais relevantes estão associadas a relações que produzem também valores 
humanos e sentimentos importantes : confiança (em si e nos outros), respeito e 
reconhecimento do outro, sentimentos de justiça (a noção essencial do direito e do dever de 
“tomar” ou melhor de dar a palavra”; por fim, de responsabilidade (com os parceiros da 
formação e com as comunidades ou a organização de origem). Esses valores são produzidos 
por três das estruturas de reciprocidade Temple (1998). 
- Respeito, reconhecimento e amizade são produtos pelo « cara a cara » da reciprocidade 
bilateral simétrica 
- A confiança coletiva é produzida pela estrutura de compartilhamento no sentido de 
compartilhar algo no seio do grupo: participação compreendida, repartição e solidariedade; 
- O sentimento de justiça na aprendizagem e na tomada de consciência é produzido pela 
eqüidistância entre a necessidade do saber (a sua aplicação, para si e para os outros) e a fonte 
do saber (personificada pelo formador), corresponde a estrutura de reciprocidade ternária 
bilateral.  
 
Por outra parte, os agricultores formados insistem na necessidade de fazer sentir que essa 
universidade não é apenas próxima deles, ela é “eles e deles”. Isto os motivou para criar e 
gerar relações de proximidade e de interconhecimento: 
a) entre eles, formados, criando uma associação dos antigos alunos da Unicampo;  
b) com o conjunto da população das suas comunidades, mediante iniciativas educativas 
(oficinas para crianças e mulheres) e projetos produtivos de desenvolvimento local (eco-
turismo no assentamento de Camalau, PB). 
Eles criaram assim, espaços e modalidades para continuar a compartilhar saberes, regras e 
técnicas aprendidos, e para continuar a produzir e compartilhar valores humanos, como nas 
sessões da Universidade Camponesa. Organizaram uma ampliação das estruturas de 
reciprocidade produtiva e simbólica e de redistribuição/aprendizagem de saberes e de valores. 
Tais processos correspondem a uma abertura, a uma tomada de palavra e de conhecimentos, 
associada a uma tomada de consciência coletiva, tal como concebida e experimentada por 
Paulo Freire (1963,1968). É tudo o contrario da retração, do isolamento (autarcia e 
dependência) que caracterizam as formas de alienação geralmente associadas às sociedades 
camponesas (Mendras, 1976). A valorização e a recuperação das suas raízes camponesas, 
antes desprezadas ou escondidas, permitiram construir uma relação de reciprocidade na 
aprendizagem, produzindo sentimento de dignidade e valores de honra e de prestígio coletivo. 
A institucionalização deste tipo de relação, sua reprodução ou a sua ampliação pode contribuir 
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a criar uma estrutura de reciprocidade ternária unilateral. Constitui, também, uma condição 
prévia e uma potencialidade para a capacidade de valorização dos recursos materiais (naturais, 
agro-ecológicos, agricultura pecuária, artesanato) éticos e espirituais (valores e 
representações) ou simbólicos (produção artística) do seu território local ou regional (Caniello 
et al, 2003). 
 
 
3. Discussão e ensinamentos 
 
Por um lado, existe uma justificação do interesse do capital social segundo uma lógica 
utilitarista associada à competitividade do sistema de intercâmbio capitalista. As relações 
humanas (proximidade, interconhecimento nas redes) e as organizações estão sendo 
encorajadas porque permitem reduzir os custos de transação, valorizar melhor o capital 
humano (aprendizagem, produção e difusão de informação e de inovação, aprendizagem), 
desenvolver as capacidades (as capabilities de Sen, 1999), para conseguir ou para acumular 
serviços, interesses e valores materiais. 
Por outro lado, existe também uma produção material (de uso e de mercado) gerada por 
formas de reciprocidade produtiva (ajuda mútua, manejo compartilhado de recursos comuns, 
redistribuição de saberes, produção de bens públicos locais). A sua manutenção e reprodução 
dependem da preservação de estruturas de reciprocidade, mais ou menos instituídas ou 
frágeis. Mas, essas estruturas não estão sendo mobilizadas apenas para aspectos materiais; 
funcionam também no plano simbólico, por meio da palavra e das regras ou costumes, 
associados ou não a uma tradição, ou ainda da sua atualização em condições ou contextos 
novos. São estruturas econômicas e sociais que relevam de representações e decisões 
políticas. 
 
O apoio à organização e o uso das estruturas em redes 
As redes sociais ou socio-técnicas (Callon, 1991, Latour, 2000) vêm sendo mobilizadas pelo 
apoio a organização das relações produtivas nos territórios rurais no Brasil (Veiga, 1999; 
Rocha et al, 2003). Porem, os atributos associados a essas redes de informação, de inovação 
ou de comercialização, podem ser analisados segundo dois planos distintos : 
 
Por um lado, a confiança, valor moral, remete para o plano afetivo ou espiritual e, por outro 
lado, a ajuda mútua, a solidariedade, as práticas e formas de reciprocidade podem remeter 
também, diretamente ou não, para uma atividade produtiva. Como separar o que relevaria de 
uma lógica utilitarista de redução dos custos de transação ou de facilitação de transferência de 
saberes, para uma atividade material, do que depende de uma lógica de reciprocidade, com 
vista à ampliação das relações humanas, do interesse pelos outros? 
As transações e prestações materiais aparecem « inseridas » nos costumes ou nas expressões 
culturais e simbólicas dos valores humanos. Como esses valores são gratuitos, eles 
contribuem, de fato, para reduzir os custos de transação, e por isto são reconhecidos pela nova 
economia institucional. Mas, essa corrente não admite que esses valores devam ser 
constituídos. Não são naturalmente associados aos indivíduos como a cor dos olhos, ou aos 
grupos sociais, por alguma “magia” cultural ou por alguma herança de uma história passada 
ou de uma tradição transmitida pela educação. 
 
Ainda bem, nas sociedades rurais dos países pobres, o homem não tem por objetivo destruir 
esses valores, portanto, eles continuam existindo, apesar da extensão do livre-câmbio. Porém, 
para promover formas de desenvolvimento da coletividade apoiando-se nas redes sócias-
técnicas ou sócio-econômicas, é preciso caracterizar as estruturas constituintes: as que, além 
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de valores materiais de uso ou de mercado, produzem também valores humanos. Como uma 
rede de reciprocidade produz confiança? Quais os valores inscritos nos costumes ou na 
reconstrução social a partir do simbólico (representações sociais: filosofias, religiões, 
ideologias políticas, etc) e como esses valores estão sendo produzidos? 
 
Qual é o objetivo principal das unidades de produção ou das pequenas empresas familiares 
que constituem essas redes socioeconômicas? Em primeiro lugar trata-se de satisfazer as 
necessidades das suas famílias e da população local.  
Assim, a escolha dos rurais para trabalhar nos seio de (ou com) pequenas empresas familiares 
autônomas, mais interdependentes e organizadas em redes, pode existir, também, porque eles 
pretendem manter e reproduzir um sistema de valor ético agregado, que vem informar da 
natureza moral ou apenas utilitarista do econômico: uma lógica de ampliação e generalização 
da reciprocidade e da redistribuição, no interesse por si e pelos outros, ou, então, uma lógica 
de concorrência no intercâmbio para a acumulação de lucros privados. Em outros termos: será 
que essas redes funcionam apenas para realizar lucros ou também, para manter relações 
humanas com os outros e para participar de uma sociedade humana e cidadã? 
 
Da mesma maneira, como distinguir as formas de organização dos agricultores, destinadas a 
estratégias produtivas que levem em conta a qualidade do trabalho, dos produtos e a 
preservação dos recursos naturais, dos modos de organização aparentemente semelhantes, que 
encobertos pelo mesmo discurso do desenvolvimento sustentável, estão promovendo, em 
primeiro lugar a realização de benefícios imediatos, para grupos dominantes ou restritos? 
 
São elementos com raízes profundas, que vem da constituição das sociedades humanas e 
dependem de princípios universais, de estruturas fundamentais constitutivos da humanidade. 
O sistema capitalista nasceu há apenas três séculos, a partir das situações muito particulares 
da Europa ocidental e dos USA, numa configuração histórica bem específica e exclusiva. Que 
ele tenha alcançado um nível de produção de comodidades e progressos tecnológicos 
fantásticos é uma realidade que ninguém pode negar. Mas será que, portanto, a ambição da 
humanidade deva ser reduzida à obtenção desse tipo de vantagens, quando sabemos que não 
são ilimitados, reproduzíveis para todos, e repartidos de maneira desigual. Será que as outras 
formas de economia e de mercado, não ofereceriam, por sua vez, outros tipos de vantagens 
“comparativas” que poderiam também, serem objeto de desenvolvimento de outras estruturas, 
por meio dessas relações em redes. De fato, não existem redes sem relações humanas, o que 
não deveria, tampouco levar a justificar como um mal menor, as redes mafiosas do capital 
financeiro e comercial, ob o pretexto que produzem commodities e riquezas para o livre 
mercado e não mais para estados coletivistas (Sen, 1999). 
 
Dificuldades, limites e pistas de pesquisa. 
 
A diferença entre a análise de Polanyi e aquela do princípio econômico de reciprocidade 
proposta por Temple reside na origem dos valores humanos ou éticos que orientam as 
prestações. Polanyi e certos autores como North (1977) e Ostrom (1998) inserem os valores 
éticos no domínio da competência privada11, ou nos fatos culturais que não tem nada a ver - 
ou muito pouco - com a economia. Para Temple, as estruturas de reciprocidade são estruturas 
econômicas. 

                                                 
11 Os valores humanos não são culturalmente dados à um grupo, nem específicos de cada indivíduo, como a bondade,  ou os 
cabelos ruivos, são produzidos e reproduzidos por meio de relações de produção, de trabalho, de ação entre pares:  a tal 
“praxis interpares”.  
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De fato, nas sociedades rurais de hoje, à diferença das sociedades humanas das origens, 
encontramos situações mistas, na medida em que, muitas vezes, o sistema do intercâmbio tem 
sido imposto progressivamente, chegando a sobrepor-se e a ocultar ou a paralisar as práticas 
de reciprocidade. Isto dificulta bastante o trabalho de análise. Por exemplo, as formas de 
reciprocidade bilateral ou simétrica são geralmente interpretadas como intercâmbios 
recíprocos ou trocas mútuas. As normas de reciprocidade ternária entre gerações são 
assimiladas aos interesses dos doadores (o seguro de vida das sociedades tradicionais). As 
formas de redistribuição pelo Estado (previdência social e aposentadoria) são interpretadas 
apenas pelo seu lado monetário como compensações, ganhos sociais ou complemento de 
salário, enquanto constituem as mais importantes, e talvez, as ultimas, formas de 
reciprocidade centralizada generalizada de compartilhamento e de redistribuição ampliada nas 
nossas sociedades modernas. Pode-se notar que o Brasil beneficia da legislação nacional de 
reciprocidade generalizada mais avançada do mundo, apesar de não ser ainda regulamentada e 
aplicada, com a Lei de Renda incondicional de Cidadania, votada em janeiro de 2003 
(Suplicy, 2002). 
Não é evidente porque, além das confusões de conceitos e vocabulários entre disciplinas, 
existem confusões herdadas da academia (cf Lévi-Strauss sobre reciprocidade e intercâmbio) 
e, por outra parte, impera o sucesso de noções polissêmicas, como a de capital social, de 
desenvolvimento sustentável, de economia solidária, etc. Nessas condições epistemológicas, o 
método para diferenciar as prestações reguladas pelo princípio da reciprocidade daquelas 
governadas pelo intercâmbio, consiste em procurar identificar as polarizações econômicas das 
relações sociais, os valores produzidos e as estruturas de base que garantem a reprodução 
dessas relações e dos valores humanos. 
 
Face ao desengajamento do Estado dos seus compromissos reguladores e redistributivos, 
republicanos e humanistas, associado à privatização ou à redução dos serviços públicos, os 
camponeses, os agricultores e as comunidades rurais constroem dispositivos alternativos. 
Assiste-se, no Brasil, a uma multiplicação de iniciativas locais de acesso ou de manejo de 
recursos ou bens públicos: informações (articulações temáticas e fóruns regionais, pólos 
sindicais, redes territorializadas), inovação (bancos de sementes, grupos de credito mutuo para 
construção de cisternas, grupos de agricultores experimentadores), saberes e saber-fazer 
(Universidade Camponesa, escolas familiares rurais, etc). Os agricultores, ou as suas formas 
de ação coletiva ou de organização, asseguram, portanto, ao nível local ou regional, mediante 
esses dispositivos, funções de interesse geral ou comum, de pesquisa, experimentação, 
extensão, capacitação e divulgação, de maneira gratuita e sem beneficiar, muitas vezes de 
apoio público. Esses dispositivos coletivos ou institucionais asseguram, ao mesmo tempo, 
junto com a produção familiar agropecuária, uma produção de bens públicos locais e uma 
produção de valores humanos: responsabilidade, confiança, justiça e equidade. 
Um bom exemplo de política de desenvolvimento territorial sustentável, negociada e adaptada 
localmente, consiste em apoiar a sustentabilidade desses dispositivos coletivos de interesse 
público, em fortalecer a sua institucionalização, como forma de articulação entre ação publica 
e organizações dos agricultores. Tais estratégias permitem negociar interfaces positivas entre 
sistemas de intercâmbio e de reciprocidade, superando os bloqueios e as paralisias habituais 
(Sabourin, 2000). 
 
Outro campo de aplicação passa pela reconquista dos mercados de proximidade12 para 
dinamizar a produção do laço social, de sociabilidade, pelas relações direitas entre produtor-
consumidor. Trata-se de encorajar a criação de territorialidades socioeconômicas e culturais 

                                                 
12 Temple (2004) fala de mercados de reciprocidade  
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“humanas”, por meio de relações entre homens, culturas, territórios, produtos e identidades 
diferentes. Quando as relações diretas entre produtores e consumidores (reciprocidade 
bilateral) são limitadas, existem várias alternativas que funcionam pelo mundo afora, 
inclusive no Brasil. Essas alternativas, muitas vezes reunidas hoje no termo de “economia 
solidária” (Singer, 2002), correspondem, em realidade, a relações e a estruturas de 
reciprocidade: 
- as cadeias curtas controladas socialmente por grupos de produtores ou cooperativas de 
consumidores (ou pelos dois em conjunto) como existe na periferia de Porto Alegre com 
assentamentos do MST, representam estruturas de reciprocidade bilateral, produzindo 
amizade e confiança. 
 
- a intermediação qualificada e interpessoal de “courtage” mantêm uma relação de 
reciprocidade ternária por meio do interconhecimento, do efeito rede e de uma informação 
sobre a qualidade do produto. Essa estrutura produz confiança, responsabilidade e reputação 
(tanto do produtor como do intermediário), fonte de presíigio. 
 
- esse papel de certificador de qualidade pode ser participativo (rede Ecovida) ou devoluto a 
um terceiro: organização de produtores ou instituição pública que garante as normas de 
origem, de fabricação, de qualidade dos produtos (vinhos, queijos, artesanato, orgânicos, etc.).  
 
- o comércio solidário ou justo constitui uma variante: propõe, na base de valores humanos de 
equidade e de justiça, uma remuneração privilegiada compensando a falta de uma relação 
humana mais direta entre produtores e consumidores. Porém, a distância e a procura da 
eficiência levam, muitas vezes ao uso dos mesmos sistemas e redes de intermediação e de 
frete que aqueles das comodidades do livre câmbio, o que reduz ou compromete a 
possibilidade de estabelecer relações de reciprocidade capazes de produzir valores humanos 
(Le Velly, 2004).  
 
A política de qualificação (selos, apelações) limita de fato os efeitos da concorrência e da 
especulação capitalista, mas depende da identificação de relações de reciprocidade e do 
reconhecimento ou da construção de uma autoridade legitima e competente para definir e 
assegurar a certificação das normas de origem e de qualidade.  
 
 
Conclusão 
 
A mobilização coletiva das organizações e das redes dos agricultores familiares pode seguir 
duas orientações. Por um lado, pode-se desenvolver apenas na base do sistema do intercâmbio 
capitalista. Sabemos que este é gerador de um progresso tecnológico inegável, de riquezas, 
materiais, sem duvida nenhuma, interessantes para a humanidade, mas limitadas e cada vez 
repartidas de maneira mais desigual. Este desenvolvimento fundado na economia de 
intercâmbio e de concorrência, não é sustentável. Gera também a exploração do homem, dos 
recursos naturais e a exclusão dos mais pobres dos direitos de participar de uma verdadeira 
humanidade.  
Por outro lado, as formas de organização dos agricultores, dos rurais e de outros atores sócio-
econômicos, podem participar da reprodução ou da atualização de relações e estruturas 
econômicas e sociais de reciprocidade. Essas relações e estruturas têm conseguido, mesmo se 
ignoradas ou mascaradas e apesar da dominação do sistema de intercâmbio capitalista, 
assegurar a sobrevivência material da maioria das populações rurais, das modestas até as mais 
pobres e, sobretudo, a manter nas nossas sociedades, um mínimo de valores humanos. 
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Na tese que defendemos, esses valores humanos não são dados culturalmente ou socialmente 
inseridos nas estruturas simbólicas e nas representações; são, ao contrário, construídos e 
reproduzidos pelas relações humanas constituídas em estruturas de reciprocidade. Um dos 
aspectos mais graves da confusão entre essas categorias e lógicas (mesmo tratando-se de 
categorias teóricas), mantida pela academia, é sem duvida, o fato de justificar a mobilização 
de processos sociais apoiados em valores humanos de comunidades (aqui rurais), para 
favorecer, principalmente o desenvolvimento da economia neoliberal de intercâmbio 
capitalista.  
Essa confusão é também mantida pelas mesmas populações e organizações rurais, porque, à 
falta de crítica interna ou de explicação externa, ignoram em parte as diferenças entre as duas 
lógicas e prolongam um qui-pro-quo histórico iniciado com a descoberta dos novos mundos 
pelos colonos europeus (Temple, 1992; Todorov, 1982); dominando apenas uma lógica, 
interpretam as relações de intercambio como relações de reciprocidade. 
Num outro plano, trata se, também de escolher entre privilegiar a produção e apropriação de 
valores individuais (coragem, bondade, etc) e a produção e compartilhamento de certos 
valores comuns, aqui definidos como aqueles que são mais susceptíveis de contribuir para o 
bem comum. 
Segundo Blais (1983) para que uma sociedade funcione, precisa de valores comuns, mas 
todos os valores não podem sê-lo da mesma maneira. Não se pode exigir dos cidadãos que 
atribuam aos meios a importância que acordam aos fins. Quando os meios não são 
excludentes (tempo, ar, território, saber, informação), cada um deve ter a possibilidade de 
fazer o que ele bem entende, mas quando os meios excluem-se, a maioria decide nas 
democracias ou a unanimidade em torno do consenso, nas comunidades menores, o que 
obviamente não é sempre fácil aceitar. Sempre segundo Blais (1980), um entendimento sobre 
os valores « fins » é capital para as sociedades, mas a condição de limitar-se aos valores que 
revestem as dimensões mais fundamentais e universais da humanidade (os direitos do homem, 
ou “ordem e progresso” ?). Da mesma maneira, as comunidades rurais mantêm estruturas de 
reciprocidade, não unicamente pela consciência da sua produção cotidiana de valores 
humanos, mas também, por referência a sua cristalização em representações simbólicas: 
costumes, rituais, filosofias e religiões. Trata-se também de operar passagens do real para o 
simbólico e de saber identificar as estruturas simbólicas de reciprocidade, garantidas pelo 
recurso a um “terceiro incluído”: criação ou expressão artística, relação com a natureza, 
divindades, etc. 
Dentro de cada uma dessas dimensões (corporal, ética, intelectual, artística, religiosa) os 
homens devem poder encontrar sua liberdade: a liberdade de aprofundar a profissão, a arte ou 
a ciência da sua escolha, de praticar a religião da sua escolha.  Para Blais (1983) o bem 
comum é comum em dois sentidos: primeiro porque é realizado por meio dos esforços de 
todos, segundo, porque pertence a todos. 
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