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Neste trabalho procuramos analisar o processo de organização, crescimento e
reconhecimento social da Associação de Moradores de Palmeiras – AMOP, uma
comunidade de pequenos agricultores familiares de Mimoso do Sul/ES que encontrou no
associativismo uma forma de organização e, segundo os próprios associados, “um caminho
para a melhoria de vida”, alterando suas formas de viver e pensar individualmente, para
pensar e agir coletivamente. Nesse percurso, o meio ambiente passa a ser compreendido
como parte deste coletivo, alterando com isto as relações sociais locais e proporcionando
inúmeros benefícios para o grupo. Instituída em 1992, a associação foi uma iniciativa dos
moradores da região de Palmeiras que, ao discutirem os problemas comuns da comunidade
em seus momentos de socialização e lazer, começaram a buscar meios de fortalecerem-se
em busca da superação dos mesmos. Os moradores realizaram um levantamento das
principais dificuldades a serem combatidas coletivamente e procuraram auxílio nas
instituições locais de apoio à agricultura; encontraram no Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural e na Fundação Banco do Brasil grande parceiros. O
resultado desta empreitada foi uma comunidade organizada que teria alcançado, tanto na
visão dos seus associados, como para olhares “externos”, todos os objetivos almejados
inicialmente, e outros mais. Uma associação local que se “ambientaliza” e consegue se
inserir “globalmente” ao ponto de obter, em 2015, o reconhecimento internacional no
Relatório Mercados Inclusivos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Humano, por suas práticas sustentáveis. Para a realização deste estudo, ainda numa etapa
inicial, estamos utilizando, como instrumentos de pesquisa, a observação participante e a
realização de entrevistas com os associados em busca da história “bem sucedida” desta
associação. Apostamos que o estudo desse caso pode revelar importantes lições sobre os
diversos desafios relativos à vida associativa na sociedade contemporânea.
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