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Resumen

Esta ponencia pretende evidenciar resistencias campesinas a partir de diferentes procesos de rururbani-
zación en las veredas La Florida, Cerritos y Murillo de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío (Eje 
cafetero colombiano) a través de la relación entre modos de vida urbanos y rurales que en su dialéctica produ-
cen un territorio con características propias. Este proceso genera tensión, conflicto y complementariedades en 
el paisaje desde la morfología fáctica y las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales. 
A través de diálogos con habitantes de las veredas en 2015 y 2016 se evidencian transformaciones en las ve-
redas en los últimos cincuenta años, tiempo en el cual han visto cómo la expansión urbana ha permeado sus 
territorios generando nuevas configuraciones sociales y productivas a través de la llegada de pobladores que 
se han asentado en condominios, conjuntos cerrados o complejos turísticos.

En la vereda La Florida habita un campesino [don arturo] con su familia en medio de la “mancha” de 
condominios que ha avanzado rápidamente y que ha implicado un aumento en sus impuestos. En cerritos se 
conformó una asociación de piñeros hace mas de treinta años para comercializar la piña que se producía en la 
vereda. Actualmente por la cantidad de condominios y complejos turísticos, se redujeron los espacios de culti-
vo y se comercializa un producto procedente del quindío. En la vereda murillo presenta una disputa silenciosa. 
Por un lado tiene pobladores que dicen ser “campesinos con pesitos” [con dinero] con grandes extensiones de 
banano y fincas de recreo que ofrecen principalmente a extranjeros conformando una junta de acción comunal 
que no reconoce un sector constituido por campesinos de bajos ingresos.

En estas veredas la rururbanización ha desembocado en grados avanzados de gentrificación rural a par-
tir de urbanizaciones que han generado incrementos en los precios del suelo y políticas que han favorecido 
asentamientos de estrato medio y alto. Actualmente, estas veredas se encuentran enmarcadas en lo que se ha 
denominado paisaje cultural cafetero, que aunado a otros hitos fundamentados en políticas de renovación y 
reconversión productiva del suelo hasta 2016, constituyen un transfondo político y económico para favorecer 
intereses nacionales e internacionales que ven en estos territorios una mayor posibilidad de rentabilidad y 
competitividad desconociendo las relaciones sociales creadas por el campesinado. 

Esta investigación se enmarca en la tesis paisajes rururbanos del doctorado en Estudios Territoriales del 
Instituto en Ciencias Sociales y humanas de la universidad de Caldas (Colombia).

1 Esta investigación hace parte del proyecto doctoral “Integraciones y resistencias campesinas en paisajes rururbanos de Caldas, Risaralda y Quindío, 
Colombia (1970-2017)” del Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, cuyo Director de Tesis es el Dr. Isaías Tobasura Acuña del 
Centro de Estudios Rurales – CERES-. Esta ponencia es presentada entre el 7 y el 10 de noviembre de 2016.
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La vereda como territorio rural por antonomasia, se ha ido transformando (Álvarez, 2005; Cardona y 
Osorio, 2011; Higuita, 2013; Otálora, 2014) dejando de tener una connotación rural agrícola y campesina, para 
convertirse en objeto de interés de proyectos turísticos y urbanísticos para la construcción de condominios, 
casas o fincas de alquiler, conjuntos cerrados y urbanizaciones de clase media y alta, generando una transfor-
mación del paisaje rural en un paisaje rururbano donde se mezclan los modos de vida urbanos y campesinos.

Para estudiar las transformaciones rurales, se escogió la vereda como unidad socioespacial de análisis, 
ya que tiene una alta susceptibilidad de cambios en cuanto a usos del suelo, principalmente aquellas que 
tienen mayor cercanía con el casco urbano. Igualmente, la vereda es un espacio que genera arraigo, que se 
convierte en el territorio de los campesinos en la medida en que la habitan, se relacionan con sus familia-
res y vecinos, se llevan a cabo sus rituales, se establecen los sistemas productivos, se compran los víveres, 
se emprenden proyectos colectivos, se trazan metas. Así, es de interés la vereda porque siendo la mínima 
unidad que tiene un municipio en Colombia para administrar en lo rural, su impacto no es mínimo, posee 
una alta objetivación o quizá la única de más alto impacto en lo rural, es donde, se puede ver materializado 
el cambio o variabilidad rural.

A través de entrevistas semiestructuradas realizadas en el marco de la presente investigación en 2015 
en Caldas, Risaralda y Quindío (Colombia), los actores locales reconocen la transformación que ha tenido la 
vereda en los últimos cincuenta años, tiempo en el cual han visto cómo la expansión urbana ha permeado 
sus territorios generando nuevas configuraciones sociales y productivas a través de la llegada de pobladores 
que se han asentado en condominios, conjuntos cerrados o complejos turísticos.

En la vereda La Florida habita una familia de campesinos en medio de la “mancha” de condominios que 
ha avanzado rápidamente y que ha implicado un aumento en sus impuestos. En Cerritos se conformó una 
Asociación de Piñeros hace mas de treinta años para comercializar la piña que se producía en la vereda. 
Actualmente por la cantidad de condominios y complejos turísticos, se redujeron los espacios de cultivo y 
se comercializa un producto procedente del Quindío. Por último, Murillo presenta una disputa silenciosa. 
Por un lado, tiene pobladores que dicen ser “campesinos con pesitos” [con dinero] con grandes extensiones 
de banano y fincas de recreo que ofrecen principalmente a extranjeros conformando una Junta de Acción 
Comunal que no reconoce un sector constituido por campesinos de bajos ingresos (Sánchez, 2015). 

Acorde con lo anterior, las veredas de estudio presentan diferentes procesos de rururbanización refe-
renciados en este caso a través de expansión urbana de clase media y alta. Este fenómeno es conceptualiza-
do como el conjunto de relaciones urbano-rurales que se manifiestan en los modos de vida y las relaciones 
sociedad-naturaleza desde los flujos de materia y energía entre ambos espacios. Las construcciones realiza-
das por los grupos humanos logran materializarse en el paisaje y competir haciéndose visibles o invisibles 
frente a intereses y apuestas globales, nacionales, regionales y locales. 

A nivel mundial distintos autores han hecho referencia a las relaciones urbano-rurales empleando ca-
tegorías como continuum rural-urbano, suburbanización, periurbanización, rururbanización. Los más re-
conocidos en este campo son: Pahl (1966); Clout (1976); Bauer y Roux (1976); Macuacé & Cortés (2013) y 
Macuacé y Gómez (2014); García Ramón (1995); Cardoso y Fritschy (2012); Sereno, Santamaría y Santarelli 
(2010); Sereno y Santarelli (2012); Fernández (2003) y Bericat (2006); Rivera y Delgado (2008); Crovetto 
(2011, 2012); Ávila (2009); Rivera Pabón (2013); Lasanta y Errea (2012); Sánchez (2013), Higuita (2013); 
Barros (2006); Pérez (2015). La rururbanización no solo se constituye como un fenómeno que transforma 
los modos y formas de vida de los pobladores, sino que a través de los cambios que produce a nivel social, 
cultural, política y económicamente, se dejan huellas, marcas y cicatrices en la morfología de los paisajes. 
Por ello establecemos que en la actualidad, los paisajes en las inmediaciones de los cascos urbanos de Perei-
ra, Manizales y Armenia (Colombia) no son ni rurales ni urbanos, mas bien, se constituyen en una mezcla de 
ambos, generando lo que en la presente investigación categorizamos como Paisajes Rururbanos. 

En esta investigación, el paisaje rururbano corresponde al ensamblaje sociocultural y biofísico locali-
zado espacialmente en las veredas cercanas a los cascos urbanos de los municipios, las cuales evidencian 
material y simbólicamente las decantaciones históricas, políticas y económicas en la lucha por la perma-
nencia de territorios campesinos en entornos rurales, cuya tendencia contemporánea global refleja nuevas 
construcciones que ofertan un ambiente de “libertad, aire puro y naturaleza” con dispositivos de seguridad 
y comodidades urbanas. La denominación paisaje deja entrever, que a parte de describir las dinámicas so-
cioculturales, también existen en las veredas de estudio dinámicas biofísicas sobre las cuales existen múlti-
ples intereses: En La Florida el proceso de densificación de viviendas ha producido la destrucción de los hu-
medales de la zona y ha generado la transformación de la vocación hortícola de la vereda. En Cerritos se han 
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establecido intereses privados sobre patrimonio público, como los condominios sobre la más importante 
reserva hídrica subterránea de Pereira: el acuífero ubicado en el subsuelo. Por otra parte, Murillo presenta 
dinámicas sociales, económicas y políticas que están configurando una orientación hacia el turismo donde 
predominan los ecohoteles, residencias y fincas de alquiler con la naturaleza como objeto de mercantiliza-
ción destinada a servicios recreacionales y de ocio, a la par que se deslegitiman los territorios campesinos 
de bajos ingresos a los cuales se les denomina “invasiones”.

En estas veredas la rururbanización ha desembocado en grados avanzados de gentrificación rural que 
ha generado un paisaje en el que los territorios campesinos se encuentran invisibilizados detrás de los 
condominios y complejos turísticos. Las nuevas urbanizaciones han generado incrementos en los precios 
del suelo y políticas que han favorecido asentamientos de estrato medio y alto, lo cual se referencia a nivel 
mundial por Glass (1964); Smith (2012); Nates y Raymond (2007); Nates (2008); Lorenzen Martiny (2014); 
Carmona (2012). 

Estos procesos de gentrificación en el paisaje rururbano han conducido a la visibilización e invisibiliza-
ción funcional de las dinámicas sociales y biofísicas en los paisajes rururbanos están acompañados en las 
veredas de estudio por resistencias (Foucault, 2000) campesinas (Mousnier, 1967; Bejarano, 1979; Stern; 
1987; Guha, 1989; Tobasura, 2005, Van Der Ploeg, 2010) vistas no necesariamente como oposición a un ac-
tor o proceso determinado porque de acuerdo con el momento histórico esto puede cambiar, sino a perder 
su territorio y su “ser” campesino desde la relación con la tierra como sustento y patrimonio familiar. En el 
trabajo de campo realizado (Sánchez, 2015) se empleaban expresiones como “somos una organización de 
resistencia” (Organización de Piñeros Cerritos), “aquí estamos resistiendo” (Don Arturo, La Florida) signi-
ficando que a pesar de las presiones por fragmentar y destruir sus territorios para llevar “desarrollo” 
ellos persisten a través de acciones individuales y colectivas para mantener su “ser campesino”, desde con-
servar sus raíces como persona del campo con vivencias y experiencias relacionadas con el trabajo agrope-
cuario, en un ambiente menos contaminado que el de la “ciudad”, con pequeños o vastos espacios cultivados 
o naturales, dentro de un complejo agro-natural mayor que significa libertad y cuya memoria se teje desde 
una forma particular de habitar y percibir el mundo. 

Esta expresión del fenómeno en las seis veredas se contextualiza en las inmediaciones de Manizales, 
Pereira y Armenia, siendo el municipio la Unidad Espacial del proyecto. Por ello se destaca que en Manizales 
la rururbanización se ha generado principalmente por los mismos ciudadanos de clase media o alta, que 
han buscado las inmediaciones que ofrecen veredas como La Florida (municipio de Villamaría) para la cons-
trucción de viviendas tipo condominio o conjuntos cerrados. Esto en parte por los altos costos en la tierra 
que corresponde al casco urbano de Manizales y por consiguiente mayores impuestos, considerando en las 
veredas mencionadas, no solo la posibilidad de tener un mayor espacio para generar sus construcciones, 
sino también menores impuestos por el tipo de suelo (rural o suburbano). En Pereira los nuevos habitantes 
de los condominios en la vereda Cerritos o de las viviendas construidas en Canceles, no solo provienen de 
esta ciudad sino que han llegado de múltiples lugares del país. Esto podría deberse a que Pereira es un lugar 
de tránsito hacia grandes ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, generando un gran flujo de personas que 
se desplazan por esta. Además, ha generado megaproyectos turísticos en sus inmediaciones como el Parque 
Temático de Flora y Fauna en Cerritos generando procesos de gentrificación en este sentido. A su vez, Arme-
nia ha dejado de tener una vocación principalmente agrícola para convertirse en una ciudad turística cuya 
actividad está asociada a los paisajes cafeteros, pero donde el cultivo del café se plantea en un segundo plano 
con respecto a la actividad turística. 

Estos tres municipios se enmarcan en la unidad de paisaje Ecorregión Eje Cafetero que refleja la apues-
ta que ha realizado la nación a nivel mundial con respecto a la cultura cafetera que produjo la reconversión 
de grandes extensiones de policultivos en monocultivos de café a partir de la década de 1970, para dar 
respuesta a una demanda internacional de este producto, y en la actualidad, si bien continúa el cultivo del 
café, la región más que agrícola, se perfila como turística, lo que explica el auge de chalets, fincas de alqui-
ler y ecohoteles en las veredas de estudio. Igualmente todas las veredas presentan cultivos de café, al igual 
que otros sistemas productivos que no se ven incluidos en dicha denominación regional. No obstante, la 
categoría Ecorregión incluye ecosistemas entre los que se destaca el Parque Nacional Natural los Nevados, 
Parque Nacional Natural Tatamá, serranía de Los Paraguas en Risaralda, y cuencas hidrográficas como la de 
los ríos La Vieja, Risaralda, Chinchiná́ tributarias del río Cauca. Estos ecosistemas influyen en las dinámicas 
biofísicas de las veredas de estudio, otorgando propiedades a los suelos que hacen posible unas condiciones 
particulares para los sistemas productivos, así como los grandes reservorios de agua en disputa por grupos 
sociales de la región. 
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Desde esta relación entre la vereda, el municipio, la Ecorregión y su proyección a nivel internacional 
hacemos referencia al territorio como una construcción social multidimensional y multiescalar (Mançano, 
2008), que permite relacionar lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo ambiental, desde la cone-
xión local, regional, nacional y global, con las similitudes y particularidades que ello conlleva. Desde esta 
perspectiva del territorio es necesario además considerar las representaciones de los habitantes de las ve-
redas de estudio. A partir de ello, ¿Qué representaciones tienen los campesinos de las transformaciones en 
sus veredas? ¿Qué emociones suscitan estos procesos?

De las tres veredas de estudio, se presenta a continuación algunas representaciones de la Asociación 
de Piñeros de Cerritos, los cuales hacen referencia a la transformación de la vereda por la construcción 
de condominios:

…ahora, como se está volviendo Cerritos un sector mas bien [al fondo el proveedor de piña diciendo que turístico] 
de fincas campestres… acá hay personas famosas que tienen fincas campestres entonces eso ha ido desplazando 
los cultivadores de la piña y el incremento de los impuestos. Entonces les ha quedado a ellos muy difícil y se han 
tenido que desplazar hacia el Quindío que es donde los impuestos son mas favorables y entonces de allá se está 
trayendo la piña. Cuando aquí se escasea entonces se trae, pero ya no hay casi aquí tierras cultivables pa’ [para] 
la piña. En este momentico aquí hay uno, si quieren voltear a mirar hacia la derecha se pueden acercar y pueden 
mirar un cultivo de piña (Entrevista a Martha Giraldo, Presidenta de la Asociación de Piñeros de Cerritos, 2015).

Con respecto a si consideran que ha habido desarrollo, progreso, avance en la vereda Cerritos tal como lo 
expresan las vallas publicitarias de los condominios o de los megaproyectos turísticos, los Piñeros plantean:

Para mi no tiene ningún significado el desarrollo. Ha tenido significado para otras personas para darle una 
viabilidad hacia la ciudad, que tenga una movilidad , pero por decir para nosotros, fuimos los mayores afectados. 
Los mayores, muchas personas quebraron (Carlos Mauricio, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Cerri-
tos, 2015). Han salido, se han tenido que ir por el cambio. A pesar de que el cambio trae, o sea, hay beneficios por 
un lado y el cambio trae progreso, pero en un aspecto, pero en otro aspecto, sii se resquebrajó mucho la estructu-
ra de lo que era antes a lo de ahora. Lo que estamos viviendo ahorita. Y todavía vienen cambios y todavía estamos 
ahí, dentro del cambio, dentro de la transformación y qué queremos nosotros, pues no cambiar, queremos ser los 
mismos piñeros, queremos que la gente nos encuentre y nos identifique por lo que siempre hemos sido, siempre, 
y lo que ahorita lo que hay que hacer es mmm, estamos es encaminados a transformar lo que nosotros conoce-
mos que es la piña, entonces ahorita en lo que nos vamos a centrar es en eso. En sacar valores agregados de la 
piña. Antes lo hacíamos muy artesanal. Ya ahorita Secretaría de Salud ya nos está exigiendo una normatividad 
que hay que cumplirla y tenemos que ejercerla para poder comercializar los productos. Sí todo eso está dentro 
del cambio y el cambio es bueno; es bueno porque la gente va a poder disfrutar de un producto que nosotros 
hacíamos artesanalmente, lo puedan ahorita encontrar en condiciones mejoradas (Entrevista a Martha Giraldo, 
Presidenta de la Asociación de Piñeros de Cerritos, 2015).

La Asociación de Piñeros de Cerritos se constituye como ejemplo de resistencia frente a las dinámicas 
de transformación de la vereda, la cual dejó de ser un lugar para la agricultura y el turismo público, para 
convertirse en un espacio de residencia que favorece población de estrato alto. Estas transformaciones a 
nivel rural han sido paulatinas, siempre transversalizadas por Políticas Nacionales, Departamentales y Mu-
nicipales que han favorecido ocupaciones del suelo que generan mayor rentabilidad y competitividad tra-
ducidas en crecimiento económico, con lo que se conjugan intereses económicos de empresas inmobiliarias 
e intereses nacionales que entran en consonancia con fenómenos globales, a través de los cuáles es posible 
evidenciar ocupaciones del campo similares a las nuestras, en otras geografías del globo en las que la agri-
cultura campesina ocupa un segundo lugar, para ofrecer en mayor medida estos suelos a la agroindustria, 
al turismo privado y a la vivienda para población de clase media y alta a través de condominios y countries. 
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Resumen

La organización espacial de un sistema de producción geográficamente localizado está condicionada 
por factores de tipo cultural, productivos, organizativos, institucionales, de ubicación, de consumo y de mer-
cado, que le determinan formas y mecanismos adaptativos a lo largo del tiempo y de los procesos en que 
se realiza la cadena producción-consumo. Los circuitos de proximidad se encuentran condicionados por 
todos estos factores, pero de manera particular por los factores de localización y de convivencia de espacios 
rururbanos donde se generan actividades y procesos de intercambio comercial entre zonas productoras de 
alimentos y áreas de consumo ligadas a la cercanía geográfica y/o a la demanda urbana que tales productos 
generan. En este sentido, los circuitos de proximidad comprenderían aquellos flujos orientados hacia los 
mercados locales y regionales, cuyas características estarían vinculadas a una mayor cercanía con el origen 
natural de los alimentos, a formas de venta directa a escala local y a una gran participación de pequeños 
agentes (economía familiar, artesanal, cooperativa, etc.), mediante los flujos (de capital, de mercancías, de 
información, de tecnología, etc.) Necesarios para la producción y la circulación del excedente. (cfr: clecio da 
silva, “la configuración de los circuitos «de proximidad» en el sistema alimentario: tendencias evolutivas”, 
documents d’anàlisi geogràfica, 54, 2009 11-32, Uab, Barcelona, España).Nuestro acercamiento al estudio 
de los circuitos de proximidad se basa en una primera aproximación a un sistema localizado, el del nopal al 
sur de la ciudad de méxico, el cual presenta dinámicas ancestrales que se preservan y conviven con formas 
de producción y comercialización que impone el sistema económico actual. El interés principal se centra en 
el estudio de los nuevos procesos agroproductivos que resultan de nuevas demandas por productos sanos 
vinculados a una tierra identificable por la calidad diferenciada de lo que produce. Para la explicación de es-
tos procesos, se establece en principio un marco conceptual con base en la discusión teórica y metodológica 
que sobre los enfoques de circuitos cortos y de proximidad se desarrollan en la actualidad, para, posterior-
mente, analizar las formas organizativas de los sistemas de producción de nopal como anclaje territorial 
de los pueblos originarios del sur de la ciudad de méxico (milpa alta), se documentan las modalidades or-
ganizativas que la actividad económica genera como resultante de las demandas de mercados de consumo 
locales y de circuitos urbanos de comercialización.

1 El texto forma parte del proyecto de investigación: “Los estudios de proximidad en las relaciones urbano-rurales. Aproximaciones desde la geografía 
económica y el desarrollo regional. Análisis comparado en áreas rururbanas ligadas a ciudades metropolitanas de México y España”. CSIC-CCHS de 
España y UNAM México.
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1. Contexto

En la actualidad el estudio de los sistemas alimentarios alternativos centra su interés en las diferentes 
modalidades en cómo se distribuyen los alimentos y las formas de consumo tanto en espacios rurales como, 
principalmente, en las ciudades y áreas periurbanas. Sus enfoques contribuyen al debate sobre la evolución 
de las agriculturas y la alimentación. 

De acuerdo con Deverre y Lamine (2010) (citado en CEPAL, 2014), en estas nuevas modalidades de 
producción y consumo alternativos se destacan tres formas de relaciones prioritarias: una primera que 
centra la atención en los aspectos de la necesaria seguridad alimentaria en el nivel del territorio, una se-
gunda que valoriza a “lo local” como instancia de relaciones sociales y agro-productivas (el lugar donde se 
producen los alimentos y/o se consumen), y una tercera forma que resalta la importancia de la producción 
y la comercialización de la agricultura orgánica y ecológica a partir de la valorización ambiental y de susten-
tabilidad de la misma.

En este contexto, los circuitos de proximidad son formas de comercio que incorporan la dimensión te-
rritorial y en la que existe una relación directa, cercana (distancia) o de confianza entre la producción/pro-
ductor y la circulación al consumo/consumidor, a escala local y/o regional. Diversos autores señalan cuali-
dades que cumplen estos circuitos (Azevedo, 2009; MUNDUBAT, 2012; INDAP, 2015): mantienen el valor de 
los territorios originarios mediante la relocalización, generan empleos, capturan valor a partir del anclaje 
territorial, mejoran la resiliencia de los territorios, valorizan el patrimonio, juegan el papel de dinamizador 
(en los territorios) y de atracción funcional (hacia los territorios); incrementan la apropiación territorial 
debido a la concentración espacial de funciones o a la explotación de la calidad de los productos agrícolas. 

Estos circuitos de proximidad están ligados a un modelo de producción y a un modelo de consumo que 
imponen cada vez con mayor incidencia, las sociedades urbanas. Producción, consumo y sociedad están 
relacionados directamente y cualquiera de ellos que se modifique genera un cambio en los dos restantes. 
Por ello, y de acuerdo a la organización no gubernamental vasca MUNDUBAT, al hablar de circuitos de proxi-
midad, la relación establecida entre la parte productora y consumidora, se enfrentan a la oferta y demanda, 
dentro de la primera, se manifiesta la oferta genérica, oferta de productos específicos, oferta de origen y la 
oferta territorial que constituyen un patrimonio. En los distintos tipos de demanda, además de la genérica, 
se encuentra la demanda de proximidad territorial donde lo importante es el vínculo del producto con el 
territorio, y la demanda de proximidad social, donde se valora la relación con las personas, con el productor 
o cooperativas. Además los circuitos de proximidad permiten generar cambios o transformaciones en los 
productos al momento de su compra, (incorporándoles aumento en su valor) acción que añade valor a la 
producción agrícola (MUNDUBAT, 2012). 

La combinación entre la proximidad territorial y los circuitos cortos de comercialización ayudan a for-
talecer lazos sociales y fomentan la equidad en los intercambios comerciales, al mismo tiempo que contri-
buyen a una mayor autonomía de los actores, sin embargo, los circuitos cortos por si mismos sólo en ciertos 
casos muestran un patrón de difusión espacial que parte de los barrios ricos de ciudades grandes y luego se 
expande a barrios de clases medias y ciudades pequeñas con sectores de menores ingresos. 

2. Aproximación tipológica

Los estudios sobre circuitos alimentarios de proximidad basan su interés en la búsqueda de incidencias 
y resultados favorables para los grupos de productores y de consumo, localizados en zonas de interface 
urbano-rurales o dentro de las ciudades, con la característica principal de tomar como ventaja operativa la 
proximidad geográfica entre áreas de producción y las de consumo, pero también la proximidad entendida 
como el contacto directo entre agentes económicos y grupos sociales que constituyen formas alternativas 
de intercambio y comercialización respecto de los circuitos formales en que el comercio de alimentos se 
realiza en la actualidad. Pero debemos estar claros que esta modalidad representa sólo un mecanismo de 
intercambio que es asociado o utilizado en modelos de gestión territorial por quienes promueven formas 
de asociatividad económica, política y/o social en áreas de consumo, que van generando nuevas demandas 
alimentarias. De entre estos modelos de gestión territorial destacan los sistemas agroalimentarios locali-
zados (SIAL) y el modelo de agenciamiento territorial de desarrollo (AGTD), en ambos casos los factores 
que caracterizan el enfoque de proximidad también se incorporan en su diseño e implementación. De entre 
estos factores en el cuadro 1 se presentan sus características.
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Cuadro 1 – Características de los circuitos agroalimentarios de proximidad en México.

CIRCUITOS AGROALIMENTARIOS DE PROXIMIDAD 

Sistema 
organizativo

Supuestos 
explicativos

Incidencia por tipo circuitos de
comercialización

Sistema agroalimentario local 

 ― Sostenibilidad
 ― Procesos ligados al ambiente natural
 ― Buenos alimentos y de identidad local
 ― Anclaje territorial
 ― Vínculos urbano-rurales (periurbano/
rururbano)

Circuitos cortos

Circuitos largos

Circuitos de proximidad

Resiliencia comunitaria

 ― Pueblos y comunidades originarias
 ― Productos tradicionales (tradiciones y 
cultura local)

 ― Agricultura orgánica
 ― Soberanía alimentaria
 ― Cultura alimentaria 
 ― Accesibilidad al consumo
 ― Autosuficiencia alimentaria
 ― Arraigo al lugar

Circuitos cortos

Circuitos de proximidad 

Innovación social

 ― Economía familiar
 ― Productores artesanales
 ― Pequeña empresa familiar
 ― Valoración social del consumo
 ― Cooperativismo activo
 ― Desarrollo económico territorial

Circuitos cortos

Circuitos de proximidad

Gobernanza territorial/comunitaria 

 ― Acuerdos institucionales
 ― Compromiso entre agentes e 
instituciones

 ― Políticas públicas de incidencia 
territorial

 ― Políticas sectoriales y transferencias 
monetarias

 ― Desarrollo local y participación 
comunitaria

Circuitos cortos

Circuitos largos

Circuitos de proximidad

Fuente: Elaboración propia.

3. Factores que explican las relaciones de producción/consumo rururbanas. 
Construcción de un enfoque de proximidad agroalimentaria.

a) Sistemas agroalimentarios ligados al territorio

La producción de alimentos en las áreas periféricas de las ciudades ha mantenido a lo largo del tiempo 
incidencias en las formas de organización social de las comunidades rurales, pero también en las modali-
dades formales o emergentes de demanda urbana por parte de los consumidores cercanos a estos ámbitos 
rurales. Grupos de producción o grupos de consumo se relacionan a partir de intereses comunes deter-
minados por factores económicos, pero también por otros de índole cultural, ambiental o de racionalidad 
ecológica. El potencial geográfico de la ubicación y de las cualidades físicas, naturales y culturales de lo que 
se produce y lo que se consume genera un valor de identidad local agroalimentaria. Estos son parámetros 
que consideran los enfoques sobre Sistemas Agroalimentarios Locales (SIAL). 

Javier Sanz y José Muchnik señalan al respecto que “en los estudios sobre SIAL, el concepto de origen 
está basado en un análisis histórico y biocultural de la identidad de los alimentos. Los debates sobre el 
anclaje territorial se focalizan en los factores causales —naturales, culturales y socioeconómicos— que un 
territorio distintivo incide en los atributos específicos de los alimentos identitarios. Además, la noción de 
proximidad organizativa lleva implícito un enfoque socio-cultural y económico de la acción colectiva para el 
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desarrollo rural. Un SIAL implica la existencia de una cierta densidad espacial y de una red de explotaciones 
agrarias, empresas e instituciones que cooperan mutuamente y están especializadas en la producción y la 
comercialización de un alimento identitario, lo que a su vez puede servir para poner en valor la identidad 
alimentaria, tanto en los mercados como en el ámbito de la generación de bienes comunes y de bienes pú-
blicos” (Sanz y Muchnik, 2016).2

En este enfoque de proximidad, los circuitos cortos implican una distancia geográfica reducida y una 
base territorial común entre producción y consumo que “permite una relación directa entre ambos extre-
mos de la cadena agroalimentaria” (Ranaboldo, 2014: 3). Esta forma de comercialización no constituye un 
circuito de proximidad sólo por el hecho de carecer de figuras intermediarias, sino que es necesario que se 
establezcan relaciones cercanas, directas y de confianza (EHNE Bizkaia, 2012b: 18). Frecuentemente pre-
servan una relación estrecha entre la sociedad y la naturaleza, en la que el consumidor mantiene una cerca-
nía física con la materia que consume y la mínima sofisticación técnica en los productos locales, ofreciendo 
artículos auténticos, saludables y de temporada. (Azevedo: 2009:15)

Los circuitos de proximidad al encontrarse espacialmente cercanos a su origen ofrecen cierta susten-
tabilidad al sistema alimentario, siempre y cuando el producto sea generado, procesado, vendido y consu-
mido en el ámbito territorial de movilidad habitual de los diferentes actores que intervienen. Tales actores 
comparten referencias de tipo históricas, culturales, de identidad, etc. que los acercan (MONTANYANES, 
2011:19) y generan lazos directos que fomentan el trato humano y el desarrollo local, así como la disminu-
ción al impacto ambiental, dado que sus productos generalmente no son transportados a largas distancias 
ni envasados industrialmente. (INDAP, 2015:6).

Frente a estas modalidades de apropiación colectiva del territorio donde se producen y consumen los 
alimentos por parte de grupos de consumo emergentes, el lugar, la distancia y las nuevas modalidades de 
interface rural-urbanas, emergen como dimensiones territoriales particulares que le agregan un valor de 
intercambio adicional a la cultura de consumo alimentaria tradicional que persiste en gran número de ciu-
dades, y es por ello que el concepto de “lo local” se ha ampliado a los procesos que potencializan modelos 
productivos y alimentos alternativos. 

Algunos productos locales son específicos y se derivan de una historia, método de producción y condi-
ciones geográficas o agroclimáticas particulares. La venta directa le permite al productor/agricultor expli-
car y valorizar la especificidad del producto al consumidor dando a conocer el potencial productivo y cultu-
ral del territorio (Devisscher, 2014: 107). Se tiende a pagar más por productos éticos, generados localmente 
y de mejor calidad, en formas de comercialización informal, ferias y mercados campesinos tradicionales, de 
repartos a domicilio, además de tiendas y supermercados urbanos que se van abriendo a productos natura-
les y originarios provenientes de productores y empresarios de pequeña escala (INDAP, 2015:7).

Estos valores son transformados en nichos de mercado captados a causa de la desafección alimentaria 
que hace alusión a un proceso social de desconfianza protagonizado por quienes no producen su propia co-
mida, dependiendo así, de un sistema agroalimentario. Las respuestas asociadas a esta desafección alimen-
taria son tanto individuales como colectivas, las individuales se reflejan en modificaciones en los hábitos de 
compra y consumo que se orientan a una revalorización de atributos de calidad y seguridad, asociados a lo 
natural, local, artesanal, ecológico o auténtico (Soler, 2010:3). 

Respecto del rol de los agricultores estos crean posibilidades de consumo en el mercado local y alter-
nativas para los residentes urbanos que tratan de tener acceso a alimentos locales. En la idea de Calle, Soler 
y Vara (2009) se produce un nuevo modelo de consumo y de producción de alimentos más respetuosa con 
el medio ambiente y la salud de las personas, la valorización y visibilización de los agricultores, así como la 
redefinición de las relaciones de poder entre la producción agraria y el consumo.

Estas formas diferenciadas y de especialización funcional de los territorios, se deben también a las rela-
ciones que articulan lugares dispersos geográficamente (interacciones rural-urbanas) donde se establecen 
posibilidades de relaciones comerciales a través del control de flujos de transferencias de capitales y mer-
cancías con centros urbanos de distintos tamaños. Los territorios funcionales hacen referencia a conjuntos 
de una o más comunidades que concentran las principales funciones y actividades que realizan personas, 

2 En los enfoques sobre SIAL, el territorio constituye una categoría analítica central, considerada como una interacción de recursos locales: fisicogeográ-
ficos, agrícolas, técnicos, jurídicos, humanos, sociales y económicos que le dan identidad al producto y un valor añadido por la especificidad territorial 
del producto alimenticio que se genera.
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organizaciones y empresas, dando espacio a considerar la importancia de la existencia y el crecimiento de 
territorios intermedios entre los territorios rurales y metropolitanos (INDAP, 2015:11). 

Pero los circuitos de proximidad no sólo inciden en aspectos espaciales sino también en procesos de 
resocialización, en procesos donde la producción y el consumo tienen el poder suficiente para definir el 
modelo agrario y alimentario que deciden para cada territorio (López García, 2012: 23) o, en otras palabras, 
que “el acortamiento del canal se produce no sólo en términos de distancia física sino organizativos y cul-
turales a través de la información, la confianza y los valores compartidos en torno a la calidad regional o lo 
ecológico o natural” (Calle, Soler y Vara, 2010: 262). Por tanto, los valores que se comparten en estas redes 
alimentarias alternativas no sólo afectan a la construcción de una comercialización diferente a la impulsada 
desde las grandes distribuidoras, sino que también se incide en un modelo de producción distinto al con-
vencional. (Ruiz, 2013).

Resumiendo diremos que la proximidad geográfica no implica sólo la noción de distancia física entre 
las partes interesadas, las instituciones y los factores naturales, también implica la proximidad organiza-
cional entendida como una construcción social que determina en mayor o menor medida las estrategias 
económicas/organizacionales de los agentes e instituciones locales (Benko y Desbiens, 2004; Rallet, 2002; 
Torre y Filippi, 2005).

b) Resiliencia comunitaria

El concepto de resiliencia tiene diversas acepciones, usos disciplinares y un creciente interés por ser 
aprovechado para explicar fenómenos de carácter social, territorial y comunitario. Por ejemplo, Forés 
y Grané (2010:25) definen a la resiliencia como “…la capacidad de un grupo o persona, de afrontar, so-
breponerse a las adversidades y resurgir fortalecido o transformado” (citado por Méndez, 2012). Por su 
parte, Ricardo Méndez lleva el concepto a la dimensión territorial en una perspectiva más amplia y señala 
a la resiliencia como “…la adaptabilidad que muestran algunas ciudades para enfrentarse a procesos de 
declive y revertirlos, lo que supone un incremento de sus ventajas competitivas, pero también de su co-
hesión social interna, sus procesos de gestión local, su calidad de vida y su sostenibilidad, aumentando 
de ese modo las posibilidades de atraer población, inversiones y empresas que puedan generar un nuevo 
dinamismo” (Méndez, 2012:218).

Para nosotros, la resiliencia comunitaria en estos ámbitos rururbanos supone una adaptación positiva 
por parte de la población local ante las situaciones críticas y de adversidad que el modelo urbano les im-
pone y que afecta sus usos, costumbres y formas sociales organizativas. Esta adaptación es acumulativa en 
el territorio en la medida que la población se arraiga y defiende sus derechos al lugar de residencia y a sus 
formas nuevas y/o tradicionales de producción y consumo agroalimentario. Esta modalidad de resiliencia 
adaptativa es más que una causa reactiva derivada de factores adversos, una consecuencia de interrelacio-
nes sociales e institucionales que generan nuevas dinámicas organizativas en las comunidades rurales. En 
el sentido de Forés y Grané, “…la comunidad también es capaz de utilizar los recursos y las capacidades ne-
cesarias para afrontar las adversidades colectivas que afectan a una parte considerable de la comunidad o a 
su conjunto” y así, “cada desastre de origen humano o natural puede significar el desafío para movilizar las 
capacidades solidarias de la población y emprender procesos de renovación que modernicen su entramado 
social” (Forés y Grané, 2010: 105-106, citado por Méndez, 2012: 217).

En los espacios en los que prevalece el autoconsumo agrícola, la producción y el consumo de alimentos 
suelen ser realizados a distancias muy cortas o sobrepuestos en los mismos espacios de control familiar o 
comunitario, por economía familiar y por pequeñas empresas. En el caso de México, los agentes que realizan 
esta actividad de pequeña escala, tanto en áreas rurales como periurbanas, cumplen en primer lugar una 
función de autoconsumo familiar y su práctica agroalimentaria ha resistido el paso del tiempo, adecuando 
sus condiciones a criterios de sobrevivencia adaptativa o pervivencia funcional dentro de un modelo cada 
vez más excluyente. Son formas de resiliencia comunitaria que sostienen un valor cultural sobre criterios 
de carácter económico y de comercialización. Atrás de la producción presente en estos espacios agrícolas se 
encuentra la resistencia silenciosa e individual en defensa de una forma de vida vinculada al campo que se 
manifiesta en muy diversas estrategias familiares de diversificación de ingresos, para mantenerse ligados al 
campo mediante la pluriactividad de la agricultura y diferenciación de sus productos en formas artesanales, 
naturales y ecológicos (Soler y Guerrero, 2010). 
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En este sentido, la adaptación socioterritorial es una expresión de solidaridad de redes comunitarias 
cuya fortaleza permite comprender parte de las formas de producción y consumo agroalimentario en Mé-
xico. Una característica de estas formas la define la escala de operación en que se realiza, “…es reducida en 
comparación con aquélla orientada a grandes mercados nacionales e internacionales que requieren funcio-
nes más numerosas y están repartidas de forma dispersa” (Azevedo, 2009:13-15). 

Sin embargo, estos grupos productivos y organizaciones comunitarias se ven también influidas, y cada 
vez más, por las características de las demandas de consumo que presentan los entornos urbanos cercanos, 
en los que los consumidores se mueven entre la integración según las pautas dictadas por el mercado agroa-
limentario globalizado, la adaptación, resistencias o expresiones alternativas. Como resultado se despliegan 
diversas estrategias entre los consumidores expresivas de nuevos hábitos de consumo alimentario que se 
mueven entre el consumo a la moda, el consumo defensivo, el consumo alternativo, el consumo reflexivo y 
el consumo constructivo (Calle, Collado y Vara, 2009). 

La venta directa es una estrategia histórica de los agricultores familiares que está siendo reactiva-
da bajo formas innovadoras por los pequeños productores. La venta en finca, la gestión de puestos en los 
mercados de abastos locales y el suministro directo a tiendas tradicionales próximas han sido mecanismos 
habituales de venta de muchos agricultores (Soler y Guerrero, 2010:15). Este alcance que tiene la venta 
directa en mercados urbanos se apoya de la proximidad cultural generada por consumidores locales y por 
los nuevos consumidores que se radican en barrios, colonias o suburbios y que le dan nuevas identidades al 
lugar habitado. Frente a este fenómeno urbano el productor rural utiliza su propia red social para precisar 
su percepción de la demanda, además de que la venta a escala local contribuye así al mantenimiento de los 
empleos en el territorio. 

Por tanto, más allá de la distancia territorial, los circuitos están definidos por la función organizativa y 
cultural a través de la información, la confianza y los valores compartidos que hoy como antes le dan signi-
ficancia a la organización comunitaria. 

Este tipo de cadenas productivas de escala regional o local, suelen incorporar un número importan-
te de pequeñas unidades agroindustriales, las cuales se dedican a realizar una primera o poco sofisticada 
transformación. De manera general, eso también abre la oportunidad para la inclusión de productores arte-
sanales y de pequeños servicios y tiendas comerciales, que favorece la constitución de redes entre pequeños 
agentes (Azevedo, 2009:13-15). Además, en la agricultura familiar el rol de las mujeres es una parte integral 
y estructural de este sistema al promover cambios en los sistemas agroalimentarios y mejores condiciones 
de vida. (FAO, 2014:5)

Estas formas de interacciones urbano-rurales y entre agentes productores y consumidores se erigen 
como nuevas figuras adaptativas derivadas de las relaciones que se establecen en los mercados locales, que 
cumplen una función de mercado. Pero también son formas culturales y sociales de adaptación al interior de 
las comunidades rurales, o en términos del tema que nos ocupa, de resiliencia comunitaria.

c) Innovación social: valoración social del consumo

En la agenda internacional van apareciendo temas de seguridad alimentaria, bienestar sostenible, re-
siliencia y crisis, economías locales, smart cities y territorios inteligentes donde patrones de común interés 
son las formas de articulación urbano-rural de estas economías y el papel central que tiene la alimentación 
en ellas. En particular, en los debates sobre seguridad alimentaria se considera a los circuitos de proximi-
dad como un incentivo importante para mejorar la dieta de poblaciones en regiones periféricas y con bajo 
nivel de ingresos, a ello se agrega el valor que tiene en el territorio la pluriactividad y las expresiones de 
diversidad que se dan por medio del patrimonio natural, y de manera muy relevante el capital humano, la 
innovación social y las redes colaborativas en las comunidades productivas y de las organizaciones civiles 
(véase Maluf y Costa, 1999; Helmsing, A.H.J. and P. Ellinger, 2011; Ajangiz, 2014).

Sobre el papel de las redes colaborativas presentes en el territorio, Arcos, Suárez y Zambrano (2015:89) 
señalan que la innovación social “… al encargarse de los individuos de una comunidad tiende a tener un 
carácter axiológico en cuanto a formas, costumbres y percepciones de vida de las personas, por ello este 
tipo de innovación se enfoca en valores sociales, como el bienestar, la calidad de vida, la inclusión social, la 
solidaridad, la participación ciudadana, la cooperación, la calidad medioambiental, la atención sanitaria, la 
eficiencia en la prestación de servicios públicos y el nivel educativo, los cuales contribuyen a transformar 
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una sociedad, en la medida en que mejoren las condiciones de vida de sus integrantes; a la vez que aporta 
ventajas competitivas entre diferentes sociedades ante las diversas manifestaciones de la globalización”. 

En el ámbito de las nuevas relaciones de consumo en general y del alimentario en particular, la innova-
ción social la concebimos como un proceso resultante de las formas de interacción entre grupos que tienen 
un interés común y que se asocian mediados por procesos de regulación participativa entre grupos de per-
sonas que producen y grupos que consumen productos del campo para satisfacer necesidades alimentarias 
básicas. Entendida de esta manera, la innovación está presente en las relaciones sociales entre grupos e 
individuos regulados comunitariamente y mediados por el mercado.

Al respecto Ranaboldo (2016) señala que “…los territorios son tejidos densos de patrimonio biocultural 
que (en sus interacciones urbano-rurales), hacen la diferencia (…) hablamos de territorios rurales y crecien-
temente territorios periurbanos con relaciones con las ciudades, cada uno con expresiones identitarias dis-
tintas (…) El desarrollo territorial tiene que ver con articulaciones, allí es donde las cadenas cortas pueden 
tener un rol muy importante: articulaciones con distintos tipos de mercados; articulaciones urbano-rurales; 
articulaciones entre conocimiento externo, transformación innovación y saberes y conocimientos locales, 
y alianzas público-privadas”. También, al dirigir la atención hacia el ámbito del consumo, las redes alimen-
tarias emergentes se enfocan a cubrir nuevas demandas sociales sin descuidar el rescate de actividades 
agroalimentarias tradicionales ya existentes en los territorios rururbanos.

El carácter social de los circuitos agroalimentarios de proximidad se propone incidir en el aumento de 
las cantidades ingeridas, considerando los aumentos en la producción para el autoconsumo y en la capaci-
dad de adquisición por parte de los grupos comunitarios. El acceso, ya sea por precio o por proximidad a los 
productos naturales, es crucial en la dieta que define oportunidades de consumo de productos naturales o 
procesados, en el caso de los precios de los productos de supermercados en barrios de clase socio-económi-
co alta, por ejemplo frutas y hortalizas, son más bajos que aquellos de los supermercados que se encuentran 
en barrios de clase socio-económico baja. Con eso se está favoreciendo el consumo de alimentos ultra pro-
cesados, en lugar de productos de alta calidad nutricional, por parte de la población de menores recursos 
(CEPAL, 2014:14). Por otro lado, estos circuitos también serían útiles para la diversificación y el equilibrio 
nutricional de la dieta, ya que estas regiones no interesan a la gran distribución, debido a su limitada capa-
cidad de asimilación de economías de escala; un escenario que mezcla un mercado restringido con la cono-
cida baja elasticidad y renta de la demanda de alimentos (Azevedo, 2009:16).

Desde este punto de vista de la demanda, no es lo mismo comercializar los productos a consumidores 
urbanos de ingresos medios o altos, que a consumidores rurales, con ingresos más bajos. Estos supondrán 
diferentes exigencias y necesidades a las que los productores deberán responder. A la vez tenderán a im-
poner formas de control social sobre los procesos de producción y los productos, por lo que será habitual 
que exijan mayor nivel de información, control sanitario y registros. Desde un punto de vista espacial, las 
grandes aglomeraciones urbanas concentran a la población con más altos ingresos, en cambio, en contextos 
de venta rural se da lo contrario. (INDAP, 2015:10)

Por tanto, los circuitos de proximidad no son únicamente una forma de comprar y vender productos 
sino que frente al modelo económico, representan un modelo transformador que da pasos en los valores de 
construcción de la soberanía alimentaria (EHNE Bizkaia, 2012). Mediante la agricultura familiar que tiene un 
enorme potencial para incrementar la producción de alimentos y contribuir con la seguridad alimentaria y 
nutricional mundial (entre el 30 y 60% de los alimentos que se consumen en los centros urbanos son produci-
dos por los agricultores familiares). Para que este potencial sea desarrollado, es necesario el apoyo de políticas 
públicas. Son aliados claves en la lucha contra el hambre y a favor del desarrollo sostenible. (FAO, 2014:21).

d) Gobernanza territorial/comunitaria

El rol de los gobiernos locales en los procesos de acercamiento de los productores y los consumido-
res, más allá del valor económico de transacción, es de vital importancia para ensanchar las capacidades 
autogestivas que los grupos socialmente organizados vienen emprendiendo en áreas de cercanía urbana y 
periurbanización en las ciudades. En el contexto institucional juegan un papel muy importante en las articu-
laciones entre estrategias individuales y colectivas así como entre estrategias públicas y privadas. 

Las instituciones establecen las reglas del juego, actúan mediante normas, leyes, decretos. instrumen-
tos públicos, etc., pero debemos reconocer que en el ámbito de los nuevos procesos de consumo alimentario 
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emergentes las políticas públicas poco favorecen el modelo de circuitos de proximidad, lo cual dificulta 
enormemente el camino en numerosos casos y excluye a la agricultura campesina por requerimientos que 
poco tienen que ver con la calidad de los alimentos en cuanto temporalidad, frescura o modo de producción; 
por lo contrario, se privilegia a las cadenas de distribución y comercialización de grandes empresas y se 
fomenta el modelo de circuitos largos de carácter empresarial. En este sentido la figura de la gobernanza 
se presenta como instrumento mediador entre el rol de las instituciones políticas y las instituciones locales 
que se vinculan adaptativamente ante los nuevos procesos productivos en ámbitos rururbanos. 

La gobernanza territorial se entiende como el proceso a través del cual se organizan y coordinan las 
múltiples relaciones e interacciones establecidas entre actores y niveles de gobierno diversos que, operando 
a diferentes escalas, están presentes en un territorio. Se pretende así la movilización activa de todos ellos 
en la construcción colectiva de sistemas de acción pública, que permitan el diseño de una visión compartida 
y de futuro para el territorio apoyada en la identificación y puesta en valor del capital territorial (Leloup, 
Moyart y Pecqueur, 2005; Farinós, 2008; citado por Abad Aragón 2010). 

Para la Red de Observación de la Planificación Territorial Europea (citado por Farinós, 2007,13), “la 
gobernanza territorial hace mención al proceso de organización y coordinación de actores para desarrollar 
el capital territorial de una forma no destructiva, con el objeto de mejorar la cohesión territorial en los dife-
rentes niveles”. En este enfoque, mientras que la idea de gobierno remite al papel del Estado y de las admi-
nistraciones públicas, así como a su organización jerárquica y a los procedimientos burocráticos que rigen 
su funcionamiento, la gobernanza hace referencia a un modelo alternativo de gestionar los asuntos públicos 
que supone la transformación y la recomposición de la acción pública, la incorporación de nuevos actores 
no gubernamentales al proceso de gestión territorial, así como el establecimiento de un nuevo sistema de 
relaciones y de regulaciones entre estos nuevos actores y las administraciones públicas (Le Galés, 1995; 
Farinós, 2008; Jacquier, 2008; citado por Abad Aragón, 2010).

Desde esta óptica, la gobernanza pone el acento en “los lugares” donde se producen los procesos de 
gestión, y lo comunitario se asocia a la “territorialidad” de esos procesos. El concepto de territorialidad, es 
definido por Aldhuy (2009, 4) como “el conjunto de relaciones existenciales y sociales que los individuos en 
grupo mantienen con el espacio que producen y reproducen cotidianamente, a través de las representacio-
nes, las imágenes, las categorías y los objetos geográficos que movilizan en un proyecto de producción de la 
sociedad más o menos intencional y explícito”. Por ello, la territorialidad es entendida no como el resultado 
del comportamiento humano sobre un espacio geográfico, sino como el proceso de “construcción” de tal 
comportamiento (Raffestin, 1999, citado en Farinós 2008).

Cuando el mercado aparece como una institución incuestionable por los agentes donde tan sólo la polí-
tica pública puede mediar y el consumidor es mirado como individuo que interactúa en un mercado movido 
exclusiva o prioritariamente por motivaciones individuales complejas (calidad, confianza, sabores, cuidado 
ambiental), las relaciones que se establecen entre actores que producen y consumen en un mismo territo-
rio son mediadas por procesos de gobernanza participativa y acuerdos formales e informales que rigen las 
reglas de operación del sistema agroalimentario local, y en donde la confianza a través de la información, la 
transparencia y la proximidad al productor juegan un papel central, quedando intacta la concepción econo-
micista del consumidor soberano. (Soler y Guerrero, 2010)

Tomando en cuenta que los agentes negocian y establecen sus compromisos en una determinada escala 
trazada por el circuito, podemos imaginar que los comportamientos están, no sólo socialmente, sino tam-
bién espacialmente condicionados. Eso significa que los circuitos están sometidos (Azevedo, 2009). En las 
palabras de Farinos (2015:7), “son los territorios los que deciden y hacen política, a partir de un claro pro-
ceso de repolitización, que cabe relacionar tanto con procesos de descentralización como de participación y 
empoderamiento. Es lo que algunos autores han dado en llamar ‘inteligencia gubernamental’, instrumento 
para la gestión de la información y el conocimiento necesario para una adecuada gobernanza del territorio. 
Las políticas públicas se adaptan al territorio y no a la inversa; ello obliga a una consideración multiescalar 
(multinivel) en la toma de decisiones para dotar de coherencia, encontrando sinergias y complementarie-
dades, entre las actuaciones impulsadas desde los distintos niveles”.

Este modelo de interacción territorial de agentes productores y consumidores gana lugar en la esfera 
de la política pública de distintos países y regiones. Al respecto, la CEPAL señala: en la idea, de acercar a 
los productores con los consumidores para lograr un mayor beneficio de la población en ambos, tanto con-
sumidores como productores, en varios países se vienen impulsando iniciativas de políticas públicas que 
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tienen como consecuencia dos aspectos relevantes: primero, tener una mayor promoción de lo que son los 
alimentos autóctonos y naturales, y segundo, aumentar los impuestos a aquellos alimentos que sean altos 
en azúcar, grasas y sal. (CEPAL, 2008:14)

Más allá de su importancia económica, el modelo de gestión territorial de los sistemas agroalimen-
tarios bajo el enfoque de proximidad tiene ya un carácter de movimiento social que está generando una 
politización de la producción y el consumo, que sitúa el sistema agroalimentario en un lugar importante de 
los debates sociales. Creando nuevos lazos sociales, fomentando la equidad en los intercambios comerciales, 
favoreciendo la participación social y que contribuye a una mayor autonomía de los actores y, con ello, a una 
mayor sostenibilidad e integración social y a un desarrollo local más potente.(INDAP, 2015)
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Resumo

O presente trabalho discute a questão do rural e do periurbano nas regiões metropolitanas, com foco 
principal na região do Grande ABC, parte da Região Metropolitana de São Paulo. O olhar para o desenvol-
vimento territorial nas metrópoles, em geral, é direcionado para as políticas urbanas e isso condiciona os 
tipos de ação pública e de regulação que organizam o espaço e estabelece um tipo de relação entre o rural 
e o urbano, com grande prioridade no último. Tem-se como consequência uma (quase) impossibilidade de 
manutenção apropriada de usos da terra diversos do urbano, colocando-os frequentemente sob ameaça 
de expansão urbana ou de urbanização dispersa, em processos com diferentes graus de formalidade, bem 
como, um entendimento dessas regiões como vazios ou bancos de terra para desenvolvimento de atividades 
de natureza urbana. Além disso, as políticas setoriais dos municípios que integram essas regiões não estão 
instrumentalizadas para tratar das questões afetas ao rural e ao periurbano, por sua trajetória calcada nas 
políticas públicas urbanas, o que redunda em abordagens inadequadas, em especial no que se refere à im-
plantação e conservação de infraestrutura. Tal situação se agrava pela perda de importantes serviços ecos-
sistêmicos prestados por essas regiões às cidades: produção de água, de alimentos, controle do microclima, 
oportunidades de turismo e lazer, muitas das quais geraram a instituição de instrumentos de proteção am-
biental, que, não raro, são questionados e desrespeitados. Na região do Grande ABC, parte significativa do 
território apresenta-se como periurbana ou rural – com destaque para os municípios de São Bernardo do 
Campo e Santo André, dentre os 7 municípios da região (integram-na, ainda, São Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) – , área também regida pela legislação estadual de proteção e 
recuperação de mananciais, por abranger importantes bacias produtoras de água, e do Parque Estadual da 
Serra do Mar. As questões aqui apresentadas são fruto dos estudos realizados pela Universidade Federal 
do ABC para o Plano Diretor Regional do ABC, construído junto aos gestores municipais e em processo de 
finalização. Essa discussão tem como expectativa trazer para a região mudanças na abordagem das políticas 
públicas locais e regionais, para que dêem suporte a outras naturezas de dinâmica territorial e à valorização 
de importantes funções socioambientais.

Palavras-chave: rural metropolitano, periurbano, serviços ecossistêmicos, Grande ABC, políticas públicas
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Introdução

Durante o século 20, com o impulso de industrialização brasileiro, o rural passou a ser cada vez mais 
associado à ideia de atraso, por um lado, além de manter, por outro, um aspecto ligado à produção de bens 
para a exportação. Se essa situação se observou nas regiões menos urbanizadas do país, foi ainda mais forte 
naquelas mais urbanizadas. Nas regiões metropolitanas brasileiras, muitos municípios eliminaram total-
mente suas zonas rurais, destinando seu território totalmente à expansão urbana. Além disso, as políticas 
públicas municipais, nesses contextos, passaram a focar quase exclusivamente nas demandas advindas das 
suas áreas urbanizadas.

No entanto, não é incomum que essas regiões metropolitanas abriguem também áreas de proteção 
ambiental, regiões que fornecem uma série de serviços ecossistêmicos importantes para as áreas urbanas e 
que estão em constante pressão pela urbanização. É possível destacar essa relação nas regiões metropolita-
nas de Curitiba, Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. Um novo movimento, contudo, começa a 
aparecer exatamente na maior metrópole da América do Sul, o município de São Paulo, em seu último plano 
diretor recuperou a zona rural, entendendo essa ação como parte integrante das estratégias de desenvolvi-
mento socioeconômico e de proteção ambiental.

Nesse mesmo sentido, o Plano Diretor Regional do Grande ABC – região sudeste da metrópole de São 
Paulo – , em construção pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com o apoio da Universidade Federal 
do ABC, começa a trazer o debate do rural, em especial daquele configurado na literatura como “novo rural”, 
para pensar formas de desenvolvimento socioeconômico que sejam compatíveis com a conservação am-
biental, em especial, a produção de água na Represa Billings. Nesse sentido, aparece, de forma relevante, a 
questão do periurbano, região de complexos usos do solo e regulação, mas cuja consolidação, mantendo-se 
as baixas densidades, se estabelece como importante, tanto para assegurar proteção ambiental quanto para 
conter o avanço da urbanização.

O periurbano, o novo rural e a proteção ambiental na Região Metropolitana 
de São Paulo

As regiões metropolitanas brasileiras caracterizam-se, em um primeiro olhar, por uma dualidade ex-
pressiva da ocupação do solo, áreas urbanas com altas densidades construtivas (que nem sempre são acom-
panhados de densidades populacionais) e, fora da mancha, espaços protegidos por legislação ambiental, 
com baixa densidade de ocupação e com grandes parcelas de remanescentes de vegetação – que muitas 
vezes não são ainda mata primária, pois é vegetação que se recuperou ao mesmo tempo em que as cidades 
se industrializavam.

Na região Metropolitana de São Paulo, a mancha urbana se expandiu a taxas elevadas até os anos 1990 
e apresenta uma periferia que permanece em processo de crescimento domiciliar e populacional elevado 
(IBGE, 1991; 2000; 2010), em comparação com o crescimento das áreas com infraestrutura, indicando que, 
apesar das menores taxas, ainda há uma pressão pela urbanização das franjas. Também se observa na região 
um aumento do processo de urbanização dispersa, conforme analisado por Silva (2013) entre os anos de 
1989 e 2010. Esse processo leva a constituição cada vez maior de uma área periurbana. O periurbano, como 
mosaico extremamente complexo de usos do solo (Capel, 1994), apresenta-se em diferentes porções na 
região, conformando-se como um lugar de disputa entre as políticas urbanas e de proteção ambiental, com 
um tipo de regulação do uso e ocupação do solo que dificilmente é capaz de consolidar um tipo de ocupação 
específica da terra e, dadas as intensas e multiescalares dinâmicas metropolitanas, possui um caráter de 
grande transitoriedade.

A mancha urbana é circundada por um cinturão verde, que foi certificado como Reserva da Biosfera 
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo pela Unesco, em 1993. Antes disso, a região sul e parte da região 
norte da metrópole foram consideradas Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais, regulamentadas 
pela lei estadual n. 9866 de 1997, que complementou e modificou as leis estaduais n. 898, de 1975, e 1.172, 
de 1976, ensejando recentemente a criação de uma lei específica para cada bacia. Há ainda uma série de 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável e de Proteção Integral, nas esferas municipal e estadual.
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Essas áreas protegidas prestam uma série de serviços ecossistêmicos (MEA, 2005) essenciais à metró-
pole, em especial os de regulação, como o controle climático, de inundação e estiagem e os de suporte, como 
formação do solo e ciclagem de nutrientes, e os culturais, como recreação e cultura. Os serviços de provisão 
como, por exemplo, o fornecimento de alimentos – que na região tem como principais atividades a produ-
ção de hortaliças e frutas –, com a expansão crescente da mancha urbana e principalmente com os atuais 
padrões de urbanização dispersa, apresentaram uma redução nas últimas décadas, embora ainda sejam im-
portantes e inclusive tenham crescido em alguns municípios da RMSP, segundo os dados do Levantamento 
Censitário de Unidades de Produção Agropecuária, LUPA 1995/1996; 2007/2008 (São Paulo, SSA, 2016).

Considerando a definição contemporânea de rural, o “novo rural”, resultante dos processos de integra-
ção crescentes entre o rural e o urbano, se configura como espaço de pluriatividade e multifuncionalidade, 
que guarda uma proximidade maior das dinâmicas da natureza, com funções agrícolas, ambientais e cultu-
rais (Silva, 1997). A região sul do Grande ABC se enquadra nesse conceito, uma vez que apresenta um rol de 
atividades dessa natureza, como os pesqueiros, os sítios de lazer, as casas de campo, a produção de frutas e 
flores, os clubes, as estruturas de turismo ecológico e rural e seus serviços, como restaurantes, hotéis, pou-
sadas, entre outros usos (Klink, 2016).

Por outro lado, em amplo trabalho que procura entender as várias tipologias do rural no Brasil, Bitoun 
& Miranda (2015) estudam as metrópoles, mas não as incluem entre as 26 tipologias descritas. De fato, par-
te das justificativas para a reinserção do rural no âmbito do município de São Paulo residia na dificuldade 
em caracterizar o agricultor familiar que vive na metrópole como sujeito de políticas públicas de natureza 
rural – como, por exemplo, o financiamento do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) –, ao 
lado do reconhecimento de sua importância para a manutenção das áreas de proteção ambiental (São Paulo 
(Município), SMDU, 2014).

Assim, é possível dizer que a definição de novo rural engloba atividades existentes nas regiões metro-
politanas e que essas têm um sentido importante para garantir os serviços ecossistêmicos, no entanto, o 
rural e o periurbano metropolitanos têm dificuldade em se caracterizar como o são, não contando com um 
lugar nas políticas públicas dos municípios muito urbanizados – que raramente possuem políticas de viés 
rural –, além de não ser alcançado pelas políticas estaduais ou federais de fomento e assistência ao rural. A 
existência desse vácuo institucional implica em uma perda de importância das atividades rurais e na fragili-
zação da proteção ambiental. O crescimento urbano não encontra barreiras, então, para além da regulação, 
normalmente inadequada ou insuficiente, e se estabelece nas áreas rurais ou periurbanas, protegidas ou 
não pelas leis ambientais, aumentando a fragmentação da vegetação e dos usos do solo e dificultando tanto 
a manutenção dos serviços ecossistêmicos quanto a própria gestão da terra.

O periurbano e o rural no Grande ABC

O Grande ABC tem seu território em duas grandes Regiões Hidrográficas, sua maior parte se encontra 
na Bacia do Alto Tietê, mas também há uma parcela do território na Bacia do Rio Cubatão, de vertente atlân-
tica, sob proteção do Parque Estadual da Serra do Mar. A bacia hidrográfica da Represa Billings insere-se 
na bacia do Alto Tietê. Sua área de drenagem abrange integralmente o município de Rio Grande da Serra e 
parcialmente os municípios de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo, 
vinculando a região principalmente à produção de água para abastecimento público e de outros serviços 
ecossistêmicos para a região.

Nesse contexto, a crescente ocupação urbana possui impacto significativo para a região por diferentes 
aspectos: diminuição da conservação da água precipitada, poluição dos corpos hídricos e, principalmente, 
a alteração do uso do solo em algumas regiões anteriormente protegidas e com perfil rural. Embora nos 
últimos anos a mancha urbana sobre as áreas de proteção aos mananciais não tenha se expandido expressi-
vamente, há uma enorme pressão por essa expansão, pelo adensamento das periferias.

É importante destacar que quando mencionados os termos rural ou periurbano, para essa porção da 
RMSP não estão relacionados à região excluída do perímetro urbano dos municípios – mesmo porque a 
maior parte dos municípios do Grande ABC estabeleceu como zona urbana a totalidade de seus territórios 
–, mas sim àquela que guarda uma proximidade maior das dinâmicas da natureza e que possui atividades 
correlatas ao que se tem definido como o “novo rural”, com funções agrícolas e ambientais.
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Durante as reuniões e entrevistas realizadas para a elaboração do Plano Diretor Regional do Grande 
ABC (Klink, 2016) foi possível levantar as ações vinculadas às atividades agrícolas e agroecológicas e de 
turismo e lazer podendo, assim, traçar o perfil e o potencial da região do ponto de vista periurbano e rural. 
Os municípios do ABC que apresentaram projetos em andamento relacionados às atividades agrícolas e 
agroecológicas foram: Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo. E os municípios que apresentaram 
atuação e projetos em andamento relacionados à turismo e lazer foram: Santo André, São Bernardo do Cam-
po e Ribeirão Pires.

Do ponto de vista de turismo e lazer destaca-se a Vila de Paranapiacaba, em Santo André, que hoje é um 
importante polo turístico da região. Em São Bernardo do Campo há três programas relevantes de turismo li-
gados à natureza: o Pesqueiro Sustentável, a Formação de Monitores de Ecoturismo e as Rotas Ecoturísticas, 
como o Caminho do Sal, que possui 34 quilômetros, além de ter em seu território o Bairro do Riacho Grande, 
às margens da Represa Billings, que proporciona uma grande área de lazer, com restaurantes e esportes 
náuticos. Ribeirão Pires, por sua vez, é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas 
pelo Governo do Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos pelas regras 
estaduais. Tal status garante ao município o recebimento de uma verba maior por parte do Estado para a 
promoção do turismo regional.

A presença desse rol de atividades indica oportunidades para que novas configurações entre atividades 
econômicas, uso da terra e proteção ambiental sejam pensadas no Grande ABC.

Breves considerações finais: desafios para a constituição do periurbano e do 
rural no Grande ABC

São dois os desafios que se colocam para as áreas periurbanas e rurais na RMSP e, em particular, no 
Grande ABC. O primeiro se coloca na própria gestão de políticas urbanas que não é capaz de conter o cres-
cimento periférico, a despeito de indicadores de crescimento populacional mais amenos nas duas últimas 
décadas, dada a grande valorização do solo urbano, a imensa desigualdade social e a dificuldade em utilizar 
de forma mais intensa os instrumentos de democratização do solo urbano. Além disso, o periurbano é visto 
principalmente como banco de terras tanto para atender à demanda por habitação de interesse social quan-
to para abrigar o desenvolvimento de novas áreas industriais e de logística. Essas dinâmicas levam a uma 
crescente pressão para a ocupação das franjas urbanas e a fragmentação das áreas rurais, dificultando ainda 
a manutenção de atividades de natureza diversa da urbana. Tais áreas ainda apresentam uma regulação de 
uso e ocupação do solo vinculadas ao urbano o que aumenta a fragilidade para a proteção.

Em segundo lugar, a legislação de proteção ambiental também não estabelece estratégias para a con-
solidação de um desenvolvimento socioeconômico atrelado às atividades rurais, o que poderia garantir e 
ampliar a provisão de serviços ecossistêmicos para toda a região.

Preencher esse espaço, com políticas de desenvolvimento regional, é um dos pilares do Plano Diretor 
Regional do Grande ABC, em elaboração.
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Resumen

El crecimiento urbano produce fuerte impacto en la pérdida de territorio para la agricultura y la ge-
neración de servicios ecosistémicos. Por lo anterior se propuso analizar en el municipio de Armenia las 
relaciones entre el crecimiento urbano y el suministro de los servicios ecosistémicos de aprovisionamien-
to (café, plátano y carne) y regulación (densidad aparente, porcentaje de C y N, relación C:N y biomasa de 
lombrices). El trabajo se orientó en (i) el análisis de la tendencia demográfica entre 1985 y 2005 con la 
proyección al 2012, (ii) se estimó las interacciones entre pérdida de territorio para la agricultura y expan-
sión de la cabecera municipal, y (iii) se analizaron los patrones espaciales de los servicios ecosistémicos 
con la estimación de las interacciones, sinergias y compensaciones entre éstos en el municipio. La acti-
vidad agrícola y ganadera supone una disminución en la capacidad de los ecosistemas para suministrar 
servicios de regulación.
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Introducción

El cambio de uso del terreno desde los ecosistemas naturales a cultivos, pasturas, zonas urbanas y otros 
antropobiomas ha aumentado con el tiempo (Ellis y Ramankutty, 2008), lo que genera el deterioro de los 
servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el incremento de zonas urbanas es perjudicial para la provisión de 
varios servicios, tales como: la regulación del clima, la erosión de recursos genéticos (Liang et al., 2014) y 
las oportunidades de recreación (Helian et al., 2011).

En la medida en que la sociedad reconozca en forma integral los servicios ecosistémicos que los di-
ferentes usos del terreno le brindan se podrán plantear y discutir explícitamente los costos y beneficios 
que acompañan la transformación urbana de los sistemas agropecuarios (Sandhu et al., 2013, Poppenborg 
y Koellner, 2013). Y de ésta forma se logrará incorporar, en las políticas de manejo y ordenamiento del 
territorio, el valor de los ecosistemas, buscando implementar acciones acertadas para el desarrollo rural 
productivo y sustentable.

Las interacciones entre servicios de los ecosistemas se producen cuando múltiples servicios responden 
al mismo motor de cambio, o cuando las interacciones entre los propios servicios causan cambios en un servi-
cio para alterar la disposición del otro (Bennett et al., 2009). En los servicios del ecosistema se presentan las 
compensaciones (trade-offs), que suceden cuando la prestación de un servicio afecta el aprovisionamiento de 
otros, o las sinergias cuando múltiples servicios se mejoran simultáneamente (Raudsepp-Hearne et al., 2010).

En el proceso de urbanización se deteriora el suministro de los servicios ecosistémicos, se limitan los 
espacios y lugares para la agricultura, los servicios del suelo (fertilidad, regulación hídrica) son drástica-
mente modificados (Wall et al., 2012; Lavelle et al., 2013). Así mismo, en los servicios ecosistémicos cultu-
rales se debilita el patrimonio agrícola de la región y se dinamizan la expulsión de la población en edades 
económicamente activas y con ellas, el acervo de conocimiento y de fuerza productiva rural, facilitando así 
el despliegue del crecimiento urbano (Zuñiga et al., 2004).

Al respecto en Colombia el proceso de urbanización en las cabeceras municipales del país se multiplicó 
por doce al pasar de 2.5 millones en 1938 a 31.5 millones en 2005 (Ruiz et. al., 2007), con el crecimiento de 
la población urbana del 29% al 75%, hecho visibilizado en los asentamientos urbanos del departamento del 
Quindío, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con el 97% de población urbana (DANE 2005). 

En el departamento del Quindío el sector agrícola ocupa el 25% y en el municipio de Armenia, área de 
estudio, el territorio agrícola cubre el 69%. Aunque, en el censo agropecuario de 2014 con preocupación se 
evidencia que en el 35% de los predios rurales no se desarrollan actividades agropecuarias. Lo que vislum-
bra un trascendental cambio en la ocupación del territorio y probablemente esté forjando un conflicto de 
uso del suelo con otros sectores productivos; con el consecuente desplazamiento de campesinos.

Por lo anterior de analizó las relaciones entre el crecimiento urbano del municipio de Armenia y el su-
ministro de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (café, plátano y carne) y regulación (densidad 
aparente, porcentaje de C y N, relación C:N y biomasa de lombrices) con enfasis en lo siguiente: (i) el análisis 
de la tendencia demográfica desde los censos de 1985, 1993 y 2005, con la correspondiente proyección al 
2012, (ii) estimar en la cronología las interacciones entre pérdida de tierra para la agricultura y expansión 
de la cabecera municipal, (iii) el análisis del patrón espacial de servicios ecosistémicos con la estimación de 
las interacciones, sinergias y compensaciones de los servicios en el municipio.

Métodos

El área de estudio se localiza en el centro-occidente de Colombia, en el flanco occidental de la cordillera 
Central de los Andes, en el departamento del Quindío se encuentra el municipio de Armenia, localizado entre 
los 4º 32´ N, y los 75º 41´ W, ocupa una extensión de 12129 ha que representa el 6% del área departamental, 
con alturas entre 1000 a 2000 msnm, con una precipitación entre 2000 mm a 2200 mm, temperatura media 
anual de 18 a 24 oC y una evapotranspiración de 1100 mm a 1200 mm, el municipio tiene una densidad de 
población de 2368 hab/km2, conformada por 24 veredas y un corregimiento (IGAG, 2014, EVAS, 2014).

Con el fin de analizar la tendencia demográfica en el municipio de Armenia y de comprender la transi-
ción de la migración rural-urbana se evaluó el tamaño poblacional a partir de los censos poblacionales de 
1938, 1951, 1964, 1973,1985, 1993 y 2005, con la correspondiente proyección al 2012 (DANE, 2005). 
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Se realizó el análisis del crecimiento urbano, que se estimó con el incremento en el área urbanizada con 
el fin de realizar la asociación del componente espacial a partir de dos imágenes satelitales Landsat cuatro, 
obtenidas de la base de datos de USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos de América), la primera de 
1998 y la segunda de 2015; con el propósito de cuantificar el perímetro urbano em los dos años, es impor-
tante mencionar que un pixel en la imagen corresponde a 30 metros en el plano. Se seleccionaron todos los 
polígonos con uso de asentamientos humanos; los usos del terreno fueron agrupados en categorías: bosque 
y guadua, café, plátano, pastos, urbano y otros. Lo anterior con el objetivo de evidenciar en el tiempo las in-
teracciones entre pérdida de terreno para la agricultura, la expansión de la cabecera municipal y el cambio 
en el suministro de los servicios ecosistémicos seleccionados.

Se seleccionaron un total de 8 servicios de los ecosistemas, incluyendo aprovisionamiento (n = 3), de 
regulación (n = 5), que fueron evaluados a través del área de estudio. La información de los servicios de 
aprovisionamiento reflejados en los cultivos de café, plátano y la producción de carne fue tomada desde el 
1996 de las evaluaciones agropecuarias (EVAS) de Secretaria de Agricultura Departamental, que propor-
ciona datos anuales a nivel de los municipios. La producción de cultivos se estimó a través de indicadores 
de la cantidad de hectáreas cultivadas y las toneladas cosechadas al año, y la producción de carne, como el 
número de cabezas de ganado al año (Tabla 1).

En el caso de los servicios de regulación se evaluó la densidad aparente que se relaciona con el bene-
ficio de estimar el grado de compactación del suelo; el porcentaje de C, N, y la relación C:N que reflejan la 
disponibilidad de materia orgánica y la biomasa de lombrices posibilitaron la asociación con la formación 
y fertilidad del suelo en cada uso del terreno, lo anterior se obtuvo de fuentes bibliográficas (Feijoo et al., 
2011) (Tabla 1).

Se establecieron los patrones espaciales de los servicios a partir de la cuantificación de cada uno de los 
8 servicios suministrados asociados con cada uso del terreno en los años evaluados. Los datos de los servi-
cios ecosistémicos fueron importados a una base de datos de ArcGIS para visualizar y comparar su agrupa-
ción espacial. Las interacciones entre pares de servicios para establecer las sinergias o las compensaciones 
se estimaron con el análisis de correlación de Sperman. Se cuantificó la tendencia temporal de cada servicio 
con respecto al aumento, mantenimiento o disminución.

Tabla 1. Caracterización de indicadores relacionados con la capacidad de suministrar servicios  
ecosistémicos por los diferentes usos del terreno en el sector rural de Armenia con las fuentes de datos y los años evaluados.

Tipo Servicio ecosistémico Beneficio Indicadores Fuente de datos Años evaluados

Ap
ro

vi
si

on
am

ie
nt

o

Agricultura

Café Superficie cultivada ha/año-1

Evaluaciones 
Agropecuarias 
Gobernación  

Quindío.

1996 – 2011Plátano Producción anual ton/año-1

Ganadería Carne Número de cabezas  
de ganado al año

Re
gu

la
ci

ón

Compactación Densidad 
aparente (g.cm-3)

Feijoo et al 2010, 
2011. 2010Materia orgánica del suelo

C Porcentaje (%)

N Porcentaje (%)

C:N

Formación y fertilidad  
del suelo

Biomasa 
lombrices (g.p.f.m-2)
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Resultados y discusión

Tendencias demográficas y urbanización

El crecimiento demográfico del municipio de Armenia ha sido ascendente, en 1938 tenía 50833 habi-
tantes, pasó a 159792 en el año 1973 que representaba el 45% del departamento. Según los resultados del 
último censo de población del año 2005 el municipio tenía un total de 272574 habitantes; de los cuales un 
97.2% residen en el casco urbano y el restante 2.7% en el área rural (Fig1). En el municipio se evidencia un 
proceso acelerado de concentración de su población en el área urbana. En cinco décadas pasó de ser un mu-
nicipio rural a ser urbano, con casi la totalidad de su población concentrada en la cabecera municipal (Fig 1).  

Además el municipio tiene una densidad poblacional alta 2223 hab. /km2. En el área urbana del muni-
cipio residen 13348 hab. /km2, y en el área rural sólo 68 hab. /km2 (DANE, 2005).

Figura 1. Tendencia poblacional del Municipio de Armenia. Población total del municipio, datos de  
los censos de población y proyecciones. Componente rural y urbano de la población. Fuente: DANE 2015

Otro fenómeno que se evidencia, debido a la cercanía entre la cabecera urbana y el área rural, es la po-
sibilidad de ser propietario rural y no residir en esta área. Para el censo 2005 se estimó que el sector rural 
de la ciudad tiene 7554 habitantes, pero el IGAC señaló que en el sector rural existen 13706 propietarios.

Con el análisis espacial de las imagenes Landsat se estableció que el área urbanizada del municipio se 
incrementó, para el 1998 ocupaba 1073,34 ha y para el 2015 la cabecera municipal ocupaba 2074,32 há. 
Este incremento se debe al reemplazamiento de los usos del terreno, se logró documentar el incremento 
para el 2015 en pastos (1686,78 ha), plátano (540,23 ha) y áreas urbanizadas ( 1000,98 ha) (Fig 2). 

El crecimiento urbano se alimentó principalmente de la migración del campo a la ciudad debido al éxo-
do rural, a las precarias condiciones de tenencia de la tierra y al modelo que tomó al sector de la construc-
ción como motor de la economía, alimentado con la mano de obra barata proveniente del campo (Ruíz et al., 
2007). La migración de la población rural-urbana sigue en aumento impulsada por el decaimiento del sector 
agrario, a la pobreza rural, a la concentración de la propiedad, y el consecuente desplazamiento forzado, que 
provienen directamente de áreas rurales y pequeños poblados para ubicarse en las ciudades.
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Figura 2. Evolución de los usos del terreno en el municipio de Armenia 1998 – 2015 (Fuente: Imágenes satelitales Landsat cuatro USGS).

Servicios de Aprovisionamiento 

Está determinado principalmente por los cultivos de café y plátano, con relación a la superficie y la 
producción. Por un lado, la producción cafetera presente en el municipio desde inicios del siglo pasado; y la 
producción de plátano que data de la década de los años 70´s. Estos sistemas de producción se establecieron 
en una transición desde sistemas tradicionales hasta tecnificados. 

La superficie destinada a la producción de café disminuyó en un 62%, aunque la producción anual se 
incrementó en un 178%, al pasar de producir 11666 ton/año en 1996 a producir 20814 ton/año en 2011. 
La misma tendencia se experimentó en el cultivo de plátano, que redujo la superficie cultivada en un 44%; 
aunque la producción se incrementó de 98199 ton/año en 1996 a 301931 ton/año en 2011, lo que ratifica 
al municipio de Armenia como el primer productor a nivel departamental. 

Principalmente, los beneficiarios de los dos cultivos se encuentran en escala local y nacional, con un 
bajo porcentaje de éstos productos que son exportados. En general la agricultura tradicional se ha visto re-
ducida tanto en superficie como en producción, debido a la expansión de los sistemas tecnificados. 

La ganadería está representada principalmente por el ganado bovino para la explotación de carne y 
leche. Se ha registrado un avance significativo en el tema de mejoramiento de los pastos y de la tecnificación 
que se ha venido implementando, esto se refleja en el área de praderas mejoradas, que tuvo un aumento 
del 36%, caso contrario, fue el de la pradera tradicional que tuvo una disminución, también se registró un 
aumento en los cultivos forrajeros y silvopastoriles. Lo anterior evidencia el interés de los ganaderos por el 
mejoramiento y tecnificación de sus coberturas (EVAS 2013).

El número de cabezas de ganado ha aumentado considerablemente al pasar de 956 cabezas de ganado en 
1996 a 4922 en 2011. Aunque se debe resaltar que de una ganadería extensiva se ha pasado a una intensiva.

Servicios de Regulación

El aumento en la producción de alimentos, supone una disminución de la capacidad de los ecosistemas 
para suministrar servicios de regulación, con el cambio de los usos del terreno se evidenció un incremento 
en la densidad aparente, lo anterior se relaciona con el nivel de compactación del suelo y la pérdida de la 
estructura del mismo que afecta la disponibilidad de nutrientes para la productividad primaria. La densi-
dad aparente es más alta en los cultivos, mientras que el porcentaje de C y N es más alto en los bosques, la 
relación de C:N es mayor en los pastos al igual que la biomasa de lombrices que se ve incrementada por la 
presencia de especies exóticas en éste uso del terreno (Tabla 2). 
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Tabla 2 Disposición en los beneficios suministrados por los servicios de  
regulación evaluados en cada una de las coberturas del terreno en Armenia.

Beneficio Orden de expresión en la  
categoría de uso del terreno

Densidad aparente Cultivo>pastos>café>bosque

C% Bosque>café>pastos>cultivo

N% Bosque=café>cultivo>pastos

C:N Pastos>bosque>café>cultivo

Biomasa de lombrices Pastos>cultivo>café>bosque

Patrones espaciales 

Se evidenció que el municipio experimento en 1998 una acelerada fragmentación territorial, producto 
de nuevos predios rurales y suburbanos, que afecta de forma directa el suministro de los servicios eco-
sistémicos. En éstos procesos de trasformación territorial se evidencia una homogenización territorial, la 
zona alta del município concentra los procesos de urbanización, mientras la zona media y baja se ubican los 
cultivos de café y plátano. 

La gestión del territorio está focalizada en uno o pocos servicios de aprovisionamiento, lo que supone 
una reducción en los servicios de regulación. Con respecto al patrón espacial de los servicios ecosistémicos 
no se visualizar un patrón evidente. 

Con respecto a la correlación entre pares de servicios para cuantificar las interacciones, las sinergias o 
las compensaciones, sólo fueron significativas con una correlación positiva entre la biomasa de lombrices y 
la densidad aparente (R2 = 0,98 p=0,02); mientras que se evidenció una correlación negativa entre la bioma-
sa de lombrices y el C% (R2 = - 0,95 p=0,05).

El cambio en los usos del terreno y la consecuente degradación de los ecosistemas afecta el suministro de 
los servicios ecosistémicos. Por otro lado, la demanda de los servicios está aumentando a medida que crece 
la población, y se incrementa la urbanización. Por tanto, es necesaria la comprensión de las interacciones, las 
sinergias conjuntas de los servicios como de las compensaciones entre servicios, en la Tabla 3 se presentan las 
tendencias del suministro de los servicios evaluados, donde se evidencia la evolución temporal de los servi-
cios suministrados por los diferentes usos del terreno, muestra que en general se está dando una importante 
degradación de los servicios de regulación, a costa de los servicios de abastecimiento. Sólo los servicios de 
abastecimiento relacionados con mercados nacionales están en auge, como el plátano y la ganadería.

Tabla 3 Dinámica de los servicios ecosistémicos suministrados por los diferentes usos del terreno en el municipio de Armenia,  
Quindío. Se focaliza en los 8 servicios evaluados (↑ aumenta, ↔ se mantiene, ↓ disminuye).

Tipo Servicio ecosistémico Beneficio Armenia

Ap
ro

vi
si

on
am

ie
nt

o

Agricultura Café ↓

Plátano ↑

Ganadería Carne ↑

Re
gu

la
ci

ón

Formación y fertilidad del 
suelo Densidad aparente ↓

C% ↓
N %
C:N ↓

Biomasa lombrices ↑
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Resumo

Considerando o atual contexto de acelerado crescimento das cidades e das metrópoles no mundo e a 
grande mudança ocorrida na estrutura das áreas rurais e no seu vínculo com a esfera urbana, este trabalho 
objetivou o estudo da relação rural-urbana brasileira, ao longo das últimas décadas, resultando nas diversas 
territorialidades existentes hoje. O artigo ainda aborda as dificuldades na conceituação do rural e discorre 
sobre as questões relativas ao seu desenvolvimento.
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A relação rural-urbana

O mundo rural e o mundo urbano, segundo João Ferrão (2000), apresentavam no passado uma gran-
de diferenciação e uma relação estável de complementaridade. Com o advento da revolução industrial, as 
cidades começaram a ganhar maior importância, devido à presença de emprego, serviços e instalação de 
equipamentos públicos. E o campo, por sua vez, perdeu o status econômico e ficou como um grande forne-
cedor de produtos primários e de mão de obra barata e desqualificada para o veloz crescimento das cidades. 
Entretanto, nos últimos anos, pode-se observar grandes mudanças na base estrutural do mundo rural, assim 
como em suas funções e também na sua relação com o urbano. 

A partir do século XX, principalmente após a 2ª Guerra Mundial, a modernidade deixou de ser uma ex-
clusividade do mundo urbano, e começou a infiltrar no campo, com a expansão de serviços, energia elétrica, 
transportes, comunicação, tecnologias no setor produtivo etc que antes o campo não dispunha. Essa trans-
formação social acabou definitivamente com a fronteira que antes existia entre o rural e urbano, trazendo a 
dúvida de quais eram as suas reais diferenças e onde terminava um e começava o outro (TREVIZAN, 2003). 
O território formado por aquele rural arcaico e o mundo urbano estaria agora dividido por espaços inter-
médios (periurbanos ou zonas de transição), que combinam tanto aspectos rurais, como aspectos urbanos. 

A partir dos anos 80, pode-se dizer que o mundo rural se reinventou mais uma vez, o que rompeu com 
duas de suas características antes mais básicas: a função principal de produção de alimentos e a da atividade 
econômica agrícola predominante. Neste momento, as famílias camponesas começaram a exercer “pluria-
tividades” com “plurirendimentos”, transformando o campo num espaço “multifuncional” (FERRÃO, 2000).

O meio rural teria um acervo de elementos naturais e históricos passíveis de lucro. Os seus moradores 
poderiam dedicar-se a partir de então com a conservação e proteção do meio ambiente, com o “movimento de 
renaturalização”, através de projetos de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável; com a ma-
nutenção e valorização de patrimônios históricos e culturais, pela “busca da autenticidade”, em contraponto ao 
processo de mundialização; ou com o turismo e lazer, com a “mercantilização de paisagens” (FERRÃO, 2000).

A modernização tecnológica, crescimento da produtividade agrícola e/ou redução da superprodução 
agrícola, a dispensa de mão de obra rural e necessidade de trabalhadores no meio urbano, inserção de mu-
lheres no mercado de trabalho, políticas públicas voltadas para melhoria da renda dos habitantes do campo, 
descentralização industrial para áreas não urbanas e aprimoramento da agricultura familiar foram alguns 
dos fatores que permitiram o trabalho agrícola parcial, a pluriatividade e práticas não agrícolas no meio 
rural (TREVIZAN, 2003).

Uma mudança relevante com a chegada da modernização em áreas rurais e com o advento de ativida-
des não agrícolas foi a alteração dos grupos sociais e o fim da polarização tradicional na qual os ricos são 
apenas aqueles que obtêm grandes extensões de terra e pobres aqueles que não têm. Como as atividades fo-
ram mais diversificadas e o ganho econômico não se dá apenas por grandes produções em extensas proprie-
dades, a pirâmide social do meio rural sofreu algumas alterações. Logicamente, alguns valores permanecem 
e de forma geral, independente dessas mudanças, continua-se a atribuir a terra como um bem simbólico de 
ascensão social e ostentação consumista (CARMO, 2009).

Segundo estudos da OCDE, hoje em dia os números de trabalhadores rurais associados a práticas de 
agricultura tem caído em boa parte dos países. O campo tem mais oportunidades de emprego sem ser na 
produção primária. Schneider e Navarro apud Trevizan (2003), explicam que os setores não agrícolas são 
os que mais estão oferecendo emprego no meio rural, mesmo aquelas regiões mais periféricas possíveis 
(OCDE, 2013; TREVIZAN, 2003).

O novo rural brasileiro

Até a década de 80, o Brasil assistiu o grande êxodo rural, com a modernização da agricultura e in-
dustrialização das grandes cidades. Na década de 90, esse movimento começou a ser freado, pois existiu a 
crise econômica e os empregos na cidade começaram a ficar mais escassos para mão de obra que não fosse 
qualificada. Só mais recentemente que começou a surgir essa multifuncionalidade do campo, trazendo uma 
nova perspectiva de desenvolvimento para os territórios rurais, mesmo aqueles chamados “deprimidos” 
(ORTEGA, 2008).
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Abramovay (2009), nesta linha, enfatiza que o início deste milênio reserva um grande fenômeno demo-
gráfico, social e cultural: a revalorização das regiões interioranas. Isso justamente porque os espaços rurais 
abrigam grande biodiversidade, recursos paisagísticos e um estilo de vida desejado por muitos que vivem 
nas grandes cidades. Uma das tendências é o retorno de aposentados ao local de nascimento, onde ainda 
encontram amigos e maior tranquilidade em comparação com a metrópole, trazendo, dessa forma, renda e 
a necessidade de que mais infraestruturas e serviços se instalem no campo, para atenderem a qualidade de 
vida desejada, fomentando a economia local.

Um dos aspectos brasileiros que favoreceram o desenvolvimento econômico do campo recente foi o 
mecanismo público de transferência de renda para os mais pobres, como a aposentadoria rural, bolsa es-
cola, bolsa renda, programas para erradicação do trabalho infantil etc., pois a renda a ser gasta atrai diaria-
mente uma maior quantidade de produtos e serviços, ampliando a dinamicidade das atividades de trabalho 
das áreas rurais (ABRAMOVAY, 2009; OCDE, 2013).

Segundo Favareto (2010), três foram os motivos principais para que pudesse existir esse fenômeno do 
novo rural: o primeiro deles seria o compromisso institucional que garantiu que houvesse paridade econômi-
co-social entre a agricultura e outros setores, trazendo força para a economia no campo e controlando o êxodo 
rural; o segundo deles seria o dinamismo criado com a equalização de rendas, o avanço da infraestrutura, a 
melhoria da comunicação e busca de idosos e profissionais liberais por tranquilidade e lazer, o que permitiu 
com ocorresse não mais o esvaziamento e sim o movimento demográfico para o campo; o terceiro motivo seria 
a aparição de muitos empregos e equipamentos sociais, após a descentralização político-econômica.

Essa transformação do meio rural com a presença de atividades não agrícolas não é somente observada 
em localidades desenvolvidas e fortemente industrializadas como é, por exemplo, o estado de São Paulo. 
Segundo Couto Filho apud Trevizan (2003), até mesmo nos lugares mais pobres, a insuficiência de renda 
proporcionada pela agricultura leva as famílias buscarem alternativas para sobreviver no meio rural. A cres-
cente modernização e industrialização também seriam fatores que contribuiriam essas localidades a terem 
crescimento em atividades não agrícolas.

Conceituação do rural-urbano

Uma das maiores dificuldades que se tem em todos os países do mundo é, sem dúvida, definir o que é 
efetivamente “rural” e o que é “urbano”. Os critérios estabelecidos pelos países, de forma prática, para defi-
nir o que é urbano e o que é rural normalmente correspondem mais a tradições histórico-institucionais do 
que o reflexo das situações geográficas em si. Normalmente esses critérios não se conversam, fazendo com 
que a comparação dos espaços rurais de um país para outro país seja um grande risco, já que cada um tem 
a sua metodologia específica para a delimitação. As três formas mais usuais de classificação de territórios 
em “rurais” ou “urbanos” são: a de delimitação administrativa, a de peso econômico com a agricultura e a de 
patamar populacional (ABRAMOVAY, 2009).

O Brasil, por meio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de forma simplificada, utiliza 
o critério de delimitação administrativa e considera todas as cidades, vilas ou áreas urbanas isoladas como 
zona “urbana” e tudo o que se localiza fora desses perímetros, definidos pelo poder municipal, como “rural”. 
A conceituação de população urbana e rural também segue a mesma perspectiva, dependendo da localiza-
ção do domicílio de cada indivíduo. Pelo Censo 2000, a população urbana atingiu 81% do total brasileiro. 
Tal projeção já havia sido feita em 1996 e algumas pessoas atualmente chegam a até prever que em 2030 a 
população rural quase que não existirá mais no país (ABRAMOVAY, 2009).

O Brasil, neste olhar, apresenta atualmente uma grande população urbana. Entretanto, uma das gran-
des questões que se coloca é se a definição utilizada pelo IBGE é adequada ou não para a determinação de 
quem é “rural” e de quem é “urbano”, já que se desconsidera na classificação parâmetros (como dimensão 
populacional, ocupação e renda média) utilizados por outros países. Em geral, a forma como esses censos 
classificam os indivíduos por seu local de moradia é, de certa maneira, equivocada, pois a habitação não 
implica no que o cidadão é ou se este faz a sua vida na cidade ou no campo. Não é raro, por exemplo, uma 
pessoa morar no campo e ir trabalhar na cidade todos os dias e vice-versa (BERDEGUÉ, PROCTOR, 2014).
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Ruralidade contemporânea e desenvolvimento territorial rural

O Relatório da OCDE de 2013 pontua que para o Brasil ver o seu crescimento de forma um pouco mais 
acelerada no futuro, o país deve se preocupar em investir agora em atividades bem produtivas em todas as 
suas regiões e não somente nas áreas metropolitanas e altamente adensadas, como se costuma fazer. Eluci-
dando-se aqui a ideia de que já que o Brasil tem um extenso mundo rural e essas regiões também devem ser 
exploradas e levadas ao desenvolvimento. 

Pensar no desenvolvimento rural demanda a passagem por 5 grandes obstáculos: 1) Definir concei-
tualmente o que é urbano e o que é rural; 2) Classificar os lugares, passando o que foi conceituado para a 
prática; 3) Analisar a relação entre os espaços rurais e os centros urbanos e as mudanças sofridas; 4) Inferir 
o que acontecerá no futuro, através dos dados anteriores; 5) Verificar quais as diferenças epistemológicas 
das hipóteses de “completa urbanização” ou “renascimento rural” (VEIGA apud FAVARETO, 2007).

É pela nova ruralidade estudada que a abordagem territorial do desenvolvimento rural é clara e ne-
cessária. A diferença entre o meio rural e urbano brasileiro é muito grande e é por isso que até então se 
encontram situações de êxodo rural, já que ainda existem pessoas que buscam bens e equipamentos básicos 
que não encontram nos locais onde vivem. O ideal seria que em ambos espaços tivessem disponíveis: opor-
tunidades de emprego, saúde básica (e de grau intermediário de complexidade), mobilidade, comunicação 
e educação de qualidade. Os recursos do governo deveriam se orientar para atingir metas para que seja 
garantida essa paridade cidade-campo. O que se vê, infelizmente, é falta de planejamento a longo prazo e 
uma preferência das autoridades em se atuar em metrópoles ou lugares com muita densidade demográfica 
(FAVARETO, 2010).

Arilson Favareto (2010) também critica a forma como o planejamento tem sido feito no Brasil, que tem 
apenas destinado recursos fixos para cada território, não considerando a situação a qual se encontra cada 
um desses territórios. O autor vê necessária uma mudança na forma em que se atua no rural, atualizando 
organizações, melhorando qualitativamente e quantitativamente os serviços, repensando a forma como que 
se investe, criando-se mais consórcios intermunicipais e integrando mais os órgãos públicos, universidades, 
escolas técnicas e outros geradores de conhecimento. 

Redes urbanas 

Não se pode estudar a ruralidade de um espaço sem verificar a sua relação com espaços mais aden-
sados, pois de qualquer maneira, o bem estar econômico e as atividades econômicas do campo são depen-
dentes dos centros urbanos. Os centros urbanos que são responsáveis por conectar os moradores da zona 
rural com o mundo exterior, através da rádio, televisão, internet, comunicação e o próprio fluxo cultural e de 
pessoas. É por esta razão, por exemplo, que muitos dos estudos de hoje em dia tentam identificar as regiões 
rurais e quais as aglomerações urbanas que tem maior relação. O mais importante é saber como ocorre a re-
lação de dependência entre as regiões rurais e as grandes cidades, devendo-se tomar o cuidado ao estimar a 
“importância” das cidades. Não se pode deixar de integrar a cidade-campo sem analisar também a estrutura 
social, econômica e territorial de ambas (BERDEGUÉ, PROCTOR, 2014; ABRAMOVAY, 2009).

Considerações finais

Muitas são as crenças de que a tendência é o mundo rural ser cada vez mais engolido por um mundo 
urbano, entretanto as evidências dos últimos anos mostram que não é bem esse o destino do território e 
o meio rural têm largado diariamente as suas bases agrícolas, tradicionais e arcaicas para seguir um ca-
minho diferente no que diz respeito ao seu desenvolvimento. O que se vê hoje, claramente, é a indefinição 
de fronteiras, a intensa revalorização do meio rural, através de atividades não agrícolas, e a formação de 
distintas regiões territoriais. Observa-se o surgimento das “novas ruralidades”, que trazem, para o mundo 
rural, novas importantes funções, como as de proteção ambiental e lazer e turismo. A verdadeira tendência, 
pelo que já foi exposto, é a de um meio rural cada vez mais articulado com o urbano, através de um território 
contínuo, composto pelo campo, cidades menores, cidades médias, cidades grandes e metrópoles, interliga-
dos entre si. 
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O critério de delimitação do perímetro urbano, usado no Brasil, baseado na decisão do município, deve 
ser imediatamente repensado, pois tal classificação não leva em conta os fatores sociais, econômicos, cul-
turais e geográficos para a definição da ruralidade. O mais adequado ou aceitável, acompanhando metodo-
logias internacionais, seria considerar a região em que estão inseridos cada um dos territórios analisados e 
utilizar, como um dos fatores de classificação, a densidade populacional. 

Independente da classificação utilizada, o que se constata é uma grande discrepância entre o mundo 
rural e urbano. O pacto pela paridade rural-urbana tem que ser feito para garantir que os cidadãos brasilei-
ros tenham bens e serviços independente do local onde vivem. O que deve ser feito é, com certeza, maiores 
investimentos e políticas no campo, assim como uma maior provisão de infraestruturas e serviços, que 
melhorem a qualidade de vida de seus habitantes. O crescimento e futuro do Brasil dependem diretamente 
do desenvolvimento do sua parte rural e não somente do desenvolvimento das suas partes urbana e metro-
politanas, como se tem recentemente acreditado e investido.
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Resumen

Esta contribución da cuenta de los efectos del crecimiento poblacional en las ciudades contemporá-
neas, y de ello el emerger de territorialidades que integran vínculos urbano/rurales, a partir del agencia-
miento social, productivo y ecológico de sus lugares de reproducción y representación. Se aporta evidencia 
empírica de estas nuevas demarcaciones espaciales, a partir de una aproximación descriptiva en ciudades 
latinoamericanas. Se hace especial referencia al caso de la ciudad de Bogotá ‒ Colombia‒, y con ello se ofre-
cen ideas sobre el cómo pensar y gestionar el papel de las ciudades en nuestro contexto nacional, al tanto de 
los avances en los acuerdos de paz en la Habana, entre el gobierno nacional y la insurgencia.



44

GT1 – Gestão de territórios rurais e urbanos

Introducción 

Esta contribución describe los procesos de configuración territorial en los cuales se integran vínculos 
urbano/rurales que emergen bajo los efectos del crecimiento urbano global. Se aporta evidencia empírica 
de aquellas demarcaciones territoriales, a partir de una aproximación descriptiva en ciudades Latinoame-
ricanas. Se hace especial referencia al caso de la Ciudad de Bogotá ‒Colombia‒, en cuya periferia se yuxta-
ponen vínculos urbano/rurales que se han incrementado a causa del desplazamiento forzado, producto del 
intenso conflicto político militar de los últimos cincuenta años. Se registra, cómo, en medio de estas dinámi-
cas, se mantienen formas de producción agrícola de pequeña escala, micro servicios de turismo comunitario 
y ecológico, así como de ingentes procesos de negociación entre las redes de organizaciones comunitarias y 
las entidades públicas, con en el fin precisar pactos territoriales que avanzan en la demarcación de los bor-
des urbano/rurales de la ciudad, no obstante la continúan amenaza en la que se encuentran estos lugares, 
a causa de la extracción de recursos mineros para la construcción, la disposición de basuras y la edificación 
de conjuntos residenciales de altura. Para finalizar, se ofrecen perspectivas sobre cómo pensar y gestionar 
el papel de las ciudades en nuestro contexto, al tanto de los avances en los Acuerdos de Paz en La Habana 
entre el Gobierno Nacional y la Insurgencia. 

Las implicaciones del crecimiento urbano global

Según el reporte de United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2014), en 1950 había en la tierra 86 ciudades con más de un millón de habitantes. Los estudios precisan que 
en la actualidad hay 400 y en 2015 la cifra se elevará a 550. Se enfatiza que las ciudades han absorbido cerca 
de dos tercios de la explosión demográfica global producida desde 1950, y en la actualidad están creciendo 
a razón de un millón de nacimientos e inmigrantes a la semana. Desde 1980, la fuerza de trabajo urbana 
a escala mundial se ha duplicado y su población ha llegado en la primera década del siglo XXI a los 3.400 
millones. Mientras que la población rural ha alcanzado un crecimiento máximo de 3.200 millones. Si bien el 
porcentaje de habitantes de barrios urbanos marginales dentro de la población urbana ha disminuido, el nú-
mero total ascendió a más de 110 millones de personas en 2010. Las tasas de pobreza urbana siguen siendo 
inaceptablemente elevadas: el 30 % de los residentes urbanos de Colombia, el 35 % de Guatemala y el 24 % 
del Paraguay vivían por debajo del umbral nacional de pobreza en 2011. (FAO, 2014) Con todo y lo anterior, 
en América Latina y el Caribe se aprecia que un elevado número de pobladores que aún habita en las áreas 
rurales, llegando a representar el 24% de la población total de la región. Se estima que los espacios rurales 
siguen siendo importantes al afirmarse que más de 128 millones de personas vivirán en el campo para el año 
de 2015 en el continente. No obstante, se pronostica un fuerte descenso a partir del año 2020. (CEPAL, 2005) 

Cabe señalar que algunos expertos concuerdan en que este incremento se ha perfilado a consecuencia 
de la concentración de asentamientos humanos que se constituyen como producto del modelo económico 
global, en cuyo centro se conjuga un carrusel de producción, consumo y crecimiento. Asunto que ha dado 
forma a un “(…) incesante sistema de explotación y producción regido por parámetros netamente moneta-
rios, para dar paso a una orientación económica que no da cuenta de las irreversibilidades o pérdidas de 
calidad del entorno social y natural”. (Naredo, 2010: 8)

De modo que el efecto se hace notar con la ampliación de espacios urbano-marginales sobre las periferias 
de las ciudades, en las que se concentra población que provienen de pequeños pueblos rurales o urbanos y que 
a consecuencia del aceleramiento del actual carrusel económico, buscan en las grandes ciudades nuevas con-
diciones de vida. Ahora acomodándose a resolver una complicada ecuación: “(…) intentar optimizar los costos 
de la vivienda, la seguridad de la propiedad, la calidad del refugio, el desplazamiento al trabajo, además de su 
seguridad personal”. (Davis, 2014: 19) Incluso estos procesos se han convertido en generadores de la presión 
urbana, colocando en riesgo a quienes tradicionalmente han habitado zonas periféricas que mantienen víncu-
los rurales y que históricamente han persistido a los embates de la expansión de las ciudades.

En este sentido, el espacio rural allí inmerso y por la influencia de la lógica económica actual, está ane-
gado en la diversidad de procesos de negociación, subordinación y conflictos que manifiestan un sinnúmero 
de cambios que se expresan en la creación de nuevas estrategias de reproducción por parte de las unidades 
domésticas como de sus formas asociativas y organizacionales a consecuencia del incremento migratorio, 
acceso a nuevos mercados, los servicios ambientales, el auge y protagónico de la mujer y la juventud rural 



45

GT1 – Gestão de territórios rurais e urbanos

y la pluriactividad en el campo. Los sistemas agroproductivos locales, reproducidos ahora desde las peri-
ferias de las ciudades apuntalan estos cambios, y en esta lógica, el accionar de los agentes sociales ha sido 
continuo y cada vez más marcado en la actualidad impulsados por la apropiación de la riqueza que genera 
el campo. (Collins, j y Quark, A. 2006; Lugo-Morin, D; Ramón, J et alt, 2008; Iglesias-Piña, D. 2005; Murdch, J 
2000 y Van der Ploeg, J.D. 2011)

En este orden de ideas, nos encontramos ante un fenómeno de ocupación, uso, transformación y con-
trol del espacio difuso, que desde las periferias o incluso dentro de los llamados procesos de conurbación 
de la ciudad persisten vínculos rurales, asunto que se representa notoriamente en el paisaje de las ciudades 
del siglo XXI, sin distingo entre países ricos o pobres y al margen de las trayectorias urbanas anteriores: 
“Los nuevos espacios tienden a reproducirse sin un centro dinamizador, ni poseen periferias reconocibles, 
podrían incluso existir como redes policéntricas”. (Sieverts, 2003: 3) 

Ante el contexto y procesos sociales señalados, postulamos como hipótesis que, al margen de la cultura 
en las que surjan, de los espacios donde se produzcan, este continuo de interacciones urbano-rurales, es-
taría representando una estructura espacial diferente, ahora determinada por lo que aquí denominaremos 
el “agenciamiento del lugar rururbano”, que a partir de acciones individualizadas, sin un centro difusor, 
pero afirmativamente interactuando a través de diversas áreas, redes, nodos y vinculaciones, determinan un 
nuevo campo de territorialidades, más o menos contrastadas pero ensambladas funcionalmente.1 En otras 
palaras, ante el intensivo proceso de expansión urbana, nos encontramos ante un “fenómeno socio espacial 
auto-contenido”, desde el cual se representan acontecimientos previos de emergencia “de abajo hacia arri-
ba” localizados en los bordes de las ciudades que se pliegan como líneas de delimitación, a consecuencia de 
redes de interacción que distribuyen acciones e información de un lugar a otro y que como vectores, sin una 
instancia programadora central, terminan dando origen a: “(…) una extensa conectividad de fuerzas locales 
que son las que finalmente determinan su existencia”. (Sassen, 2007: 260)

Evidencias empíricas del agenciamiento del vínculo urbano rural 

América Latina

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Onu-Hábitat) y la FAO confir-
man que la agricultura urbana y periurbana está muy difundida en la región. Se practica, por ejemplo, en un 
40 % de los hogares de Cuba y en el 20 % de los de Guatemala y Santa Lucía. En las principales ciudades y 
municipios del Estado Plurinacional de Bolivia, 50.000 familias son productoras de alimentos. En Bogotá, 
cerca de 1.300 familias producen alimentos para consumo doméstico. En Haití, 25.500 familias cultivan 260 
ha de tierra en Puerto Príncipe y sus alrededores y en otras ciudades. Las mujeres son la fuerza motriz de la 
agricultura urbana en muchos países, especialmente en el Caribe, Bolivia, Colombia, el Ecuador, Honduras y 
Nicaragua. Una elevada proporción de las familias de agricultores urbanos están a cargo de una mujer: el 90 
% en Managua, el 86 % en Haití, el 70 % en la Ciudad de Belice y el 25 % en Quito. En la Ciudad de México 
y Lima, proliferan los asentamientos informales en tierras reservadas para la agricultura, y la sobreexplo-
tación de los acuíferos por los usuarios domésticos e industriales ha provocado un grave deterioro en el 
suministro y la calidad del agua. Los pequeños agricultores tienen un acceso limitado a los mercados de la 
ciudad, carecen de las tecnologías necesarias para agregar valor a sus productos y están expuestos a riesgos 
para la salud por el uso excesivo de productos agroquímicos.

El caso de Bogotá – Colombia

Para el caso de la ciudad de Bogotá, en su estructura de usos del suelo, el área rural dedicada a las activi-
dades productivas y de conservación es el 74.3 % de la ciudad (121.474 ha); sin contar el área de expansión 
urbana sobre lo rural (2.561 ha.). El área urbana representa tan solo el 25.7 % del territorio (18.406 ha). 
(Pérez, M y Vargas, F. 2011)

1 La idea de agencia se identifica comúnmente con la noción de acción auto-orientada en la “voluntad humana”, como una propiedad o principio vital que 
le da vida a sustancias pasivas, inertes (individuales o grupos) que de otra forma habrían permanecido perpetuamente inmóviles. (Emirbayer, 1997)
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En lo que concierne a las actividades agropecuarias, el Censo de la Ruralidad de Bogotá del año 2013, 
determinó que en las 1.306 fincas halladas, el 52 por ciento tiene por lo menos un animal bovino, y que el 49 
por ciento de las mismas tiene sembrado algún tipo de cultivo. Sobre las actividades pecuarias, el inventario 
ganadero total fue de 5.223 cabezas de ganado, de las cuales predomina el sistema de producción lechero 
(55 por ciento) y de doble propósito (33 por ciento). Respecto a las actividades agrícolas, la producción de 
alimentos fue de 6.315 toneladas, de las que sobresalió el cultivo de papa, en sus distintas variedades, parti-
cipando en un 83 por ciento del total de producción. Al indagarse por el uso y la distribución del suelo rural, 
el 49 % de las hectáreas pertenecientes a las fincas censadas correspondieron a pastos, 20 % a bosques 
naturales, 13 % a vegetaciones no nativas y 13 % a cultivos.

No obstante al tema productivo, el gran aporte de la ruralidad distrital a la producción alimentaria de 
la ciudad y del centro de país, está en su oferta hídrica. Sin embargo, mediante el trabajo de campo que se 
ha realizado en la zona, se logró definir de forma cualitativa que existe, de aquel 1 % de producción agrícola, 
una gama variada de productos, entre los que se destacan: la producción de huevos, ganado —y sus deriva-
dos—, papa, madera, yerbas aromáticas, hortalizas, trucha, frutas, cereales y servicios ambientales. 

Estas zonas rurales han logrado una relativa preservación de sus territorios consecuencia de la constitu-
ción de la “Política Pública de Ruralidad Distrital”, campo de acción y administración local que realza la necesi-
dad de establecer acuerdos con otros entes territoriales, actores económicos y sociales de la región, dirigidos 
a la integración urbano-rural y regional, y a las demás acciones relacionadas con el medio rural del Distrito. 
Esta disposición reglamentaria se plantea como uno de sus principales objetivos, la protección del patrimonio 
ambiental donde se destaca el agua, la diversidad biológica, el oxígeno, la energía y los alimentos, que son 
indispensables y benefician a las poblaciones urbanas y rurales. Esta política fue aprobada por el gobierno 
distrital mediante el Decreto 327 del 25 de julio de 2007, con lo cual se convierte en el instrumento que rige a 
todas aquellas áreas rurales contenidas dentro del límite administrativo del territorio Distrital. 

Además las formas de reproducción de estos espacios han ofrecido alternativas diversas de servicios 
turísticos, agro-productivos, de gestión ambiental, y asociativos. Se destacan Agroparque los Soches que ha 
llegado a convertirse en un referente de organización y trabajo comunitario y, también, del ordenamiento 
y planificación concertada y participativa de los territorios Así mismo, corporaciones, asociaciones, juntas 
comunales, acueductos veredales, empresarias familiares para la producción y procesamiento de alimentos. 
Asuntos especialmente fortalecidos en los últimos doce años por el papel de varias instituciones distritales 
en la ejecución de obras, acueductos veredales, vías de acceso, entre otras, y el apoyo a las iniciativas comu-
nitarias que revela asimismo las posibilidades de trabajo conjunto entre instituciones estatales y diverso 
tipo de comunidades, trabajo guiado por intereses comunes en pro de mejorar la calidad de vida de la ciu-
dadanía. (Secretaría Distrital de Planeación 2015, Hernández, A y Julio, M. 2014)

Estos acontecimientos han tenido una gran amenaza para sostenibilidad de las familias que habitan los 
espacios rurales, el conflicto se presenta por las tendencias del desarrollo urbanístico sobre el borde sur de 
la ciudad. Por otro lado, el Distrito y las multinacionales cementeras, libran una batalla jurídica en torno a la 
responsabilidad por las inundaciones de 2002, que dejaron 25 millones de metros cúbicos de agua contami-
nada en las minas de las industrias de Cemex y Holcim.2

El problema es la preocupante incertidumbre con la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial 
que dejó la pasada administración de la ciudad, “Bogotá más Humana (2011-2015)”. De hecho, el panorama 
que se muestra en la actualidad, desde la perspectiva del gobierno de la ciudad es el de activar las bases del 
Plan de Ordenamiento (2006–2010) en que se privilegian megaproyectos de vivienda en la periferia de la 
ciudad, amenazado áreas de conservación, reservas forestales y zonas rurales. 

Aportes a la constitución de territorialidades urbano-rurales en el marco 
del posconflicto en Colombia 

Al tanto de los notorios procesos de configuración urbano rural en las ciudades latinoamericanas, y no 
obstante a sus restricciones sociales, productivas y ecológicas, cabe preguntarse para el caso Colombiano 
¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos y sus acciones de ordenamiento territorial, en las ciudades colom-
bianas, a fin de ampliar las condiciones de inclusión de las poblaciones víctimas del conflicto? 

2 La tragedia de un río que se niega a morir. http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-tragedia-de-un-rio-se-niega-morir Consultado: 24 
de agosto de 2008.
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El cuestionamiento nos lleva a reconocer los múltiples antagonismos que contiene la idea de la ciudad, 
tradicionalmente vinculada al desarrollo industrial y de tercerización de las economías. Que no reconocen 
los entrecruces de demandas y reivindicaciones políticas de la población que, históricamente, se han expre-
sado en prácticas de actores enfrentados, haciendo que la configuración de la ciudad, asumas sus espacios 
rurales como territorios de inclusión, integración y desarrollo. Estos escenarios que se convierten en estra-
tegias de planificación dirigida centralizada y sin consenso, han propiciado profundas polaridades entres 
los espacios urbano-rurales, otorgando mayor relevancia a la concentración-desconcentración demográfica, 
la movilidad espacial, los costos económicos de recursos, rentas, ingresos, precios; la distancia y niveles de 
demanda, salarios y calidad de mano de obra. 

La imposición de aquellas categorías para estructurar territorios, desestima la transposición de facto-
res no económicos, hablaríamos de la necesidad de incluir en estas configuraciones criterios de redistribu-
ción, reconocimiento y representación, que siguiendo a Nancy Fraser (2009), nos determinan la necesidad de 
repensar la ciudad a partir de otras lógicas de complejidad relacional, “resistencia-adaptación-organización”, 
que mediante “prácticas y discursos” de representación y acciones, se ubicarían, de forma emergente, como 
una contra-tendencia a la estructura que adoptan las economías de los Estados en las ciudades, al amparo 
de la globalización neoliberal. Hablamos aquí de la necesidad de leer las dinámicas del agenciamiento ur-
bano rural, a partir de las capacidades, hábitos, rutinas, conocimientos, intereses de los agentes sociales 
implicados, reconocer los grados de cooperación, competencia, intercambio y conflicto, que de todo vínculo 
social es susceptible de extraer (Sennett, R. 2012: 15 y ,16; 98, 99 y 112). Así mismo priorizar los disturbios 
ambientales, explotación y expulsión de pobladores y recursos colectivos, como a los límites del modelo de 
producción y consumo. 

Al respecto los acuerdos de La Habana, priorizan reconocer y restablecer los derechos a las víctimas, 
para ello proponen “transformar sus condiciones de vida”. Reiteran “la reconciliación de toda la ciudadanía 
colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia”. 3 La experiencia demuestra que esta situa-
ción tradicionalmente termina en poblamientos marginales y de continua exclusión, especialmente concen-
trados en zonas periféricas de las grandes y pequeñas ciudades. Condición forzada de vida que han padecido 
los más de siete millones de desplazados en los últimos 20 años en Colombia. 

En este sentido se destaca, cómo desde los acuerdos de La Habana, se trasluce la búsqueda por generar 
espacios territoriales con “visión e integración urbano-rural”4. Lo cual nos hace pensar en que la orientación 
estratégica que subyace a la idea del posconflicto, debe estar dirigida a la integración de los territorios y al de-
sarrollo social y económico de los mismos. En otras palabras, se estaría exhortando, a que el “lugar” de aquella 
forma de articulación sea la “ciudad”. Lo que implica, tal y como lo anuncian los acuerdos, dar importancia 
estratégica para que los espacios rurales del país y sus pobladores se articulen, “vía Planes de Ordenamiento 
Territorial, a las cabeceras municipales, los pequeños pueblos, las periferias, las redes de ciudades”. 

Por lo tanto, aquellas escalas de transposición rural-urbana y que emergen desde las periferias de la ciu-
dad, deberán ser los escenarios sine qua non para lo que se confirma en los Acuerdos: “(…) la inclusión social, 
la supresión de la pobreza, el aseguramiento de derechos ciudadanos y la erradicación de la violencia”5. 

Si de avanzar en la paz, es el deseo del futuro argumento para el posconflicto, es prioritario formalizar, 
restituir y redistribuir equitativamente de la tierra para la sostenibilidad alimentaria, el abastecimiento y la 
protección del ambiente, que bajo economías vinculantes, de agricultura familiar, criterios agroecológicos y 
solidarios, se hagan el centro de una renovada gobernabilidad ciudadana. Donde el territorio, expresión de los 
agenciamientos del lugar rururbano, sea el elemento imprescindible para “(…) construir y garantizar el acceso 
progresivo a la propiedad, a la provisión de bienes públicos, a la asistencia técnica, al desarrollo de la economía 
campesina, familiar y comunitaria, con lo cual se podrá entonces, empezar asegurar el vínculo urbano – rural, 
y con ello asegurar el acceso a los alimentos de calidad y precio, además de su disponibilidad para todos ha-
bitantes del país”. 6Este derecho pasa entonces por un requerimiento fundamental, “el fortalecimiento de las 
garantías para que diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades 
y de esa manera, el posconflicto sea la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y muticultural”. 7 

3 www.avancesacuerdo.gov.co
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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Para empezar a construir aquella territorialidad vinculante, base espacial y social del posconflicto y si-
guiendo el avance en los acuerdos, se resalta la mención al criterio de garantizar la “sostenibilidad socio-am-
biental”. Para lo cual se requerirá un consenso, con lo que ya anuncia la Misión para el Fortalecimiento del 
Sistema de Ciudades del Departamento Nacional de Planeación: la formulación de un Plan Nacional de agua, 
saneamiento y residuos para ciudades, la incorporación de los lineamientos ordenamiento rural (Unidad 
de Planificación Rural Agropecuaria) para incluirlos en los Planes de Ordenamiento Territorial, la gestión 
de esquemas de asociación supramunicipal para el desarrollo de los vínculos urbano-rurales, así como el 
acompañamiento y la inversión efectiva para la adaptación de las ciudades al cambio climático. 

En síntesis esta reflexión nos lleva a la necesidad de reconocer y actuar por aumentar la capacidad del 
agenciamiento del lugar rururbano y sus espacios de vinculación, a fin de realizar acciones en común sobre 
la base de una interpretación consensuada de la realidad y de sus posibilidades de cambio. Así podríamos 
construir premisas valorativas y hablar del desarrollo integrado de un territorio. Ya que en ello está en juego 
la libertad, la construcción de la democracia, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la ética, la heterogeneidad 
y la alteridad que subyace al cambio estructural que requiere el país en el marco de las negociaciones de paz 
de un conflicto que conjuga cincuenta años de disparidades entre lo urbano y lo rural.
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Resumen

Em Presidente Prudente, muitos empreendimentos de habitação de interesse social foram implantados 
sem um adequado estudo ou preocupação com as questões ambientais locais. Dessa forma, esta pesquisa 
discute a produção de habitação social em Presidente Prudente, por meio do planejamento e gestão ambien-
tal urbana, no Residencial Maré Mansa, implantado no município por meio de iniciativa privada, em 1998. A 
metodologia utilizada se baseou na pesquisa documental e pesquisa de campo para a caracterização física, 
social e ambiental do empreendimento estudado. Verificou-se a carência de controle ambiental na produção 
da habitação social na cidade e a necessidade de Planejamento Urbano Ambiental, com diretrizes claras e 
abrangentes, que possa direcionar o crescimento e a expansão urbana a fim de evitar a implantação de ou-
tros empreendimentos tão impactantes ao meio ambiente, quanto o Residencial Maré Mansa.

 

Palavras-chave: Habitação social; expansão urbana; planejamento urbano ambiental; politicas urbanas; 
empreendimento.

 

 



51

GT1 – Gestão de territórios rurais e urbanos

Introdução

No campo da concepção de políticas urbanas, o município de Presidente Prudente-SP passou a ter a 
política habitacional como uma questão estratégica e central, visto que a provisão de moradia adequada à 
grande parcela da população configura-se como um de seus principais problemas. 

Desta forma, o trabalho traz a tona alguns questionamentos: O Plano Diretor no município tem sido 
eficaz no controle e direcionamento do espaço urbano? A Política habitacional tem proposto soluções que 
atendam realmente às necessidades e anseios da população? Existe uma política ambiental compatível com 
a realidade local e necessidades da população? É perceptível a deficiência no planejamento urbano ambien-
tal em Presidente Prudente? Como se deu o planejamento ambiental urbano no residencial Maré Mansa em 
Pres. Prudente?

A pesquisa tem como objetivo apresentar a importância do planejamento urbano ambiental para o di-
recionamento do espaço na cidade e ainda apresentar a implantação do Residencial Maré Mansa bem como 
os possíveis impactos ambientais por ele causados.

Esta pesquisa busca contribuir para uma análise crítica sobre a produção de habitação social e possui 
como objeto de estudo o Residencial “Maré Mansa” construído no município de Presidente Prudente junto a 
iniciativa privada. A localização do residencial na estrutura urbana, a analise das características ambientais 
originais do sítio e sua aprovação em órgãos competentes de licenciamento ambiental, apresentam varias 
inadequações ambientais.

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada na investigação qualitativa, utilizando-se da pes-
quisa de levantamento bibliográfico, da pesquisa documental e da observação direta intensiva.  O s 
dados para esta pesquisa foram obtidos por meio de levantamentos documentais, tendo como fontes de 
pesquisas principais, o processo de implantação do Residencial Maré Mansa junto à Prefeitura Municipal 
e os relatórios ambientais elaborados por perícia e entregues ao Ministério Público, verificações in loco, 
durante o mês de abril de 2013, que resultaram em constatações da realidade atual do empreendimento. 

A etapa seguinte da pesquisa foi a observação direta intensiva, com visitas ao Residencial Maré Mansa, 
esta técnica é interessante, pois possibilitam um contato mais próximo com o local onde aconteceram os fatos 
tratados. A observação é uma técnica de coleta de dados que busca obter informações utilizando os sentidos 
na obtenção de informações sobre determinados aspectos da realidade. O Residencial “Maré Mansa” é um 
conjunto de habitação popular construído na cidade de Presidente Prudente por uma empresa privada, a Sat 
Engenharia e Comércio LTDA, cujas unidades habitacionais foram financiadas pela Caixa Econômica Federal.

Dessa forma, este trabalho se propõe a verificar a omissão do Poder Público local com os ambientes na-
tural e construído, com carência de políticas habitacional e ambiental municipal, reproduzindo e reforçando 
o modelo de expansão urbana periférica e segregadora ocorrido nas últimas décadas.

As repercussões ambientais no processo de implantação e constituição do 
residencial Maré Mansa

Os problemas ambientais causados durante a implantação do conjunto habitacional Maré Mansa na 
cidade de Presidente Prudente, foram apresentados em perícia pelo Ministério Público através dos relató-
rios e pareceres técnicos efetuados após inúmeras visitas ao local. Vários foram os procedimentos indicados 
pela perícia a fim de mitigar os impactos ambientais provocados pelo empreendimento em face de suas 
condições de implantação; contudo, a construtora realizou alguns procedimentos. 

No Relatório entregue à Promotoria Pública no dia 18 de abril de 2001 foi mencionado o início das 
obras de implantação da segunda fase do empreendimento com construção de mais duzentas unidades 
habitacionais (BOIN, 2001). Segundo o perito responsável pela execução dos relatórios, essa segunda fase 
movimentou uma grande quantidade de terra, expondo a área à erosão. Tal fato, se não controlado, poderia 
ter transportado grande quantidade de terra na direção da Área de Preservação Permanente, prejudicando 
o plantio de espécies vegetais ali implantadas, assoreando o córrego, inviabilizando a rede de drenagem de 
águas pluviais já executadas, entre outros problemas.
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A implantação do Residencial Maré Mansa, realizada pela iniciativa privada, provocou inúmeros im-
pactos ao meio ambiente e problemas aos moradores. As ações tomadas pelo Ministério Público após as 
perícias realizadas durante o processo de implantação foram de grande importância para diminuir esses 
impactos e proporcionar uma melhor qualidade de vida à população.

Porém, nota-se ainda nos dias atuais, cerca de quatorze anos do início do processo de implantação, pro-
blemas existentes em função de uma ausência de educação ambiental por parte da população e falhas no con-
trole do Poder Público, como a grande quantidade de lixo encontrada na APP, e gado pastoreando nesta área.

Ao analisar as características do meio ambiente natural onde o Residencial Maré Mansa foi implantado, 
o modo como essa implantação ocorreu, os impactos ambientais por ele causado, chega-se à conclusão de 
que as falhas existentes no processo de expansão urbana em Presidente Prudente segue o modelo nacional 
de forma negativa. 

No processo de produção das cidades brasileiras, segundo Maricato (2001), a expansão da malha ur-
bana se dá comumente voltada a áreas habitacionais reforçando a segregação urbana, a criação de vazios 
na malha urbana, e as atividades especulativas que se beneficiam com toda infraestrutura que é levada 
até os pontos mais distantes do perímetro urbano. Essas características podem ser notadas no processo 
de implantação do referido conjunto habitacional, que repete o padrão de urbanização brasileiro, seletivo, 
segregador e excludente.

O Planejamento Urbano Ambiental deve ter como objetivo o uso mais adequado do solo para o desen-
volvimento da produção racional e da proteção dos recursos naturais. O Planejamento Urbano Ambiental 
não deve ser desvinculado das políticas de desenvolvimento, e deve buscar a distribuição igualitária dos 
benefícios sociais. Nota-se que a ausência deste Planejamento na cidade de Presidente Prudente impede a 
concretização desses objetivos e benefícios. Desta feita, são as pessoas de mais baixa renda e o meio am-
biente os principais prejudicados pela expansão urbana descontrolada e não planejada. Há necessidade de 
Planejamento Urbano Ambiental, com diretrizes claras e abrangentes, que possa direcionar o crescimento 
e a expansão urbanos a fim de evitar a implantação de outros empreendimentos tão impactantes ao meio 
ambiente, quanto o Residencial Maré Mansa.

Segundo Villaça (1999), os Planos Diretores ignoram a maioria da população, não preocupando-se com 
suas situações de moradia e mobilidade, entre outros aspectos. Embora nos Planos Diretores de Presidente 
Prudente, tanto o aprovado em 1996 quanto o de 2008, contenham políticas específicas sobre as questões 
habitacional e ambiental, na prática sua aplicação não têm surtido um efeito adequado.

O artigo 225 da Constituição Federal ratificou a Política Nacional de Meio Ambiente – Lei 6.938/1981, 
que afirma que o Poder Público deve definir áreas a serem protegidas, proibindo usos que comprometam 
sua integridade. No caso do Residencial Maré Mansa, houve a necessidade de intervenção do Ministério 
Público para que o projeto fosse adequado às condições naturais. Verifica-se, no entanto, que deveria ter 
ocorrido ações anteriores do Poder Público municipal, como zoneamento de áreas não passivas de urbani-
zação devido aos aspectos de fragilidade ambiental, não aprovação de projeto de loteamento além malha 
urbana e em área ambientalmente inadequada. Ações mitigatórias após aprovação de empreendimento não 
apresentam eficácia suficiente para conservar o meio ambiente natural, mesmo ocorrendo redução dos im-
pactos negativos ao mesmo.

Ao refletir sobre a importância do Planejamento Urbano Ambiental sobre a habitação social e a ex-
pansão urbana em Presidente Prudente, observa-se que não ocorre como Souza (2002) diz: uma preparação 
para a gestão futura. Visto que o Residencial Maré Mansa foi aprovado, e quando da sua execução foi acom-
panhado pelo Ministério Público na tentativa de mitigar os impactos que já estavam ocorrendo. 

Através dessa pesquisa pode-se constatar ainda que a expansão da malha urbana em Presidente Pru-
dente se deu repetidas vezes voltadas para áreas de habitação de interesse social. Pôde-se perceber que a 
grande maioria desses conjuntos foram implantados na franja da malha urbana consolidada, ou além dela; e 
muitos se encontram inseridos na malha urbana atualmente, porque a cidade cresceu em sua direção, visto 
que o vazio outrora formado ente si e a malha consolidada foi beneficiado com infraestrutura, provocando 
valorização dessas áreas, e consequentemente sua ocupação. 

Constatou-se ainda, a ausência do direcionamento do crescimento da malha urbana, que ficou muitas 
vezes durante a história dessa cidade nas mãos do mercado imobiliário, visto que inexiste um Planejamento 
Urbano Ambiental em Presidente Prudente. Seus Planos Diretores não especificam áreas de expansão e 
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áreas a serem preservadas, também não estipula Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), visando a im-
plantação de empreendimento voltados às classes de mais baixa renda.

Além da segregação sócio espacial, reforçada por esse processo de expansão da malha urbana e pro-
visão de moradias de interesse social, também foram reforçados problemas ambientais, pois não são defi-
nidas áreas ambientalmente frágeis à serem protegidas conforme determina a Constituição Federal, assim, 
outros conjuntos de interesse social já foram implantados em áreas de mananciais tal como o Residencial 
Maré Mansa, e ainda, este problema pode ser repetido, pois, mesmo com esse exemplo singular de impacto 
ambiental acorrido quando o Plano Diretor aprovado em 1996 estava em vigor, ao ser revisado e então 
aprovado novamente em 2008, o Plano Diretor de Presidente Prudente, não inseriu algum artigo que con-
templasse a definição de áreas para onde a malha urbana pode expandir e áreas a serem preservadas.

Outro fator importante que deve ser considerado é as implicações que a distância entre o bairro e a 
malha urbana consolidada acarreta aos seus moradores e à população prudentina de uma maneira geral. 
Embora hoje, o referido empreendimento tenha se tornado um bairro considerado agradável por sua po-
pulação, podendo ser comparado a uma cidade de pequeno porte, em função de seu isolamento do restante 
da cidade, é sabido, pois outrora já foi discutido por diversos urbanistas, estudiosos do assunto, que este 
distanciamento, além de acentuar a segregação socio espacial, dificulta a mobilidade urbana, aumentando 
o tempo de deslocamento dessa população até o centro ou os subcentros da cidade, fato que provoca uma 
diminuição da qualidade de vida desses cidadãos, também aumenta o custo e a demanda por transporte 
público, que por sua vez aumenta a emissão de gases tóxicos, potencializando os problemas ambientais 
decorrentes de tal situação.

Conclusão

Ao estudar o Residencial “Maré Mansa”, objetivou-se exemplificar a realidade local sobre a ação do 
Poder Público, através de políticas setoriais e diretrizes de controle e planejamento do espaço urbano, e a 
preocupação com o meio ambiente natural e construído que deve ser mantido, e que influencia diretamente 
na qualidade de vida da população. 

Esta pesquisa no município de Presidente Prudente evidenciou que são falhas as políticas urbanas e 
que as políticas ambientais por não tratam as questões relativas ao Planejamento Urbano Ambiental com a 
devida importância, visto que o projeto original do Residencial Maré Mansa foi aprovado na Prefeitura Mu-
nicipal, conforme verificado na Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação. As políti-
cas habitacionais não são inclusivas, ficando nas mãos de agentes privados a provisão e gestão de habitação 
de interesse social, que em busca do lucro, reproduzem espaços urbanos segregados. 

O Residencial “Maré Mansa” foi implantado em Presidente Prudente, diretamente pela iniciativa pri-
vada. Seu modelo colaborou para a expansão e fragmentação da malha urbana municipal, visto que o sítio 
de sua implantação se localiza distante do centro, adjacente à franja urbana, onde o preço do solo é menor. 
Reforçando o modelo de expansão periférica e segregador brasileiro discutido por Bonates (2008).

Desta forma, pode-se afirmar que há omissão do Poder Público e que inexiste um Planejamento Ur-
bano Ambiental que possa coibir situações de extremo impacto ao meio ambiente e com consequências 
à população de baixa renda. Ou seja, o Poder Público tem sido coparticipante do processo de degradação 
ambiental, e desigualdade sócio espacial, quando torna-se omisso com suas políticas urbanas ineficazes e 
não condizentes com a realidade local.

Embora o Ministério Público tenha se posicionado no momento da execução desse empreendimento 
imobiliário, e tomado inúmeras providências para mitigar as repercussões ambientais a fim de promover 
uma melhor qualidade de vida à população, através do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, das visi-
tas e relatórios elaborados pelo perito Marcos Norberto Boin, onde inúmeras providências tiveram que ser 
tomadas pela construtora, o problema ambiental e a segregação sócio espacial constituem um fato.

Apesar das ações mitigadoras que focaram na redução de impactos, o desrespeito inicial às leis ambien-
tais federias e estaduais, há carência de leis ambientais de controle municipais, planejamento e desenvolvi-
mento urbano e regional adequadas, ou seja, uma política municipal que direcione o processo de expansão 
territorial urbano, restringindo a ocupação de fundos de vales, áreas de mananciais, ou áreas frágeis geo-
morfologicamente, com redução do processo de segregação sócio espacial urbana.
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Ainda hoje, encontram-se problemas de desrespeito à Área de Preservação Permanente que resguarda 
os Córregos da Bomba e da Malandra, onde, quatorze anos após o início das obras de implantação, vê-se 
animais pastoreando em APP, lixos e entulhos jogados nesta área, impactando o meio ambiente, a carência 
de ações de educação ambiental.

Assim, pode-se concluir a importância de um Planejamento Urbano Ambiental, que deveria antever 
situações como a estudada neste trabalho e, evitar a implantação de bairros que tivessem tantas ressalvas 
ligadas à questões de tamanha importância para a sociedade, como as habitacionais e ambientais.
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Resumo 

O bairro carioca de Santa Cruz possui as suas origens na antiga fazenda jesuítica de mesmo nome do 
atual local, um grande latifúndio que se estendia desde a atual zona oeste da capital fluminense até municí-
pios como vassouras – rj, no Vale do Paraíba. A fazenda de Santa Cruz sofreu metamorfoses não somente na 
sua titulação ao longo dos diversos períodos históricos brasileiros (imperial – império, nacional – república) 
como também na sua estrutura produtiva, que culminou na era vargas com a reformulação sobre a ocupa-
ção de suas terras e destinação apropriada das terras ao abastecimento da então capital federal. A trans-
formação rural-urbana definitiva da região de santa cruz tomou forma quando da criação da companhia 
de desenvolvimento industrial (Codin) nos anos da década de 1970. Nesse mesmo período deu-se início à 
implantação de empreendimentos industriais e logísticos que delimitaram parte do território dos mega-
empreendimentos (devido às proporções dos empreendimentos e capital investido no local) nos anos das 
décadas de 2000 e início da de 2010, consolidando o perfil urbano-industrial do atual bairro de santa cruz, 
bem como de arredores. Os remanescentes agrários limitam-se a pequenos agricultores do antigo núcleo 
colonial (de santa cruz) cujas cercanias estão em avançado processo de ocupação, como ocorreu na região 
da avenida João XXIII e no sub-bairro dos jesuítas, todos beneficiados por projetos do programa Minha Casa 
Minha Vida ou pelos programas habitacionais do estado do Rio De Janeiro e do Governo Federal na década 
de 1980 (Cohabs). Os aportes bilionários dos megaempreendimentos também foram decisivos no processo 
de urbanização, tendo como destaque a companhia siderúrgica do atlântico, do Grupo Thyssenkrupp, a 
ampliação da companhia siderúrgica cosigua (gerdau), dentre outros. Assim, o bairro carioca de Santa Cruz 
tem construído uma identidade predominantemente urbana há quatro décadas, mas em meio à resistência 
do setor agrário local em prevalecer ladeado pela cidade.



57

GT1 – Gestão de territórios rurais e urbanos

O presente artigo tem por objetivo apresentar a evolução do processo de ocupação do bairro carioca 
de Santa Cruz, desde sua origem predominantemente agrária à contemporaneidade urbana e industrial. 
Entender o bairro de Santa Cruz também é percorrer a história brasileira através de seu viés econômico, ad-
ministrativo, jurídico e institucional em relação às transformações sobrevindas, principalmente, nas últimas 
décadas a partir da segunda metade do século passado até a contemporaneidade.

Declarada à independência do Brasil, em 1822, a sede da Fazenda Santa Cruz foi transformada em Palá-
cio Real, vindo a servir como residência campestre da Família Imperial brasileira, tendo localização no atual 
bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de mesmo nome do antigo latifúndio (MAPA, 2011; FBN, 2015). A 
extensão da Fazenda Imperial Santa Cruz abrangia, à época da independência do Brasil, além da Zona Oeste 
carioca, diversos municípios da Região Metropolitana e do Vale do Paraíba fluminense, que abarcava ainda 
os atuais municípios de Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Piraí, dentre outros, perfazendo um total de oitenta 
mil hectares de terras (INCRA, 2013). Enquanto centro político, quando presentes os monarcas (D. Pedro I 
e D. Pedro II, além de D. João VI) e seus familiares, Santa Cruz recebia desde chefes de Estado até represen-
tantes diplomáticos e políticos de diversas partes da colônia (1567-1822) e do Império (1822-1889) e de 
países, bem como autoridades nas suas mais diversas áreas de atuação, indo além de sua função agrária, 
juntando-se ao perfil de sede imperial interina (MANSUR, 2011, p. 65-67).

Nota-se, porém, que apesar de toda a dinâmica agrária empreendida por Santa Cruz, a região a qual os 
limites do latifúndio se estendiam, destacando-se a atual Zona Oeste do Rio de Janeiro, predominava a função 
rural com o intuito de abastecer a própria fazenda e alimentar os cofres do Estado com a arrecadação fiscal do 
empreendimento e de sua produtividade (MAPA, 2011; FBN, 2015, MANSUR, 2011, p. 70-72). Diante dos fa-
tores apresentados tornam-se evidentes as intenções imperiais e as preocupações com a Fazenda Imperial de 
Santa Cruz como um importante polo irradiador agrário e decisório sobre políticas públicas ao longo de todo o 
Império, vindo a região a ter ganhado em cultivo, sendo ela fortemente dinamizada devido as necessidades da 
sociedade carioca, de infraestrutura, visto a criação de um matadouro e de um ramal de trens, dentre outros 
elementos que destacaram a futura Zona Oeste carioca em uma região privilegiada para a época.

Em 1889 é proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil, passando todo o erário da Coroa brasileira 
para as mãos do recém-criado governo federal, incluindo-se nesse rol o Paço Imperial de Santa Cruz, que se tor-
naria a Fazenda Nacional de Santa Cruz (CAVALCANTI, 2003, p. 52; INCRA, 2013). Sob a administração federal da 
República Velha, a Fazenda Nacional de Santa Cruz passou a um suportar um novo gerenciamento de suas terras, 
sendo ela arrendada a foreiros ou concedida em caráter de arrendamento de terras públicas, por um longo prazo, 
a particulares (INCRA, 2013). O objetivo do estímulo à produção agrária em Santa Cruz se manteve firme no perí-
odo republicano, pois dali ainda saía os principais gêneros alimentícios que abasteciam a então Capital da Repú-
blica, mantendo o cenário que vigeu nas décadas anteriores, enquanto o Império prevalecia (PLANALTO, 1938).

Anos à frente, já com uma produção decadente e precária, apesar da manutenção da importância da Fazenda 
Nacional de Santa Cruz sobre o panorama do abastecimento do então Distrito Federal, em 1938, Getúlio Vargas 
utiliza o Decreto-lei 893/38, que reorganiza a utilização das terras da fazenda e funda o Núcleo Colonial Agrícola 
de Santa Cruz, também conhecido como Colônia Agrícola de Santa Cruz (PLANALTO, 1938; INCRA, 2013; SENA-
DO FEDERAL, 1930). A regularização fundiária das terras em mãos de particulares, bem como o incentivo à pro-
dução agrícola e estabelecer as bases de uma ocupação regrada em Santa Cruz se fez necessária, tendo organis-
mos públicos e privados iniciando a permanência legal nas terras da antiga fazenda imperial (PLANALTO, 1938).

Na primeira administração Vargas (1930-1945) vieram à tona intervenções de cunho sanitarista a fim 
de tornar salubre a ocupação humana na região de Santa Cruz, com a expansão das obras jesuíticas e dra-
gagem de rios (SEMADS, 2001, p. 15-16). A abertura de diversos canais a fim de acabar com alagadiços, a 
manutenção do Matadouro Federal e a abertura de um dos primeiros aeroportos internacionais do país, o 
Bartolomeu de Gusmão, atual Base Aérea de Santa Cruz, às rotas de dirigíveis da República de Weimar e, 
posteriormente, nazistas, ligando a Alemanha ao Brasil, foram algumas das medidas tomadas a fim de dina-
mizar a economia e a sociedade em torno da Fazenda Nacional, transformando-a em um polo mais além do 
agrário, mas ainda sim reconhecendo sua importância primária ao abastecimento da Capital Federal.

A descaracterização da Fazenda Nacional de Santa Cruz tomou forma com a divisão espacial de seu ter-
ritório em municípios e bairros, bem como na implementação de setores industriais nas décadas de 1970, 
1980 e 1990, assim também com a urbanização e construção de grandes conjuntos habitacionais, tais quais 
o João XXIII, Otacílio Camará, Antares, dentre outros (VIEIRA, 2011, p. 2).

O bairro carioca de Santa Cruz, que está entre os maiores do Rio de Janeiro em população (217.333 
habitantes) e área geográfica (125 km2), é muito urbanizado e povoado, possuindo características diversas, 
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que vão desde bairro dormitório a referência industrial e comercial na Zona Oeste, além de possuir um ativo 
setor agrário cercado pela própria cidade, ou seja, ameaçado pelo processo de crescimento da mancha ur-
bana, como evidencia o Plano Diretor do Rio de Janeiro (SMU, 2011). O número de estabelecimentos indus-
triais para a Zona Oeste carioca também supera o de agrários, que no Império era parte essencial do modelo 
monocultor e agroexportador a partir da Fazenda Santa Cruz. Para a contemporaneidade o setor industrial 
tomou forma e força, com a tonificação do capital em uma economia globalizada e arraigada de incentivos 
fiscais, concedidos pelo Governo do Rio de Janeiro e pela Prefeitura da Cidade.

Há ainda incentivos a concessões para novas construções, as quais os bairros da Zona Oeste lideraram o 
ranking realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mantendo a região como zona de expansão imobiliária e como 
frente de urbanização da cidade, status esse mantido há décadas e potencializado juntamente como programas 
governamentais, tais quais “Minha Casa, Minha Vida”, CEHAB, dentre outros (VIEIRA, 2011, p. 2; SMU, 2011).

O Distrito Industrial de Santa Cruz abriga megaempreendimentos industriais e volta sua produção para 
uma escala nacional, embasada pela Furnas Centrais Elétricas, Casa da Moeda do Brasil, dentre outros, e até 
mesmo global de acordo com as demandas de cada empresa tais como a Companhia Siderúrgica do Atlânti-
co (TKCSA), do grupo alemão ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica Cosigua-Gerdau e a Rolls Royce (CODIN, 
2015). Ao lado de tais megaempreendimentos, ainda se mantém áreas rurais, remanescentes do passado agrá-
rio da região, com colônias japonesas e plantações de diversos gêneros alimentícios perfazendo o contraste 
econômico local, que caracteriza claramente os seus limites entre a urbanidade da metrópole carioca e o campo.

Diante do exposto, insta salientar que o bairro carioca de Santa Cruz e o município vizinho de Itaguaí – 
RJ receberam, desde a última década, vultosos investimentos em megaempreendimentos em diversas áreas 
no território local. O quadro 1 mostra os megaempreendimentos localizados no bairro da capital fluminen-
se, bem como o montante investido e empregos gerados pelas operações de tais inversões de capitais. Os 
megaempreendimentos acomodados em Itaguaí – RJ estão também listados abaixo, que traz o montante 
investido e o número de empregos gerados.

Quadro 1 –  Megaempreendimentos Instalados em Itaguaí – RJ e Santa Cruz (Rio de Janeiro/RJ) entre 2000 e 2013.

Megaempreendimento/Variantes Montante investido 
(R$ Bilhões) Empregos gerados* Local

Porto de Itaguaí (Expansão) 1,2 1.200 (diretos)

Itaguaí – RJ

Porto Sudeste 4 2.000 (diretos)

Base Naval de Itaguaí (Submarinos Nucleares)
7,8 9.000 (diretos); 

32.000 (indiretos)Nuclep e UFEM

Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 1,9 -

Usiminas/Ingá 1 400

Central de Tratamento de Resíduos (Ciclus) 0,4 600

Indústria Mineradora (Piranema) 0,0691801 300 (diretos)

Companhia Siderúrgica do Atlântico (Grupo ThyssenKrupp) 13,2 6.000 (diretos)

Bairro Carioca de 
Santa Cruz

Duplicação da Rodovia Governador Mário Covas  
(Rio-Santos) – BR 101 Sul 0,245 -

Ampliação da Capacidade da Avenida Brasil XXX -

Corredor de Ônibus Articulados BRT Transoeste 1 -

Companhia Siderúrgica Consigua – Gerdau (Expansão) 2,47 500 (diretos) e  
3.000 (indiretos)

Rolls-Royce 0,2 100

Centro de Processamento Final de Vacinas e 
Biofarmácia de Biomanguinhos/Fiocruz 0,8 700

Fonte: EBC, 2013; Porto Sudeste, 2016; O Dia, 2010; CSN; Rossete, 1996, p. 77;  
Extra, 2010; Imprensa RJ, 2012; Imprensa RJ, 2011; Prefeitura do Rio, 2014; TKCSA, 2016; Multirio, 2013.

*Na fase de operações.

1 A preços correntes de 1996 e 2005. Preço do m3 R$ 8,00 (ROSSETE, 1996, p. 77) e R$ 11,53 (MARQUES, 2010, p. 14), multiplicado por 6.000.000 m3 
(2005) de produção anual (TUBBS et al, 2011, p. 1).
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O bairro carioca de Santa Cruz, e o município vizinho de Itaguaí – RJ, fazem parte do Território dos 
Megaempreendimentos. Para Sachs, o território, o espaço que transcende limites geográficos e dá ênfase 
a caracteres comuns, passa a ser elemento integrante das políticas públicas de desenvolvimento, devida-
mente pressionadas pelos instrumentos e mecanismos sociais. Diante desse cenário o Território dos Me-
gaempreendimentos abarca consigo investimentos multimilionários, de grande porte empregatício e que 
transformou a realidade multidimensional local no sentido rural-urbano nas últimas quatro décadas.

O termo “Território dos Megaempreendimentos” foi originalmente concebido para o através da iden-
tificação, por parte do autor principal, e concentração de empresas, investimentos bilionários e empregos 
gerados no território surgido entre o município de Itaguaí – RJ e o bairro carioca de Santa Cruz, onde as re-
lações de mercado possivelmente se sobrepõe aos interesses da sociedade civil, perfazendo uma assimetria 
de poder entre o grande capital e o interesse social.
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Resumo

Esse artigo tem como objetivo central analisar de que forma as políticas econômicas adotadas no Brasil 
para o meio rural, a partir dos anos 1960, afetaram socioeconomicamente os pequenos produtores e trabalha-
dores rurais, ampliando a questão agrária também para questão urbana. O método de análise é histórico-com-
parativo e crítico, o que possibilita entender como tem se desenvolvido até o presente, as relações entre os 
espaços rurais e urbanos no Brasil. Utiliza-se referência bibliográfica específica para apresentar um panorama 
sobre a relação campo e cidade pelo viés da realização de políticas econômicas adotadas no período; bem 
como consulta aos bancos de dados estatísticos a fim ratificar as informações. Estabeleceu-se um panorama 
histórico e contextual da modernização conservadora do grande latifúndio e da visão unilateral da expansão 
agro-mercantil do Brasil. Ficou clara a opção brasileira pela via prussiana ao estimular o latifúndio e ignorar 
a necessidade de reforma agrária e a importância de estimular o desenvolvimento no campo por meio das 
pequenas e médias propriedades, e a agricultura familiar. Essa opção impactou diretamente a população brasi-
leira, culminando na migração espantosa e não planejada da população para os grandes centros urbanos, sina-
lizando um descaso para com a população rural e afetando negativamente a já frágil infraestrutura urbana, que 
comportou precariamente os recém chegados. Curiosamente, o então modelo de desenvolvimento econômico 
nacional previa atrair trabalhadores do campo para grandes centros urbanos. Destarte, a modernização do 
campo promoveu a expulsão de famílias inteiras de regiões rurais para grandes centros urbanos, resultando 
em um espantoso êxodo rural, em meio ao aumento de conflitos e da violência e morte no campo e impactan-
do a estrutura social e econômica pelo inchaço dos centros urbanos brasileiros até os dias de hoje. Conclui-se 
que as equivocadas políticas econômicas para o campo resultou em situações problemáticas de cunho social e 
estrutural de acesso a bens públicos e privados nos grandes centros urbanos do Brasil.

Palavras-chave: Mundo Rural; Mundo Urbano; Política Econômica e Reforma Agrária.
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Introdução

O intuito desse artigo é analisar como as políticas econômicas adotadas no Brasil, em especial no 
meio rural brasileiro afetou, socioeconomicamente os pequenos produtores e trabalhadores rurais, bem 
como a estrutura espacial da população brasileira, levando a impactos também socioeconômicos no meio 
urbano. Realiza-se uma análise histórico-comparativa e histórico-crítica como proposta por Gil (2002), 
a fim de esclarecer como tem se desenvolvido, desde a década de 1960 até o presente, as relações entre 
os espaços rurais e urbanos no Brasil. Na primeira seção ressalta-se a relação cultural e identitária entre 
o rural e urbano e a formação da sociedade brasileira. Na segunda ratifica-se a importância da questão 
agrária no Brasil, bem como mostra a luta da população pobre rural. Na terceira seção busca-se mostrar 
como as políticas econômicas vêm perpetuando a questão agrária e, mais grave, levou ao surgimento 
da questões relacionadas a violência urbana. Mostra-se que ambos os problemas são resultantes de um 
mesmo processo.

1. O misto simbólico entre o rural e o urbano e a formação sociocultural da 
sociedade brasileira contemporânea

A transformação espacial do território brasileiro do ponto de vista socioeconômico ocorreu tanto 
pelo êxodo rural provocada tanto pelo modelo desenvolvimento urbano-industrial, quanto pela moder-
nização tecnológica e conservadora que chegou aos campos a partir, principalmente da década de 1960, 
alterando significativamente a distribuição da população no território brasileiro. Houve no processo de 
modernização da agricultura um pacto agrário tecnicamente modernizante e socialmente conservador, 
que, em simultâneo à integração técnica da indústria com a agricultura, trouxe ainda para o seu abrigo 
as oligarquias rurais ligadas à grande propriedade territorial (DELGADO, 2005, p. 58), resultando em 
desemprego e miséria para os trabalhadores rurais, provocando o êxodo rural. A população urbana des-
pontou, num período de 60 anos, de uma proporção de 36,16% da população em 1950, para 84,36% da 
população em 2010. Isto provocou impacto definitivo na questão urbana. A opção do governo brasileiro 
pela via prussiana afetou para sempre a vida dos povos do campo, que não privilegiou o desenvolvimento 
rural, entendido como um conceito espacial e multissetorial, onde a agricultura é parte dele (ABRAMO-
VAY, 2000, p.06). Gonçalves Neto (1997, p. 78), confirma que as políticas dos anos 1960 levaram a um “o 
monumental êxodo rural”.

Por outro lado, a migração rural-urbana proporcionou no meio urbano a apropriação de hábitos, sa-
beres, simbolismos e tradições, característicos do meio rural dado que a população brasileira tem em sua 
raiz a miscigenação de várias culturas de imigrantes viviam em zonas rurais em seus países de origem. 
Contemporaneamente, contudo, é notório como a influência urbana nos espaços rurais tem muita força 
no que se refere ao simbolismo. O urbano é tratado, mesmo na academia, como um ambiente moderno 
de se viver e trabalhar, onde a urbanização está fortemente ligada a ideia de crescimento econômico. Faz 
tempo que a cidade não só venceu como absorveu a identidade do campo, o agrário, a sociedade rural. 
Conforme salienta Ianni (1996, p. 60), o modo de vida urbano, a sociabilidade burguesa, a cultura do 
capitalismo, o capitalismo como processo civilizatório invadiram, recobriram, absorveram e recriaram o 
campo com outros significados. A identidade do rural contemporâneo pode, assim, ser apreendida a par-
tir da consideração de uma série de “mistos”, já que o rural de hoje não é mais o rural “pleno” de algumas 
décadas atrás. 

O modelo de crescimento econômico que vem sendo desenhado para o Brasil desde os anos 1930 
colaborou sobremaneira para a urbanização do país, levando a que exista hoje uma maior incidência 
da cultura urbana sobre o rural, onde “o tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os resíduos da vida 
agrária” (LEFEBVRE, 1999, p.17). Atualmente a relação campo-cidade dar-se á muito mais pela garantia 
de subsistência da cidade do que uma reciprocidade cultural, por mais que em sua concepção histórica 
original, grande parte da formação sócio-cultural da sociedade brasileira advenha de uma realidade rural. 
Contudo, rejeita-se aqui a ideia da derrota das características socioculturais do rural. Com a proposta de 
“urbanidade no rural” de Rua (2005), o novo entendimento do rural deve compreender o caráter híbrido 
que um ambiente carrega ao receber uma carga muticultural, mas mantém suas especificidades culturais, 
sociais, ambientais, econômicas em suas raízes e minimamente preservadas.
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“Verás que um filho teu não foge à luta”: a ainda existente questão agrária 
no Brasil

Ainda é o elevado grau de concentração fundiária no Brasil. Segundo Guedes e Silva (2011, p. 3), o con-
tingente de agricultores familiares ocupava, na ocasião da pesquisa, uma área de 80,25 milhões de hectares, 
que significa 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários. Entretanto, os dados apresen-
tados pelos autores mostraram uma estrutura agrária ainda concentrada: os estabelecimentos não fami-
liares representam 15,6% do total e ocupam 75,7% da área produtiva. A área média dos estabelecimentos 
familiares era de 18,37 hectares, e a dos não familiares, de 309,18 hectares. Entre os anos de 2003 e 2010, 
a grande propriedade teve um aumento real de 4,5%, o que resulta num valor total de 104.060.874 em área 
(ha), sendo área improdutiva representando 40% de todo o território nacional, com um aumento de 9.1% 
em apenas sete anos.

Não obstante boa parte da população brasileira seja carente de educação e base crítica assentada nos 
direitos e deveres dos cidadãos, e indique não desempenhar um papel político ativo, alguns atores se atre-
vem a questionar, mesmo sofrendo as sanções de um Estado violento, coercitivo e punitivo, as ações do Es-
tado. O “homem cordial” que Holanda (2004) descreveu o comportamento brasileiro em parte relacionado 
à educação, à receptividade e aos padrões de convívio humanizado existente na sociedade brasileira. Outra 
parte foi entalhada pelo processo patriarcal dominante no meio rural e absorvido pelo meio urbano, levando 
a que uma minoria poderosa pudesse controlar a massa social. O resultado dessas influencia levou, segundo 
Paulo Freire (1967) à formação de uma sociedade democraticamente estrangulada, devido a uma falta de 
condições mínimas necessárias para que surgisse da própria sociedade uma democracia, feita a partir de 
sua população. Qualquer tentativa era sumariamente aniquilada pelo poder militar violento e coercitivo do 
poder central. Ao contrário, foram criadas as condições necessárias ao desenvolvimento de uma mentalida-
de permeável, flexível e características do clima cultural democrático, no homem brasileiro (FREIRE, 1967). 

Mesmo com toda a repressão social, houve e há resistência à concentração fundiária e à desigualdade 
social no campo: Revolução Pernambucana (1817), Canudos (1896-1897), Contestado (1912-1916), For-
moso (1950-1960), Ligas Camponesas (1945,1954-1964). Mais contemporaneamente, e não raramente, a 
disputa pela terra no Brasil ganha destaque no noticiário internacional: o assassinato de Chico Mendes no 
Acre em 1988, porque o seringueiro defendia o seu direito e dos demais de permanecer no local e praticar 
suas atividades na floresta, o que não agradou os grandes fazendeiros locais. O massacre de Corumbiara em 
Roraima, 1995, onde dez sem-terra foram assassinados. O Massacre de Eldorado dos Carajás, Pará que ocor-
reu em 1996 e culminou no assassinado de dezenove sem-terra. O assassinato da religiosa Dorothy Stang 
que defendia projetos de desenvolvimento sustentável para os agricultores pobres da floresta em o de 2005, 
no Pará. Em junho deste ano ocorreu mais um dos inúmeros conflitos envolvendo disputa de terra. Desta 
vez entre fazendeiros e indígenas durante a retomada de território indígena, na região de Dourados, Mato 
Grosso do Sul, resultando na morte de uma liderança indígena. Segundo o relatório da Comissão da Pastoral 
da Terra de 2013, entre os anos de 2010 e 2013 ocorreram 133 assassinatos em 5.190 conflitos no campo.

Somente a partir da década de 1960 é que o tema Reforma Agrária entra em debate na sociedade bra-
sileira. Algumas das primeiras reflexões sobre o assunto surgiram a partir das publicações1 como as de Caio 
Prado Jr.. Entretanto com a instauração do golpe militar de 1964, os debates e propostas sobre a reforma 
agrária, assim como os movimentos campesinos que cresciam durante o governo do então presidente João 
Goulart são sumariamente exterminados. No lugar da “verdadeira” reforma agrária, se apresentaram pro-
postas conservadoras já salientadas. Tal modelo favorecia o grande latifúndio, com disponibilidade de crédi-
to rural para conglomerados e corporações agrícolas, com uma expansão centralizada em poucos indivíduos 
ou grupos, reforçando a concentração de terras e riqueza.

Com o fim da ditadura e a reabertura política, os movimentos sociais se fortalecem reivindicando a 
distribuição de terras. Mas, diante da crise do endividamento externo, o Governo colocou mais uma vez 
nas commodities agrícolas a responsabilidade da estabilidade da macroeconomia brasileira, relegando o 
tema da reforma agrária, mais uma vez, para segundo plano. Estratégia econômica essa que se mantém 
até a atualidade. Segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ano de 2015, o agrone-
gócio foi responsável por 51,5% das exportações brasileiras. Cabe salientar quando se opta pelo modelo 

1 “Contribuição para análise da questão agrária no Brasil”, “Nova contribuição à questão agrária do Brasil” e “A questão Agrária” (1979) de ambas de Caio 
Prado Jr., “Quatro Séculos de Latifúndio” de 1964 Alberto Passos Guimarães e “A questão agrária brasileira” de 1961de Ignácio Rangel.
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agroexportador para resolver o problema da balança comercial, a terra tem o seu valor aumentado, ge-
rando especulação fundiária e um maior acúmulo de terras para grandes proprietários ou corporações 
nacionais e internacionais.

Questão agrária e questão urbana: vítimas de um só processo

A inexistência histórica de uma política efetiva de reforma agrária no Brasil, associada ao modelo de 
desenvolvimento via industrialização e à modernização conservadora, impactou definitivamente a questão 
dos espaços urbanos, moldando a realidade encontrada atualmente. Houve migração em massa de mais de 
13 milhões de brasileiros entre as décadas de 1960 e 1980, principalmente para a região sudeste, em espe-
cial o estado de São Paulo.

A expulsão do trabalhador do campo não lhe deixou alternativa, senão migrar para os grandes centros 
urbanos. Entretanto, os serviços públicos e privados dos centros urbanos não acompanhavam na mesma 
velocidade o processo de migração, resultando em escassez de oferta dos mesmos: saneamento básico, edu-
cação, saúde, mercadorias e energia elétrica. Tão grave quanto, a questão do espaço habitável nos meios 
urbanos sofreu um processo de estrangulamento com o êxodo rural, tendo como consequência em falta de 
moradias nas áreas urbanas e resultando em um processo de aglomerados subnormais no Brasil. 

Atualmente, as maiores quantidades de aglomerados subnormais, localizam-se em São Paulo, com 
2.087 e Rio de Janeiro, com 1.332, sendo grande parte de seus moradores, de famílias (e gerações seguintes) 
que migraram de regiões rurais devido a falta de uma política de reforma agrária e em busca do “milagre 
econômico” proposto pelos governos militares.

O excesso de demanda fez com que aumentasse o custo do terreno no perímetro urbano, causando um 
processo de gentrificação, que divide até hoje as grandes metrópoles em um processo de controle e aumento 
do preço do metro quadrado nos espaços urbanos, deslocando a população pobre para margem em localida-
des com baixa qualidade de vida e escassez de bens públicos e privados.

A falta de acesso à moradia aos trabalhadores pobres fez surgir a questão urbana. No ano de 1997, 
foi criado o Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), que busca tratar sobre a questão e o direto à 
moradia e uma reforma dos espaços urbanos. Sofrendo sanções violentas em suas ocupações similares as 
ações coercitivas vistas nos assentamentos rurais. O aumento populacional dos centros urbanos, causado 
principalmente a partir da recessão econômica da década de 1980 uma demanda de trabalhadores maior 
do que as opções de trabalho no mercado, deixando essa população a mercê de uma defasagem salarial e/
ou “subempregos”.

Conclusão

Pode-se concluir que a formação da sociedade brasileira esta diretamente relacionada à vida no campo, 
pelo menos até a década de 1960. Dessa forma, a cultura peculiar do meio rural foi transmitida durante o 
surgimento das primeiras cidades no Brasil. Os hábitos, costumes e saberes, inclusive a sensação de perten-
cimento ao meio rural, estavam intrínsecos na população que vivia nos centros urbanos. O poder simbólico 
urbano hoje migra com rapidez para o meio rural, criando inclusive dificuldade da manutenção dos aspectos 
sócio-culturais originais no campo.

Além da supressão de sua identidade, questão da reforma agrária no Brasil é hoje provavelmente o 
maior problema do campo. A atual situação da reforma agrária no Brasil continua a marchar de forma 
lenta e violenta, tendo inclusive a questão da (semi) escravidão como realidade cotidiana desses trabalha-
dores rurais. O número de assentamentos não acompanha a necessidade da população sem terra, sendo 
suas melhores oportunidades partindo de ações coordenadas pelos movimentos sociais e não a partir de 
uma política pública de distribuição de terras devolutas e uma reforma agrária condizente com mais de 
500 anos de uma má distribuição da terra no Brasil. Além disso, falta da continuidade de políticas con-
temporâneas de desenvolvimento no campo, a partir de apoio ao agricultor familiar e povos tradicionais, 
será mais um agravante no para o empobrecimento dessa população e o contínuo processo de migração 
rural-urbana.
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O enorme êxodo rural ocorrido a partir da década de 1970 influenciou também a questão urbana do 
Brasil. O aumento populacional das cidades urbanas que absorveram esse migrantes, por falta de acesso a 
terra, crédito, ou oportunidade digna de trabalho no campo, levou a seu inchaço. Os espaços urbanos não 
acompanharam às novas demandas por empregos, serviços e bens, resultando em problemas de infra-es-
trutura, falta de acesso a bens públicos e privados, aumento da favelização, aumento da violência, dos sub-
-empregos e do desemprego. Somente no momento que for entendido que boa parte do caos urbano deve 
ser resolvido a partir de políticas contínuas e efetivas para a solução problemas relacionados à questão rural 
brasileira é que questão urbana estará sendo efetivamente tratada.
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Resumo

Nos últimos anos, grandes mudanças na base estrutural do mundo rural ocorreram, resultando na pro-
gressiva quebra da fronteira entre o campo e a cidade. Recentemente, regiões intermediárias entre o rural 
mais tradicional e a cidade mais desenvolvida foram surgindo, ficando difícil fazer distinções. Por outro 
lado, apresentou-se a emergência da multifuncionalidade do meio rural, já que este abrigaria grande biodi-
versidade, recursos paisagísticos e um estilo de vida próprio. Diante desse embate, a própria conceituação 
do que é rural e do que é urbano no território torna-se, atualmente, uma tarefa de complicada execução. O 
objetivo desse trabalho foi classificar o que é rural e o que é urbano no território do estado de São Paulo, a 
partir das metodologias disponíveis e estudadas, fazendo-se ao final uma comparação com o critério atual-
mente empregado pelo IBGE. As tipologias usadas para se classificar o que é rural e o que é urbano foram: o 
da delimitação administrativa (IBGE), o da atividade econômica predominante, o do patamar populacional 
e mais duas propostas, a OCDE e a TEH.
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Metodologias para definição do rural e urbano

Os critérios estabelecidos pelos países para definir o que é urbano e o que é rural normalmente cor-
respondem mais a tradições histórico-institucionais do que o reflexo das situações geográficas em si. Nor-
malmente esses critérios não se conversam, fazendo com que a comparação dos espaços rurais de um país 
para outro país seja um grande risco, já que cada um tem a sua metodologia específica. As três formas mais 
usuais de classificação de territórios em “rurais” ou “urbanos” são: a de delimitação administrativa, a de 
peso econômico com a agricultura e a de patamar populacional (ABRAMOVAY, 2009).

O critério de delimitação administrativa, usado no Brasil e em muitos países da América Latina, se 
baseia na decisão do poder público municipal do que corresponde a o quê. A ideia, basicamente, é que lu-
gares com serviços públicos são urbanos e localidades carentes desses serviços são rurais e tal iniquidade 
trariam consequências fiscais diferenciadas (ABRAMOVAY, 2009). Considerou-se, neste trabalho, que, pela 
delimitação administrativa, um município seria chamado de rural quando sua população urbana for menor 
que 50%, com os dados do IBGE.

Quando se utiliza o peso econômico da ocupação de mão-de-obra na agricultura, como em Israel, por 
exemplo, tem-se em preocupação o grau de envolvimento das pessoas com esse setor econômico. A agricul-
tura seria o critério básico para a classificação se é rural ou não (ABRAMOVAY, 2009). Para se chegar nessa 
distribuição rural-urbana em SP, usou-se aqui as Informações dos Municípios Paulistas (IMP) da Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, de 2010, relacionando os “Empregos Formais da Agricultu-
ra, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura” nos municípios de São Paulo, com a totalidade de Em-
pregos Formais. Tomou-se como rural apenas aqueles municípios em que mais de 50% de seus moradores 
apresentam esse tipo de emprego formal. 

Já para a tipologia do patamar populacional, o que importa é a quantidade de pessoas que vivem nos 
assentamentos humanos em habitações contíguas, com certa distância de metrópoles. Na Espanha, Portu-
gal, Itália e Grécia, por exemplo, uma aglomeração rural teria no máximo 10 mil habitantes. Na França, no 
máximo 2 mil. Argentina, Bolívia, México, Venezuela e outros países latino-americanos adotam o patamar 
entre 1000 a 2500. A Escócia adota o limite de 500 habitantes (ABRAMOVAY, 2009). Para este estudo, utili-
zou-se o recorte de 20 mil habitantes.

Todas essas classificações falham muito quando se deseja uma abordagem regional e quando se almeja 
uma definição mais ampla da ruralidade. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico), nesse contexto, fez uma tentativa de classificação universal do que seria urbano e rural no mundo, 
com o intuito de se criar uma unidade territorial que seja passível de comparação entre as nações e inter-
namente a elas, já que o conceito de “região” é diferente em cada cultura, e que seja também uma referência 
para implementação de políticas regionais (OCDE, 2013).

Essa classificação traria, primeiramente, dois tipos de níveis territoriais, o primeiro deles seria o mais 
abrangente, coincidindo, em alguns casos, com regiões administrativas já existentes, e o segundo seria uma 
subdivisão desse primeiro nível. No Brasil, por exemplo, o primeiro nível de regiões, dentro dos limites da 
nação, seriam os 27 estados e o segundo nível territorial seriam as mesorregiões de cada estado. E é jus-
tamente esse segundo nível territorial que caracterizaria se a região é predominantemente urbana, predo-
minantemente rural ou intermediária. Uma comunidade rural, para a organização, é determinada quando 
possui uma densidade menor que 150hab/km². Pela tipologia da OCDE, as regiões urbanas são aquelas 
que menos que 15% de sua população vivem em áreas com densidade menor que 150 hab/km², as regiões 
intermediárias aparecem quando 15% a 50% vivem em áreas com menos de 150 hab/km², e as regiões 
essencialmente rurais são aquelas quando mais de 50% vivem em locais com essa densidade (OCDE, 2013).

Outra metodologia que pode ser utilizada é a Territorial Escalar Hierarquizada (TEH), que assim como 
o modelo anterior, também se baseia em dois níveis territoriais, o local (os municípios) e o regional e tam-
bém se utiliza critérios como a densidade demográfica e certo patamar populacional para se delimitar o que 
é rural e o que é urbano. Dessa maneira, “municípios rurais” seriam todos aqueles que apresentam densida-
de populacional menor que 80 hab/km² e “municípios urbanos” seriam aqueles que apresentam densidade 
maior ou igual a esta ou que contenham uma população maior ou igual a 100 mil habitantes. A segunda 
categorização e análise TEH vem com a separação de regiões que podem ser chamadas de “essencialmente 
rurais” (50% de sua população vivendo em municípios rurais), “relativamente rurais” (15% a 50% dos seus 
moradores estão em municípios rurais) e “essencialmente urbanas” (menos de 15% de sua população está 
numa unidade rural) (BLUME, SCHNEIDER, 2015).
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São Paulo rural e urbano

Pela Figura 1, pode-se ver que do total de 645, pelo critério da delimitação administrativa, apenas 26 
municípios apareceriam como predominantemente rurais (4,03% do total de municípios de São Paulo). 
No caso da tipologia da atividade econômica, apenas 19 municípios podem receber a classificação de 
rural (2,95%). Com o patamar populacional, chegou-se a 401 municípios rurais (62,17%). Para o caso 
da aplicação da metodologia da OCDE, seriam 519 municípios rurais (80,47%). E pelo TEH, seriam 449 
municípios rurais (69,61% do total de municípios). Pode-se ver o quanto os dados variam, notando-se a 
importância de se compreender teoricamente as metodologias de classificação rural/urbana antes de se 
usar os dados produzidos.

Figura 1 –  Municípios rurais e urbanos por todas metodologias estudadas.

Fonte: IBGE Cidades@ (2010), IMP-SEADE (2010).

Já quando se faz a classificação mais regional da OCDE e do TEH para as quinze mesorregiões do estado 
de SP, observa-se que no caso da OCDE, apenas 3 mesorregiões são consideradas “urbanas”, 6 são “interme-
diárias” e 6 são “rurais”. No caso da metodologia TEH, 5 mesorregiões são “essencialmente urbanas”, 6 são 
“relativamente rurais” e 4 são “essencialmente rurais” (figura 2).
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Figura 2 –  População paulista rural e urbana, em mesorregiões, por densidade  
demográfica e patamar populacional – OCDE e TEH, com dados do Censo 2010.

Fonte: IBGE Cidades@ (2010).

Considerações finais

Sabe-se que o surgimento das “novas ruralidades” trazem, para o mundo rural, novas importantes fun-
ções, como as de proteção ambiental e lazer e turismo. É por esta razão que método que relaciona as ativi-
dades primárias e a classificação do rural-urbano estudado pode ser considerado aplicável, mas também 
pode ser tomado como obsoleto já que o meio rural hoje em dia tem sofrido essas grandes mudanças em 
sua estrutura.

O que se vê hoje também é que não existe mais a antiga dicotomia rural-urbana e a relação, entre esses 
dois meios, está marcada pela indefinição de fronteiras e pela formação de distintas regiões territoriais. É 
nessa perspectiva também que se pode criticar a metodologia de delimitação administrativa, a qual se baseia 
na definição municipal do que é urbano e o que é rural. O município teria o poder exclusivo de desenhar um 
perímetro dentro do seu espaço, não considerando extensas áreas de transição e nem o seu contexto regional.

Dentro desse mesmo quadro, o ponto destacável que se faz das sistemáticas propostas pela OCDE e pela 
TEH é justamente essa abordagem territorial, que não aparece nas outras metodologias. Este tipo de critério 
traz de forma um pouco mais aproximada a realidade espacial desses municípios, pois também se considera 
as unidades vizinhas e incorpora um pouco melhor as dinâmicas que possivelmente existam no território. 

Por fim, por meio deste estudo, entende-se que o critério de delimitação do perímetro urbano, usado 
no Brasil, baseado na decisão do município, deve ser imediatamente repensado, pois tal classificação não 
leva em conta os fatores sociais, econômicos, culturais e geográficos para a definição da ruralidade. O mais 
adequado ou aceitável, acompanhando metodologias internacionais, seria considerar a região em que estão 
inseridos cada um dos territórios analisados e utilizar, como um dos fatores de classificação, pelo menos a 
densidade populacional. 
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Resumen

El concepto de capital social se ha convertido en una categoría importante para el análisis del desarro-
llo rural, mediante el cual se explica la diversidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones, 
tendientes a crear recursos de interacción social basados en la confianza o en la insubordinación. Este re-
curso es un tema obligado en las zonas rurales adyacentes a las concentraciones urbanas, también llamadas 
áreas metropolitanas, donde las fronteras entre zonas rurales y urbanas son difusos espacial y culturalmen-
te. Este trabajo toma como referente empírico la situación socio ambiental de la cuenca del río Combeima 
para plantearse los siguientes interrogantes: ¿cómo está integrado y cómo funciona el capital social de la 
cuenca?, ¿qué percepción tienen los actores sociales de las instituciones y su papel en la formación de capi-
tal social?. El propósito de este resumen es describir las características demográficas y algunas dinámicas 
del capital social en el área periurbana a la ciudad de Ibagué, conocida como el cañón del Combeima. Se ana-
lizó una muestra teórica de 50 familias. El número de miembros del hogar en la muestra analizada fue de 1 a 
7 con 3.7 ± 1.6 promedio, lo que indica una población con los hogares compuestos por un pequeño número 
de miembros. 56% poseen educación primaria y el 28,7% tienen estudios secundarios. El estudio indica una 
precaria situación de capital social expresada en bajos porcentajes de participación y una percepción nega-
tiva de la función del capital político. Esto se expresa en una baja participación en las redes sociales, donde 
una alta proporción de la muestra (43%) tiene una baja tasa de participación de 2, en una escala de 1 a 5. 
Tales indicadores son preocupantes en un área metropolitana, donde se recibe la influencia y los servicios 
educativos del área urbana.
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1 Este artículo es un extracto del estudio Diseño del esquema de PSA para la cuenca alta del río Combeima, municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), bajo 
el Convenio de Cooperación Nº 022, financiado por la Universidad del Tolima y la fundación Patrimonio Natural, bajo la supervisión de CORTOLIMA.
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Introducción

Muchas y diversos son las aproximaciones al concepto de capital social encontradas en la literatura en 
la literatura (Mora – Delgado, 2013), pero el lugar común es que el capital social está presente en la coti-
dianidad de las relaciones sociales de una sociedad (Murthy & Murth, 2002). Se define la noción de capital 
social como “un atributo de un individuo en un contexto social” esto implica la capacidad de los individuos 
para adquirir beneficios a través de acciones con un propósito y así transformar dicha recursividad en ga-
nancias económicas (Bourdieu (1986). El debate teórico y el uso de este enfoque constituye un referente 
para analizar problemas como la superación de la pobreza, la participación social y el desarrollo rural y la 
gestión de los recursos naturales, como plataforma para aportar soluciones prácticas mediante la poten-
ciación del entramado social en diversos grupos o comunidades (Durston & López, 2006). En el cañón del 
combeima, esta aproximación constituye un marco de análisis importante, dadas las características parti-
culares, al presentarse dinámicas urbano-rurales propias de zonas metropolitanas, donde las costumbres 
rurales coexisten con la velocidad de los cambios citadinos. Así, el objetivo de este trabajo fue describir las 
características demográficas y algunas dinámicas del capital social, como elementos para el análisis de la 
gestión comunitaria en futuros proyectos de desarrollo rural.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de trabajos realizados sobre el componente social en la cuenca alta 
del río Combeima, los que sirvieron de contexto y estimación de diferentes procesos demográficos y expre-
siones del capital social presentes en el territorio. En la segunda fase: se analizó una muestra de 49 hogares 
de la cuenca hidrográfica, la cual fue obtenida del trabajo de investigación de Romero et al (2013) en la 
cual se analizan variables demográficas y sociales mediante las cuales se caracteriza el capital social, por 
medio del uso de la estadística descriptiva, calculados en una hoja electrónica de Excel. Para el cálculo de 
las variables de los capitales social y humano, se recurrió al cálculo de indicadores compuestos siguiendo la 
metodología empleada en el trabajo de Guio et al (2014)

Resultados y discusión

Procesos demográficos

Las características geográficas del cañón hicieron de él un espacio codiciado para el asentamiento de 
viajeros lejanos y cercanos, por la fertilidad de sus suelos, la apertura de la vía hacia el nevado, las prodigas 
márgenes del río y la cercanía al mayor núcleo poblacional de la zona, Ibagué. En términos de González 
(2011) la ocupación de espacios públicos como márgenes de las carreteras, los ríos y las vías férreas, se con-
vierte en espacios ideales para estas nuevas formas de ocupación, constituyéndose en áreas urbano-rurales 
con dinámicas propias. Siguiendo estas ideas, el Cañón del Combeima puede considerarse como un territo-
rio metropolitano, den el cual, desde tiempos remotos, los pobladores de diferentes regiones del país termi-
naron por encontrar un nicho para la reproducción de sus tradiciones culturales y actividades económicas. 

El proceso de poblamiento como hoy se conoce posiblemente comenzó a finales del siglo XIX con la mi-
gración antioqueña, liderada por don Martín Restrepo, que atrajo a chagreros de todo el país para establecer 
cultivos de café en las laderas de las franjas altitudinales medias, benignas para este cultivo. Paralelamente, 
a comienzos del siglo XX otra migración, proveniente del altiplano Cundiboyacense, coloniza las tierras altas 
con cultivos de clima frío y ganadería. Según el análisis de la procedencia de los hogares de la muestra de 
familias analizada, son diversos los orígenes de los pobladores actuales y diversas las razones de la inmi-
gración (Figura 1), no obstante, los asentamientos de migrantes de antaño hoy reflejan un alto peso de la 
población oriunda del cañon. En terminos de dinamicas socioculturakes, hoy en dia la comunidad rural de 
la cuenca del Combeima constituye una sociedad fluctuante entre procesos urbanos y rurales, que combina 
actividades agrícolas y de servicios turísticos.
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Figura 1 –  Identificación de origen de migración de los pobladores de la  
cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero et al. (2013)

La escasez de tierra, la situación económica, el crecimiento poblacional y la violencia presentada en 
otras zonas del departamento y del país, son las principales causas de la migración, generalmente de la 
población joven entre los 15 y los 45 años edad. Tales procesos migratorios han llevado a la configuración 
una matriz heterogénea del paisaje, caracterizada por diversos usos del suelo y una distribución predial que 
corresponde a un proceso de fragmentación de la propiedad.

Las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2014) indican que la cuenca alta del río Com-
beima tiene una extensión total de 20.915,8 ha, con 33 localidades con extensiones variables. En total, exis-
ten 1.589 predios debidamente legalizados ante el IGAC. El 98% de estos predios tienen extensión menor o 
igual a 100 ha, un 1% se extienden entre 100 y 200 ha, y el restante 1% tienen entre 200 ha y 1.362 ha de 
tamaño, lo cual sugiere una alta concentración de la tierra en pocas manos.

Figura 2 –  Frecuencia de predios según su tamaño, en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia). 

Fuente: Guio et al 2014.
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Estructura familiar

 El número promedio de integrantes por familia de la población sujeto de estudio fue de 3,7±1,6, lo cual 
indica una población con hogares conformados por un número de integrantes reducido, generalmente des-
cendientes de parejas jóvenes, como lo muestra el análisis de la distribución etárea. Este resultado contrasta 
con las comunidades rurales a nivel nacional, donde la media es de 5 integrantes por hogar rural (Álvarez 
& Restrepo, 2003).

La población entre 5 y 18 años representan el 15% del total de la población de la cuenca alta del río 
Combeima; en este rango se ubica la población en edad escolar (primaria y básica secundaria). La población 
entre los 18 y 65 años corresponde al 70%, lo cual significa la proporción más grande de la muestra, y está 
constituida en su gran mayoría por adultos y padres de familia. En este rango de edad se ubica la mayor 
parte de la fuerza laboral y productiva. Normalmente, son biparentales y nucleadas. 

La distribución de género evidencia unos porcentajes muy similares entre hombres (53%) y mujeres 
(47%). Por encima de los 65 años, se encuentra una población que corresponde al 10% del total. Aquí se 
encuentran las personas con vulnerabilidad en lo que a salud se refiere; se presentan enfermedades fre-
cuentes como afecciones respiratorias y cardiacas, niveles bajos de nutrición, y debido a que su aporte a 
la producción es mínimo, por su avanzada edad, muchas veces se encuentran en situaciones de abandono.

El capital social

Básicamente está representado en el teritorio en la configuración de redes de solidaridad y trabajo 
colaborativo mediante el cual se adelantan actividades de limpieza, mejoramiento de caminos, arreglo de 
vías e intercambio de información. Por otra parte, en la cuenca hidrográfica del río Combeima hay grupos 
organizados de mujeres alrededor de actividades productivas, como la implementación de huertas caseras, 
panaderías, artesanías, entre otros. 

Figura 3 –  Participación en organizaciones sociales en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia) 

Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero et al. (2013)

Aparte de las formas basadas en la confianza y la reciprocidad, existen otras expresiones formales del 
capital social. Así, las asociaciones de padres de familia, asociaciones de usuarios de la cuenca, asociaciones de 
productores, juntas de acción comunal (JAL) constituyen formas importantes de interacción social (Figura 3). 

Todas las familias entrevistadas manifestaros participan en algún tipo de asociación, donde las más re-
conocidas son las JAL (66%) y las juntas de acueducto veredal con 16% de reconocimiento. (Figura 2). Aun-
que en la muestra analizada no se hicieron menciones a instituciones reconocida desde tiempos pretéritos, 

JAL Juntas de Acción Comunal; FA Familias en 
Acción; APC Asociación de Productores de Café; 
APS Asociación de Productores de Sábila; GTE 
Grupo de l Tercera Edad; EP Escuela de Padres; 

JAV Junta de Acueducto Veredal
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no se puede desconocer que en el pasado inmediato la participación en otras agremiaciones comunitarias 
como ASOCOMBEIMA, CCC, Astratacol, Cooperativa de Café Juan Café y AGROPAC, han sido importantes 
(Guio et al, 2014). Es muy común encontrar que algunos grupos sean asistidos por instituciones privadas o 
públicas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Comité de Cafeteros, la Unidad municipal de 
Asistencia Técnica (UMATA) y oras ONG´s, lo cual implica relaciones de puente entre las dinámicas locales 
y las dinámicas supraterritoriales. En algunos casos, dichas relaciones configuran un capital político que 
les permite a las comunidades locales acceso a prebendas otorgadas por el poder local (alcaldía o consejo 
municipal). La presencia en la cuenca de organizaciones sociales e instituciones del Estado, o privadas, es 
históricamente notoria. La iglesia Católica y las diferentes denominaciones de las iglesias Cristianas han 
incidido notoriamente en los procesos organizativos a través del culto religioso. 

No obstante, llama la atención que en los pobladores de la cuenca alta del río Combeima no es frecuente 
la mención de CORTOLIMA o la Alcaldía, que se supone deberían ser las instituciones de mayor arraigo por 
sus funciones propias realacionadas con el manejo de recursos naturales. En contraste, la iglesia Católi-
ca, seguida muy cerca por las iglesias Cristianas, son las formas organizacionales más reconocidas por los 
usuarios de la cuenca del río Combeima. Las organizaciones gubernamentales que hacen presencia en la 
cuenca alta del río Combeima son la Alcaldía del municipio de Ibagué, la Umata, el gobierno departamental 
y la Secretaría de Desarrollo Rural. Esta amplia gama de formas de interacción constituye expresiones del 
capital de unión, cuando las interacciones se basan en acciones sustentadas por la confianza o la interacción 
cotidiana, lo que en términos de Pretty (2005) corresponde a bonding social capital. Aunque también varias 
instituciones que irradian su accionar más allá de la comunidad constituyen un recurso para fortalecer el 
capital social mediante vinculos de enlace (linking social capital) y, en ocasiones, las interacciones con las 
instancias de poder local configuran relaciones de puente (bridging social capital) que facilitan el acceso a 
recursos para el mejoramiento de las condiciones de vida individual o colectivo, situación que es análoga a 
expresiones de capital social en otros escenarios rurales de Centro y sur América (Mora, 2014). Estas repre-
sentan opciones a las cuales pueden acudir para solucionar los problemas y conflictos de diferente orden. 

Conclusiones

El territorio comprendido en la parte alta y media de la cuenca del ido Combeima representa una ex-
presión de procesos migratorios, los que su vez con el paso del tiempo, han construido una dinámica local 
en constante interacción con la ciudad de Ibagué, lo cual lo confitura como un territorio metropolitano. El 
este espacio las formas de capital social constituyen un recursos importante para el acceso a servicios y 
beneficios provenientes desde el estado o de la institucionalidad privada.
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Resumo

O colegiado do Território da Cidadania do Meio Oeste Contestado (MOC), localizado em Santa Catarina, no 
início da implementação do NEDET, encontrava-se desestruturado e sem nenhuma atuação, decorrente de entre 
outras questões da descontinuidade da assessoria territorial. Inicialmente a assessoria do território (GS e IP), 
com o objetivo de realizar um resgate de informações e da situação do território, realizou um plano de atividades 
priorizando visitas às prefeituras municipais, instituições públicas (estaduais e federais), entidades e organiza-
ções da sociedade civil (federações, sindicatos, cooperativas, ONGS) dos 29 municípios que compõem o território. 
Esta agenda possibilitou a apresentação da nova proposta de gestão territorial da UFFS/CNPQ/SDT-MDA, dos 
assessores territoriais, e da articulação para a reestruturação/recomposição do colegiado territorial e suas ins-
tâncias, buscando assim conhecer e ouvir os agentes públicos e dirigentes das entidades da sociedade civil sobre 
a política territorial, suas expectativas, experiências e demandas. O NEDET MOC busca tornar-se referência como 
assessoria e apoio ao colegiado das políticas públicas que compõem a estratégia de gestão territorial do plano 
safra. A partir da implementação do NEDET foi possível rearticular o colegiado territorial com a mobilização dos 
representantes do poder público e da sociedade civil organizada. No entanto, ainda existem dificuldades para o 
pleno envolvimento dos membros do colegiado na gestão social das políticas públicas, limitando-se a atenderem 
aos convites/convocações para participarem das atividades (reuniões e plenárias) do CODETER, e ainda assim, 
percebe-se que a participação ocorre com maior interesse quando se debatem questões sobre investimentos no 
território (ex. Proinf). O principal de desafio na articulação de políticas públicas nos territórios é a rearticulação 
e reestruturação dos colegiados territoriais e suas instâncias (núcleos dirigentes e câmaras técnicas/comitês se-
toriais), mas para que isto venha ocorrer é necessário que os atores superem o descrédito na política territorial, 
devido as expectativas geradas e compromissos assumidos que não foram cumpridos (matriz territorial), oca-
sionando uma enorme frustração junto as entidades e instituições parceiras. No NEDET MOC tem se buscado a 
participação dos jovens, mulheres indígenas, mas ainda há uma grande dificuldade de mobilização e participação 
nas atividades, não havendo nenhum comitê que os represente, inclusive por deliberação em plenária do colegia-
do. É um desafio a ser superada a participação e constituição de comitês de mulheres, de jovens e dos indígenas 
que apresentam uma elevada população nas reservas existentes no território.
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O Território Rural Meio Oeste Contestado foi criado em 2003, passou a denominar-se Território da Ci-
dadania por atender os critérios do Decreto Presidencial de 25 de fevereiro de 2008, que criou o Programa 
Territórios da Cidadania, com o objetivo de “promover e acelerar a superação da pobreza e das desigualda-
des sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento 
territorial sustentável”.

O Território da Cidadania Meio Oeste Contestado – TC_MOC, região catarinense em que se desenvolve-
ram os conflitos armados do Contestado (1912-16), abrange uma área de 8.288,10 Km2 e é composto por 
29 municípios (Figura 1): Ouro, Ouro Verde, Passos Maia, Abelardo Luz, Água Doce, Bom Jesus, Capinzal, 
Catanduvas, Coronel Martins, Entre Rios, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Galvão, Herval d’Oeste, Ibicaré, 
Ipuaçu, Ponte Serrada, São Domingos, Treze Tílias, Vargeão, Vargem Bonita, Xanxerê, Xaxim, Joaçaba, Jupiá, 
Luzerna, Lacerdópolis, Lajeado Grande e Marema, tendo como cidades polo Xanxerê e Joaçaba.

Esta composição representa, de fato, a junção de “dois territórios” com identidades diferenciadas. O 
primeiro composto pelos municípios situados na região das Associações de Municípios do Alto Irani (AMAI) 
e parte dos municípios da Associação dos Municípios do Noroeste (AMNOROESTE), e o segundo engloba 
municípios que compõem a Associação dos Municípios do Meio Oeste Contestado (AMMOC).

Segundo dados do IBGE/2016, nos 29 municípios que compõem o território, estima-se uma população 
de 286.100 habitantes, e importante ressaltar, a presença dos diversos movimentos sociais do campo, como 
o movimento da luta pela terra (5.256 famílias em 141 assentamentos), dos direitos das mulheres campone-
sas, dos/as trabalhadores/as da agricultura familiar (13.150 famílias agricultoras), comunidades indígenas 
(quatro Terras Indígenas das etnias Kaingang e Guarani, onde residem 4.388 famílias), entre outros, que 
se articulam entre si, através dos sindicatos, federações, cooperativas, organizações não governamentais 
representando a sociedade civil, e da relevante participação do poder público através de suas instituições.

Figura 1 – Localização geográfica do Território da Cidadania Meio Oeste Contestado

Fonte: SDT/MDA, 2016.
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Com o início do Projeto “Governança na Perspectiva da Gestão Social de Territórios da Cidadania de 
Santa Catarina e Paraná: uma Estratégia para o Desenvolvimento Regional Sustentável e Solidário”, parceria 
entre a Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS; o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq; e o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, foi criado o Núcleo de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial – NEDET do Território.

O NEDET é composto por uma Coordenadora do Projeto (Universidade Federal da Fronteira Sul – 
UFFS), um Coordenador de Núcleo (Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC), dois Assessores 
Territoriais (Gestão Social e de Inclusão Produtiva) e uma Bolsista, aluna de graduação das instituições de 
ensino envolvidas.

O objetivo do projeto é contribuir para a consolidação da abordagem territorial como estratégia de 
desenvolvimento rural sustentável e solidário, e da articulação das políticas públicas, a partir de uma visão 
essencialmente integradora de espaços, atores sociais, agentes e entidades da sociedade civil e instituições 
públicas. Essa abordagem considera a redução das desigualdades, o respeito à diversidade, a solidariedade 
e a justiça social como objetivos primordiais a serem atingidos.

Em junho de 2014, data da implantação do NEDET do Território da Cidadania do Meio Oeste Contesta-
do, o Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER) e de suas diversas instâncias (Núcleo Dirigente 
e Câmara Técnica de Inclusão Produtiva), encontrava-se desestruturado, desmobilizado e desmotivado, se-
gundo avaliação de diversos atores sociais, e a principal causa devia-se a descontinuidade da Política Ter-
ritorial, os chamados “hiatos”, e as constantes paralisações para as prestações de contas nos contratos dos 
Assessores e Articuladores Territoriais, ocorridos no período de 2010 a junho de 2014.

Inicialmente as Assessorias de Gestão Social (ATGS) e de Inclusão Produtiva (ATIP) do NEDET do Terri-
tório, com o objetivo de obter informações e realizar um diagnóstico sobre o Território, elaborou um plano 
de reuniões e atividades priorizando ex-Assessores e Articuladores Territoriais, Coordenadores do Codeter 
e atores territoriais (poder público e sociedade civil), dos 29 municípios que compõem o Território e junto 
à Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário do Estado de Santa Catarina – DFDA-SC.

Esta ação possibilitou a apresentação da nova proposta de abordagem da Gestão Territorial, partir da 
parceria da UFFS/CNPq/SDT-MDA/UNOESC, e permitiu conhecer e ouvir os agentes públicos e dirigentes 
das entidades da sociedade civil sobre a política territorial, suas expectativas, experiências e demandas, mas 
também despertando e sensibilização para a necessidade de mobilização dos atores locais, para um plane-
jamento e seu desdobramento em planos e projetos específicos e pela articulação das políticas públicas que 
compõem a Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra, partindo como questão prioritária a articulação 
para a reestruturação e recomposição do Colegiado de Desenvolvimento Territorial e suas Instâncias. 

A implantação do NEDET propiciou avanços significativos para o desenvolvimento territorial, possi-
bilitando rearticular o Colegiado Territorial com a mobilização dos representantes do poder público e da 
sociedade civil organizada. No entanto, ainda existem dificuldades para o pleno envolvimento dos membros 
do Colegiado na gestão social das políticas públicas, limitando-se a atenderem aos convites/convocações 
para participarem das atividades (reuniões, plenárias, seminários e conferências) do CODETER, e ainda 
assim, percebe-se que a participação ocorre com maior interesse quando se debatem questões sobre inves-
timentos no território (ex. PROINF – Ação Orçamentária de Apoio a Infraestrutura em Territórios Rurais).

O principal desafio na articulação de políticas públicas no Território é a rearticulação e reestruturação 
do Colegiado Territorial e suas instâncias (Núcleos Dirigentes e Câmaras Técnicas / Comitês Setoriais), que 
atualmente é constituído (conforme deliberação da Plenária ocorrida em 11 de dezembro de 2013), por 03 
(três) membros de cada um dos 29 municípios, sendo 01 (um) do Poder Público e 02 (dois) da Sociedade 
civil, totalizando 87 delegados (as), além de 22 (vinte e dois) representantes das entidades e instituições de 
base regional, perfazendo um total de 109 (cento e nove) componentes no CODETER. 

Um fator importante na representação do Colegiado foi a elevada alternância da titularidade dos de-
legados (as) territoriais, na representação das entidades da sociedade civil e instituições do poder público, 
dificultando o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos no território, além de alguns segmentos da 
sociedade civil que ficam excluídos do processo por serem fragilizados e desorganizados.

Outro fator/desafio para a articulação de políticas públicas do Governo Federal com os Territórios se 
deu pela falta de empoderamento dos Colegiados Territoriais, na definição de propostas das políticas públi-
cas que compõem a estratégia de Gestão do Plano Safra, do PROINF e as Chamadas Públicas de ATER. 
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Esta falta de empoderamento, da autonomia do Colegiado, ocasionou constantemente um descrédito 
na Política Territorial, devido às expectativas geradas e compromissos assumidos que não foram cumpridos 
(Matriz Territorial), ocasionando uma enorme frustração junto às entidades e instituições parceiras.

Considerando-se esta realidade, pode-se afirmar que, apesar das dificuldades encontradas, ocorreram 
avanços na gestão e na participação social em todo o território. As articulações e mobilizações dos atores do 
poder público e da sociedade civil pela assessoria territorial possibilitaram a reestruturação e recomposi-
ção do Colegiado Territorial e de suas instâncias, e a ampliação do número de participantes nas reuniões e 
plenárias do CODETER, no entanto, por ainda não ocorrer uma consolidação destas instâncias, permanecem 
dependentes das ações encaminhadas a partir das assessorias do NEDET.

Sobre as ações de fortalecimento aos comitês de jovens, mulheres e povos e comunidades tradicionais, 
o NEDET MOC buscou ampliar a participação destes nas ações territoriais, mas ainda há dificuldades de 
mobilização e participação nas atividades, principalmente com os jovens, onde não há nenhum Comitê que 
os represente.

A constituição de comitês de mulheres e dos indígenas cuja maior concentração no Estado de Santa 
Catarina, acontece no Território da Cidadania Meio Oeste Contestado foi e ainda é, um dos maiores desafios 
a serem alcançados. Em recente Conferência Territorial da Juventude, houve uma expressiva participação 
de jovens, e pela primeira vez em uma atividade do território, contou com a participação de um grupo de 
jovens indígenas.

Ações de fortalecimento às câmaras e comitês técnicos, como o de inclusão produtiva, educação no campo 
e agroecologia, são um reflexo de um Colegiado de Desenvolvimento Territorial fortalecido. As articulações 
destas instâncias foram priorizadas pela Assessoria Territorial de Gestão Social e de Inclusão Produtiva do 
NEDET, como a Câmara Técnica de Inclusão Produtiva que conta com participação de entidades e instituições 
públicas que possuem elevado conhecimento e experiências na elaboração e gestão de políticas públicas.

Referente à agroecologia tem-se buscado ampliar os debates, e mesmo poucos municípios envolvam-se 
nas atividades, vem sendo constituído um grupo de debates sobre a produção para atender o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e as Feiras Livres no território.

Dentre os principais desafios para as instâncias do Colegiado Territorial, estão às articulações das po-
líticas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, o estabelecimento dos Mercados Institu-
cionais (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
e Compra Institucional), além de aspectos referentes a sanidade animal, através do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e os investimentos públicos com a utilização da Ação de Apoio a 
Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF).
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Resumo

São muitas as formas de abordagem do par de conceitos rural-urbano. De forma sintética, há dois gran-
des grupos de visões sobre a representação espacial máxima destes termos (campo e cidade): a Dicotomia 
e o continuum. A primeira destaca as diferenças entre o urbano e o rural enquanto a segunda admite maior 
integração diferenciando pela intensidade e não pelo contraste. Ainda assim pode-se considerar que ambos 
tratam da dualidade, já que se apoiam na existência de pontos extremos, ainda que o continuum trate de uma 
escala de gradação. Cada uma dessas abordagens possui visões e direciona para diferentes intervenções no 
espaço. Além disso, a adoção de uma ou mais dimensões de análise para discernir e compreender o urbano 
e rural enseja também resultados diversos. O objetivo deste artigo é sistematizar essas visões e suas impli-
cações para uma comparação das opções adotadas pela ONU/habitat (no ano da terceira conferência após 
20 anos da segunda) e pelo estatuto da cidade (15 anos de sanção) dentro do marco legal brasileiro. Para 
alcançar este objetivo, propõe-se um método de classificação baseado nos três agentes econômicos clássicos 
(famílias, firmas e governos), acrescentando o território, em combinação com os temas/indicadores adota-
dos por diversos autores como critérios de análise e distinção entre urbano e rural. Os resultados encontra-
dos sugerem de forma geral a opção pelo continuum pela onu/habitat e pela dicotomia no estatuto da cidade 
e marcos legais do tema no brasil, ainda que nem sempre tão explícita essa segregação no arcabouço legal, 
a prática das políticas e a dubiedade reforçam isso. Para apresentar este estudo, o artigo se organiza em 
uma série de seções cada uma propondo uma reorganização de abordagens com nos agentes econômicos 
simplificados (famílias, firmas e governos) e o território e nos critérios de análise. Essas seções taxonômicas 
são sucedidas pelas seções finais abordando uma visão mundial da ONU/habitat, a visão urbana contida no 
estatuto da cidade e uma síntese das duas.
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Introdução

São muitas as formas de abordagem do par de conceitos rural-urbano. De forma acertadamente sinté-
tica, Girardi (2008), citando Marques (2002), traz dois grandes grupos de visões sobre a representação es-
pacial máxima destes termos (campo e cidade): a dicotomia e o continuum. A primeira destaca as diferenças 
entre o urbano e o rural, enquanto a segunda admite maior integração, diferenciando pela intensidade e não 
pelo contraste (Girardi, 2008). Ainda assim pode-se considerar que ambos tratam da dualidade, já que se 
apoiam na existência de extremos, ainda que o continuum trate de uma escala de gradação.

Cada uma dessas abordagens possui visões distintas e direciona para diferentes intervenções no espa-
ço. Além disso, a adoção de uma ou mais dimensões de análise para discernir e compreender o urbano e o 
rural enseja também resultados diversos. O objetivo deste artigo é sistematizar essas visões e suas implica-
ções para uma comparação das opções adotadas pela Onu/Habitat (no ano da terceira Conferência após 20 
anos da segunda) e pelo Estatuto da Cidade (15 anos de sanção) dentro do marco legal brasileiro.

Para apresentar este estudo, o artigo se organiza em uma série de seções, cada uma propondo uma 
reorganização de abordagens nos agentes econômicos simplificados, no território e nos critérios de análi-
se. Essas seções taxonômicas são precedidas por uma seção de explicação das dimensões e dos principais 
termos adotados e são sucedidas pelas seções finais abordando uma visão da ONU/Habitat, do Estatuto da 
Cidade e uma síntese das duas.

Continuum, dicotomia e dimensões

Girardi (2008) cita Graziano da Silva (1999), Grammont (2005) e ele próprio como defensores da ideia 
de continuum, que também é defendida por Rosa e Ferreira (2010) que amplia seus defensores citando Cas-
tells (1975, p. 62) e Abramovay (2000, p. 16). No grupo dos “dicotômicos”, Rosa e Ferreira (2010) destacam 
Sorokin, Zimmermann e Galpin (1986).

É possível discernir visões distintas de continuum. Citando Wanderley (2001), Girardi (2008) apre-
senta uma vertente centrada no urbano (progresso) em detrimento do polo rural (atraso), destinado a de-
saparecer pela urbanização do campo; e outra que aproxima o rural-urbano mantendo e reafirmando a 
existência do rural.

Para além destas divisões e subdivisões tributárias do embate entre uma classificação binária ou gra-
dual, é possível também tratar de dimensões sob as quais se avalia a classificação rural-urbano. Rosa e 
Ferreira (2010, p. 196), por exemplo, consideram que o campo e a cidade só podem ser concebidos con-
temporaneamente em suas relações, que podem ser avaliadas a partir de diferentes eixos: legal, espacial, 
paisagístico, demográfico, sociocultural, econômico, histórico, entre outros.

De forma mais tradicional Endlich (2010) sistematiza critérios que têm sido usados para tratar e carac-
terizar o rural e o urbano (limite administrativo, patamar demográfico, densidade demográfica, ocupação da 
população), mas avança também sobre a discussão da ruralidade, urbanidade e sociedade urbana. Bernar-
delli (2010) ao se referir a Angulo e Domínguez (1991) cita também o tamanho demográfico, a densidade e 
as atividades, mas demonstra que os autores acrescentam a forma urbana, o modo de vida, as interrelações 
e a geração de inovações. Sposito (2010, p. 112-113), por sua vez, se refere a três atributos que segundo ela, 
sempre foram marcas da cidade desde a Antiguidade: a concentração demográfica, a diferenciação social e 
a unidade espacial, reforçando a relação.

Sobre esses critérios, Girardi (2008) com base principalmente em UN (2002), mas também em Abra-
movay (2000) aponta que os critérios mais comuns observados em um grupo de países foram: “a) definição 
político-administrativa ou legal; b) tamanho populacional; c) ocupação da população e; d) densidade demo-
gráfica” e que é comum combinar variáveis (Girardi, 2008, p. 10). Sobre cruzamento de variáveis, Girardi 
(2008) aponta que IPEA/IBGE/Unicamp (2001) uniram a demográfica, a econômica e o grau de urbanização 
e o próprio Girardi (2008) combina um conjunto maior de variáveis para chegar a valores mais respaldados 
de população rural e urbana no Brasil.
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Recorte normativo, foco no(s) governo(s), abordagem pseudoterritorial

No Brasil, cabe aos municípios determinarem seu perímetro urbano. Essa delimitação espacial circuns-
creve a área passível de cobrança de IPTU em detrimento do ITR (cobrado sobre áreas rural) e estabelece 
onde deve haver infraestrutura e parcelamento do solo urbano. Por este recorte, o rural é determinado 
como a sobra do espaço.

Este recorte é a base dos dados oficiais sobre população urbana e rural no Brasil. Cada um dos distritos 
que compõem cada município no Brasil possui sua área urbana, como sua sede (cidade, no caso do distrito 
sede e vila no caso dos outros distritos) e em alguns casos, quando existem, áreas urbanas isoladas. Essa 
definição de cidade e vila ainda se vale dos artigos 3º, 4º e 16 (§2º) do Decreto-Lei n° 311 de 1938 (Brasil, 
1938). Essa é a distribuição populacional de 84,4% urbana e 15,6% rural, em 2010, do IBGE (2011).

O interesse tributário dos municípios na conversão de áreas rurais em urbanas e suas próprias dinâmi-
cas, bem como a ampliação da população urbana por meio da extensão do perímetro urbano e o aumento 
populacional desta área sem necessariamente configurar uma área urbana em todas as suas características 
sugere uma superestimação da população urbana. Em contrapartida, a existência automática de uma área 
urbana (e consequentemente uma população urbana) em município de porte diminuto (70,3% dos mu-
nicípios em 2010 possuíam até 20 mil habitantes) tanto em sua sede (cidades) quanto na sede de outros 
distritos (vilas) sugere também um número superestimado da população rural.

Ainda que a definição do perímetro urbano seja o recorte normativo que traz as consequências mais 
práticas dentro do poder de Estado dos governos de legislar sobre o tema, há outras abordagens legais que, 
se não se rebatem em uma pseudoterritorialidade, trazem entendimentos do urbano (e, consequentemente, 
do rural) que impactam na abordagem do tema e na análise da conexão urbano-rural. Da letra da lei, pas-
sando pelo discurso defendido e pela prática, mais do que reforçar a dicotomia, esta situação sugere uma 
prioridade à cidade.

Recorte econômico, foco nas firmas, abordagem produtiva

Ainda que seja uma simplificação, o rural continua sendo vinculado ao setor agropecuário. Se a ativida-
de econômica não possui a exclusividade na caracterização do rural, ao estar a produção agrícola e pecuária 
altamente concentrada no meio rural, em grande medida justifica-se esse recorte.

Por se tratar de atividade em geral de baixo valor agregado, em que pese a tecnologia cada vez mais 
presente no campo, a participação do Valor Adicionado da produção agropecuária tem se mantido próximo 
de 4,5% do total do Produto Interno Bruto – PIB. Alguns estudos como o DIEESE/NEAD/MDA (2011) ao in-
cluir no cálculo do PIB as cadeias produtivas relacionadas (insumos para a agricultura e pecuária, indústrias 
de base agrícola e distribuição final) dobra esta participação. Sobre estas conexões, destaca-se a relação do 
rural via agronegócio e exportação de commodities com o mundo, relacionando o rural com os centros de 
gestão, de negócios e de consumo nacionais e globais. 

Nem sempre dá para detalhar bem a produção a nível municipal, importando conhecer o mercado de 
trabalho. A dificuldade se reflete na captação da agroindústria, considerada oficialmente como indústria 
na análise do valor adicionado do PIB. Além disso, os resultados obtidos por Girardi (2008), por exemplo, 
demonstram que nem sempre a distribuição setorial do Valor Adicionado da produção (PIB) coincide com 
a principal atividade de trabalho (População Economicamente Ativa – PEA), cabendo, portanto, avaliar a 
variável ocupação, como uma variação da abordagem produtiva. 

Recorte geográfico, foco no território, abordagem populacional

Utilizado comumente como critério de enquadramento rural-urbano em muitos países, o porte popula-
cional, a densidade demográfica ou a combinação deles entre si ou com outros critérios relaciona-se à ideia 
de concentração e aglomeração, características das cidades desde a antiguidade (Sposito, 2010). Austrália, 
Índia, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, México, Chile, Espanha, Portugal, França, Itália, Grécia, Argentina, 
Bolívia, Venezuela, Honduras, Nicarágua e Panamá são exemplos reunidos por Girardi (2008).
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Apesar de terem o critério em comum, eles utilizam valores diferentes de corte que variam de 200 a 10 
mil pessoas. Mesmo não sendo critério oficial no Brasil, é comum a referência máxima a 20 mil habitantes 
no caso do Brasil como ponto de passagem de municípios pequenos para médios, muitas vezes sendo inter-
pretados como rurais. Algumas políticas públicas se referem a estes cortes, como a própria obrigatoriedade 
de plano diretor.

De fato, há vantagens de simplicidade no uso deste recorte, mas o rural e o urbano, mesmo analisados 
do ponto de vista não continuum (dicotômico) possui limitações de leitura restrito apenas à densidade e 
ainda mais ao quantitativo populacional. A análise das conexões entre rural e urbano, por exemplo, são 
restritas a uma hierarquia de população irreal principalmente na proximidade do limite populacional. Deste 
modo, uma abordagem que pode complementar e permitir outro olhar baseia-se na função exercida por 
estas cidades, o que poderia ser considerado como uma evolução do foco no território, mas com um nível de 
dificuldade maior que aumentaria até alcançar um olhar mais hierárquico/heterárquico aproximando-se da 
ideia de rede urbano-regional.

A abordagem territorial ainda que essencial, não dá conta da totalidade, sendo necessário adentrar 
no aspecto cultural e identitário, mas pelas limitações de aprofundamento o recorte cultural com foco nas 
famílias redundando não será tratado.

Diretrizes mundiais da agenda Onu/Habitat

O documento mais atual e sintético ONU/Habitat, o “Zero draft”, reforça em vários pontos a conexão 
rural urbano, seja a conexão em si, seja a preocupação em não se esquecer o rural e sua relação ambiental e 
alimentar. Por sua vez o Policy Paper 6 (Estratégias Espaciais Urbanas: mercado de terra e segregação), que 
supostamente englobaria as discussão do Issue Paper 10 (Conexões Urbano-Rurais), alerta para o fato de se 
endeusar o estilo de vida urbano insustentável em detrimento da estigmatização das práticas tradicionais 
incluindo o modo de vida rural, de tripé ambiental-econômico-social mais sustentável.

O Issue Paper 10 ressalta que na Conferência de 1976 se enfatizava que se deveriam tratar vilarejos e 
cidades como as duas extremidades do continuum de assentamentos humanos. Ficando clara a filiação ao 
continuum em oposição à dicotomia rural urbano. Além disso, o documento reforça o entendimento dessas 
conexões como “funções complementares e sinergéticas e aos fluxos de pessoas, recursos naturais, capital, 
bens, empregos, serviços de ecossistema, informações e tecnologia entre áreas rurais, periurbanas e urbanas”.

O papel dos municípios pequenos e médios é explicitamente ressaltado no Issue Paper 10 como funda-
mental, tendo em vista que, frequentemente, fazem a ponte entre os habitantes rurais e os centros urbanos, 
fortalecendo as oportunidades econômicas, oferecendo mercado e acesso aos serviços básicos”. Citam Ro-
berts e Hohmann (2014) para reforçar esse entendimento ao concluírem que “Globalmente, há conhecimen-
tos insuficientes sobre a dinâmica de cidades pequenas e intermediárias onde metade dos povos urbanos 
vive, fazendo deles o elo perdido para a compreensão da dinâmica das interações urbano-rurais”.

O urbano no Estatuto da Cidade

O principal marco legal urbano, foi sancionado em 2001 como Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. 
Ainda que regulamente o capítulo Política “Urbana” da Carta Magna e que se denomine como Estatuto da 
“Cidade”, nele consta como uma das diretrizes da política urbana (inciso VII, art. 2º): a “integração e com-
plementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do 
Município e do território sob sua área de influência” (Brasil, 2001).

De fato, apesar de o artigo 40 do Estatuto preconizar que o plano diretor é o instrumento básico da po-
lítica de desenvolvimento e expansão “urbana”, ele é instrumento do planejamento “municipal” (alínea a do 
inciso III do artigo 4º), devendo os instrumentos de planejamento e orçamento (plano plurianual, diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual) incorporarem suas diretrizes (§1º do artigo 40) e – de forma explíci-
ta – englobar o território do “município como um todo” (§2º do artigo 40). Assim, ainda que o foco urbano 
(cidade) pareça sempre se sobrepor, é necessário considerar todo o município.
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Outro ponto que ressalta o foco excessivamente urbano do Estatuto é a obrigação de plano diretor estar 
restrita em porte populacional aos municípios com mais de 20 mil habitantes, conforme definido no inciso 
I do artigo 41 (Brasil, 2001), reproduzido do §1º do artigo 182 da Constituição (Brasil, 1988). Partindo do 
pressuposto que em geral municípios de pequeno porte tenham características mais rurais, reforça-se que a 
Constituição Federal e por rebatimento o Estatuto não tem mesmo foco na questão rural.

O Estatuto estabelece de forma restrita e delimitada o conceito maior de direito à cidade abordado por 
Lefebvre (1991), ao considerar em seu inciso I do artigo 2º, o “direito a cidades sustentáveis” como “direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. Observando como o governo federal 
trata esses temas como políticas públicas setoriais é possível tecer alguns comentários.

O Ministério das Cidades, por exemplo, não tem responsabilidade (com recursos onerosos) sobre o 
saneamento de municípios com menos de 50 mil habitantes, cabendo à FUNASA/MS cuidar deles. De igual 
modo, antes da sanção da Lei da Mobilidade em 2012, o documento de referência de Mobilidade Urbana 
do Ministério definia diretrizes para municípios acima de 60 mil. Com a lei passou aos maiores de 20 mil. 
Exceção ocorre com a habitação, pois apesar de o Incra ter programa de habitação para assentados, mesmo 
no caso de habitação rural – conforme preconiza os incisos I do artigo 7º, II do artigo 9º e VI do artigo 11 do 
Decreto Federal nº 4.665/2003 – a responsabilidade é do Ministério das Cidades.

Conclusões: por uma nova agenda urbana das conexões urbano rural

De fato houve avanços na discussão da agenda urbana mundial ao longo dos últimos 40 anos por meio 
da ONU e dos aclamados marcos legais e de participação dentro do Brasil, principalmente desde a Consti-
tuição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade de 2001. A ONU/Habitat parece ter perseguido, entretanto, 
um discurso mais integrador e uma visão mais totalizadora optando por um entendimento do urbano-rural 
como continuum desde a primeira conferência Habitat em Vancouver, no Canadá em 1976. Do mesmo modo 
a vinculação sobre a complementaridade rural-urbana (defendida por Santos, 2014), a preocupação com 
a absorção da população antes rural, o uso dos recursos e a produção alimentar vem se avolumando nos 
documentos que embasam a nova Conferência.

Passada a revisão mais teórica e metodológica, o EC traz um abordagem dicotômica ou sequer aborda 
certas questões. A cidade e o urbano preponderam, ao tempo em que uma visão fragmentária representada 
pela falta de tato com a questão federativa, dá pouca ênfase e diretrizes para soluções que ultrapassem o 
artificial limite dos municípios. A Lei dos Consórcios não foi pra frente como deveria e o Estatuto da Metró-
pole, além de recém-nascido, mais uma vez enfoca nos grandes centros urbanos.

Neste contexto está mais do que na hora de se abraçar dentro do Brasil a visão mais abrangente da ONU 
no Brasil. A conexão urbano rural é essencial para tratar da questão urbana observando-a de um ponto de 
vista regional, mas não com a concepção da região homogênea, nem mesmo se limitando à discussão da re-
gião polarizada. As complexas relações de horizontalidade e verticalidade, heterarquia e hierarquia indicam 
a rede urbano regional como a abordagem adequada para a questão. Deve ser reforçado na agenda urbano-
-rural, o papel das pequenas e médias cidades tão preconizadas nos documentos internacionais.
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Resumo

O shortpaper tem por objetivo discorrer, de maneira introdutória a uma pesquisa que se inicia, os ca-
minhos para uma leitura sobre modos de morar e se apropriar do território com ênfase para as mudanças 
nas pequenas localidades que estão na fronteira da compreensão entre campo e cidade. Serão abordadas 
as infraestruturas que mudam a paisagem e a forma de morar, balizada pela compreensão da reprodução e 
superação de bloqueios ao desenvolvimento e à coesão territorial (Haesbaert, 1997). Busca formas de abor-
dar morfologias produzidas pelos modos de morar das pequenas localidades a partir de suas estruturas de 
paisagem resultantes e caracterizados pela sua relação com empreendimentos hidroelétricos instalados, e 
as variáveis de coesão social resultantes. As áreas interioranas, que não se caracterizam como metropolita-
nas ou em grandes e médias cidades, estão geralmente em situações de maior relação entre o propriamente 
urbano e o rural. A leitura dos modos de morar ou padrões de ocupação humana destas estruturas nos per-
mite associar níveis de crescimento econômico e graus de coesão territorial – caracterizado por maior ou 
menor desigualdade social – com as características endógenas da paisagem (a sua estrutura natural e sua 
construção cultural). O crescimento econômico só pode acontecer em algum ambiente, em uma unidade de 
paisagem (física e simbólica), sobretudo à custa de uma alteração na paisagem inicial ” (Cosgrove, 1983). 
Assim, o impacto dos grandes empreendimentos energéticos possuem um reflexo nestes modos de morar 
e na coesão territorial decorrente. A desigualdade social e a pobreza têm, de seu lado, um rebatimento na 
paisagem em diferentes níveis, reestruturando-a e novamente impactando e realimentando sua organização 
socioeconômica ( Jacobs, 2001). Desta hipótese, temos a questão a ser perseguida: quais os padrões de pai-
sagem nas pequenas localidades que estão na transição rural urbano, impactados pelos empreendimentos 
energéticos, que se associam a graus elevados de coesão territorial, e por outro lado, quais os padrões que 
carregam consigo a baixa coesão? Assim, os objetivos específicos são as primeiras investidas teóricas sobre 
o caminho para responder à questão posta, tomando a paisagem como esta relação entre elementos natu-
rais e sociedade, incorporando variáveis de coesão territorial e modos de morar, e sua relação com poten-
cialidades e oportunidades ou bloqueios ao desenvolvimento a partir da implantação de empreendimentos 
energéticos que impactam pequenas localidades na América Latina.

Palavras-chave: Modos de Morar, Leitura da Paisagem, Pequenas Localidades, Empreendimentos Hidroelétricos.
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Introdução

Este short paper tem como objetivo abrir a discussão sobre a necessidade de incorporar a leitura qua-
litativa do espaço, para compor as dimensões da coesão de um território, com o crescimento econômico, 
redução da pobreza e da desigualdade social. A mudança ocorrida a partir de intervenções exógenas, verifi-
cada nos processos desencadeados a partir de seus impactos, permite nos aproximar das relações que estas 
características espaciais, então endógenas, possam ter com mudanças nos indicadores sociais das localida-
des. Marca ainda uma relação dos processos mais globais e de escala nacional ou regional com as localida-
des em que estes são inseridos. Estes impactos locais precisam ser levados em conta quando se discute as 
matrizes energéticas e seu impacto no desenvolvimento do território. Isto posto, proposta é que a pesquisa 
dialogue com as principais publicações atuais sobre desenvolvimento territorial na América Latina, tendo 
Berguedé como uma das referências, mas que não avançam para as questões da configuração espacial para 
além dos seus estoques de recursos econômicos. 

Colocamo-nos assim algumas questões: na análise dos modos de morar e se apropriar do território 
– com enfoque para as mudanças nas pequenas localidades que estão na fronteira da compreensão entre 
campo e cidade – como incorporar características de qualidade do espaço, verificando o significado destas 
leituras na sua relação com indicadores sociais? Dentro desta perspectiva, que características espaciais e 
suas mudanças precisam ser abordadas? Como estas características podem ser lidas a partir da compreen-
são dos moradores sobre seu próprio espaço? 

A leitura da paisagem como chave metodológica

Para perseguir estas perguntas, tomamos como elemento metodológico a leitura da paisagem, abor-
dando elementos da paisagem impactada pelo empreendimento em sua lógica constitutiva, sua estrutura e 
suas mudanças. Assim, dados quantitativos de crescimento e desigualdade no território serão sobrepostos a 
análises qualitativas da paisagem e de sua apropriação, relacionando aspectos da paisagem como resultado 
dos modos de morar – considerando estes aspectos como uma das variáveis das dimensões da coesão terri-
torial, entendida aqui como diminuição da pobreza e da desigualdade associada a crescimento econômico. 

Apoiando-se em autores como Mcharg (1969) e Steinitz (1996) para a elaboração dos procedimentos 
de leitura da paisagem, partimos da idéia de que a paisagem faz parte de um sistema dinâmico e atuante. 
Pretende-se investigar assim, interferência mútua entre paisagem e dinâmicas sociais, um impactando o 
outro. A abordagem dos modos de morar para a pesquisa da coesão territorial proporciona um contexto 
interessante para pensar o enraizamento da atividade econômica nas relações que conformam a paisagem 
do território, marcado por transformações entre o rural e o urbano. 

Assim, como principais elementos que compõem a paisagem do território, iremos nos ater àquelas que 
caracterizam sua ocupação em sua morfologia nos modos de morar. O desafio da pesquisa está em incorpo-
rar variáveis de paisagem natural com aquela propriamente simbólica, verificando as alterações nos seus 
principais elementos constitutivos, tendo como principais objetos:

 ― a compreensão ou alteração dos elementos que caracterizam e identificam o lugar a partir da im-
plantação dos empreendimentos energéticos;

 ― a compreensão das alterações simbólicas e de cotidiano que caracterizam os modos de morar;
 ― as alterações das estruturas naturais contínuas, que relacionem e caracterizem o meio rural e ur-

bano, como por exemplo, os rios, fundo de vales, espigões, morros;
 ― as estruturas urbanas contínuas, como avenidas, estradas, vias férreas, parques;
 ― os espaços de transição entre o propriamente rural e o urbano;
 ― as formas de morar e de se relacionar com estas estruturas da paisagem.

Serão verificadas a disposição das infraestruturas que mudam a paisagem e a forma de morar, baliza-
da pela compreensão da reprodução e superação de bloqueios ao desenvolvimento e à coesão territorial 
(Haesbaert, 1997). 
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Coesão territorial

Abraçar o objetivo da coesão territorial implica em lidar com diferentes realidades e características 
geográficas e sociais, e sua resultante na paisagem, e ao mesmo tempo compreender que indicadores sociais 
positivos devem ser perseguidos compreendendo e respeitando esta diversidade. Aqui compreenderemos 
coesão territorial dentro de uma perspectiva que se preocupa com as disparidades sociais, associada a idéia 
de equidade e de igualdade de oportunidades, ou justiça social aliada aos territórios. Se ampara em autores 
como Sen (2010), Lefebvre (1969), e no contexto latinoamericano, Acselrad (2005).

Assim, quais características endógenas, para usar a linguagem dos economistas, no que se refere à 
sua paisagem, pode se relacionar mais diretamente com processos positivos de desenvolvimento? Dentro 
dos indicadores que compreendemos ser importantes para a América Latina neste processo positivo está 
a redução da desigualdade social e diminuição da pobreza. Aqui, coesão territorial será entendida nas suas 
componentes processuais de diminuição da pobreza e da desigualdade associada a crescimento econômico. 

A pesquisa pretende tipificar morfologias de modos de morar das pequenas municipalidades a par-
tir de suas estruturas de paisagem resultantes – que se relacionam com os empreendimentos energéticos 
instalados – e relacionar com as variáveis de coesão social. A partir desta proposta, teremos as questões 
decorrentes que irão compor a questão central: 

 ― Relacionar o impacto na estrutura da paisagem habitada e sua alteração, suas potencialidades e 
limitações para a coesão territorial.

 ― Que tipo de mudança na paisagem habitada se associa a mudanças nos índices de desigualdade e 
pobreza? Por outro lado, que tipo de relação com a paisagem tem os territórios com altos índices 
de coesão?

Então, este caminho nos leva a ter como chaves metodológicas:

1) as compreensões específicas sobre a coesão territorial relacionada com as especificidades dos pro-
cessos abordados:

 ― das pequenas localidades interioranas em suas problemáticas específicas
 ― dos empreendimentos energéticos e da energia como possibilitadora de mudanças sociais

2) as compreensões específicas sobre a coesão territorial relacionada com os pilares metodológicos:

 ― paisagens e estrutura da paisagem
 ― modos de morar

Pequenas localidades interioranas

A discussão sobre as temáticas urbanísticas foram a partir da década de setenta direcionadas para um 
foco nas grandes cidades. O fenômeno da metropolização e a urbanização acelerada marcaram a predomi-
nância das pesquisas e teorizações sobre o urbano. Não apenas isto, as principais teorias urbanísticas são 
desenvolvidas a partir de uma perspectiva da cidade industrial ou pós-industrial. Na realidade latino-ame-
ricana, a sua urbanização não pode ser propriamente lida como a industrialização do território, e também 
a metropolização é importante, mas é uma das faces dos modos de urbanização e ocupação dos territórios. 
Neste contexto, muitas políticas públicas urbanas foram desenhadas a partir da realidade da dinâmica me-
tropolitana, sem efeito para pequenas cidades ou localidades não propriamente urbanas. Atualmente se 
desenvolvem pesquisas importantes no Brasil que focalizam realidades urbanas de cidades médias. 

Para o estudo das pequenas localidades vamos tomar como perspectivas as redes e aglomerações 
urbanas, compreendidas como contiguidades territoriais e/ou por continuidades espaciais, abrangendo 
as suas redes hierárquicas, baseando-se em Camagni (1993) e também Sposito (2004). Isto nos permite 
associas diferentes escalas de análide, tomando-as conjuntamente. Assim, o interesse por uma arquitetu-
ra do território em diferentes escalas relacionadas começa a ganhar força juntamente com o que hoje já 
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se institucionaliza chamado de planejamento territorial. A pesquisa que se inicia pretende discutir com 
esta rede de pesquisas e pesquisadores que se desenvolve com a preocupação voltada para os diversos 
territórios não-metropolitanos na América Latina, debruçando seu olhar sobre os modos de morar nas 
pequenas localidades. 

Escala de análise e problemas específicos 

A perspectiva de leitura dos modos de morar pretende partir da paisagem como compartimento desta 
leitura. Isto nos permitirá abranger aspectos urbanos com aqueles mais estritamente rurais, sendo a paisa-
gem uma noção que consegue em grande medida superar a limitação metodológica dos estudos urbanísti-
cos mais tradicionais e ampliar sua abrangência para outras formas de morar.

Então, o desafio metodológico que identificamos é a questão da escala, onde o território pode ser lido a 
partir de diferentes escalas de acordo com o objetivo da abordagem. Ou o contrário, a abordagem da escala 
local, a do desenho do território compreendida pelo olhar das pessoas, suscita diferentes problemáticas e 
objetivos de pesquisa da daquela abordagem do território como pontos e redes. As pessoas não podem ver 
pontos e redes na paisagem do território, mas elementos construídos e não construídos, cheios e vazios, usos 
e apropriações dos lugares, e suas características originárias de sua ocupação e transformadas com o tempo. 

Aqui o diálogo está na compreensão do espaço como um componente impactante nas formas de vida e de 
se organizar socialmente. A dimensão ambiental, em seu aspecto mais próximo do que chamamos de formas 
de morar. Moramos em um lugar, em um território que se transborda na forma da paisagem e sua forma de 
ocupação, que aqui chamamos de modos de morar. Dentro desta perspectiva, a metodologia proposta aborda 
as variáveis partir de duas escalas, a escala da paisagem em suas grandes estruturas e a paisagem relacionada 
aos modos de morar. Para desenvolver os produtos propostos, abordaremos as variáveis que compõem a pai-
sagem em seu modo de morar em 3 diferentes escalas, e as leituras que emergem de cada uma:

1) Escala das Grandes Estruturas de Paisagem – Escala da grande bacia hidrográfica. Ex. Vale 
do Rio Paranapanema.

Nesta escala as principais temáticas que emergem estão relacionadas ao que podemos chamar 
de suporte natural e sua ocupação, algo próximo do que podemos chamar de recursos. Aqui, 
serão estudados: 

 ― Grandes territórios naturais (relevo, vales, estrutura vegetal e ecológica)
 ― Grandes estruturas humanas (infraestrutura energética, saneamento, transporte, etc)
 ― Uso e ocupação do território (florestas, tipos de cultura, aglomerações urbanas, )
 ― Quantificação da ocupação humana na escala do grande território natural ( densidade, tamanho, 

organização e hierarquias das ocupações)
 ― Caracterização do empreendimento hidroelétrico e seus impactos de implantação e funcionamento.

2) Escala da Paisagem na leitura morfológica dos modos de morar

Nesta escala, nos aproximamos daquilo que é mais sensível à experimentação humana, emergindo 
problemáticas que estão numa escala mais condizente com a observação do pesquisador: 

A estrutura morfológica dos territórios: nós, redes e compartimentos naturais no território:

 ― A paisagem construída pelos relevos, vales, estrutura vegetal e ecológica;
 ― A paisagem construída pela artificialização – as infraestruturas e os fluxos humanos;
 ― A paisagem construída/impactada pelo empreendimento hidroelétrico.

A ocupação humana dos territórios: nós, redes e zonas humanas no território:

 ― Modos de uso e ocupação;
 ― Características demográficas e sociais;
 ― Modos de morar na morfologia da paisagem habitada.
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3) A escala no olhar de seus moradores, o simbólico e dos modos de ver a terra.

Nesta escala, propomos no ater ao olhar dos seus moradores sobre sua paisagem, o que nos emer-
ge uma problemática a partir da experiência territorial de uma comunidade e seus significados 
relacionados à sua qualidade de vida, esta também associada à compreensão local de vida e de 
bem viver, não propriamente a do pesquisador. Parte para uma tangência às formas etnográficas e 
também de pesquisa sensível:

Aspectos simbólicos e culturais 

 ― Limites, efeitos de fronteiras, rupturas e continuidades no tempo e no território, nós, redes e zo-
nas, singularidades da paisagem;

 ― Modos de morar e ser morador;
 ― Conflitos de olhares. A paisagem a partir dos agentes. Ver a sua terra.

Principais avanços prentendidos 

Dentro de uma perspectiva de pesquisa sobre territórios ancorada na realidade dos territórios interio-
ranos e sua especificidade ou diversidade em relação às teorias hegemônicas metropolitanas e de grandes 
estruturas urbanas, buscamos colaborar para a compreensão dos modelos de desenvolvimento e sua rela-
ção com as características da paisagem e seus impactos, associando qualitativamente os aspectos do espaço 
com condições de vida. Para isto tomamos como importante a compreensão das formas de relação paisagem 
x coesão territorial, em seus padrões morfológicos, formas de morar e de apropriação do território e a com-
preensão da paisagem e sua relação com a reprodução ou superação de bloqueios ao desenvolvimento e à 
coesão territorial para as realidades brasileiras. 
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Resumo

Após a década de 1980, observa-se no Brasil a existência de uma parcela da população urbana que 
tende a se deslocar para áreas que apresentem um certo grau de infraestrutura e, dessa forma, integram-se 
e recriam as dinâmicas de uma nova ruralidade, desenvolvendo formas de vida e trabalho que possam aliar 
atividades econômicas atreladas a modos de vida urbano e rural concomitantemente. Questionar o modelo 
tradicional de delimitação de áreas urbanas e rurais imposto pelo IBGE é um trabalho que já vem sendo feito 
extensivamente na literatura, portanto, enxerga-se nas populações neorrurais a oportunidade de aprofun-
damento deste debate conceitual e teórico. Como objetivo principal, estre trabalho vai buscar entender em 
que medida o conceito, ainda em pauta, de populações neorrurais, bem como suas dimensões culturais e 
identitárias, podem colaborar para o debate e questionamento dos conceitos formais de territórios rurais e 
urbanos impostos pela metodologia tradicional do IBGE. Em um primeiro momento, busca-se reexaminar os 
conceitos tradicionais que definem as áreas urbanas e rurais nos municípios brasileiros, colaborando com 
o debate teórico acerca de suas aplicações no planejamento territorial no brasil, a partir da contraposição 
de modelos alternativos. Em seguida, será abordada uma discussão teórica realizada na literatura até então 
acerca das populações neorrurais e se buscará delimitar um conceito a ser discutido neste trabalho. Como 
ponto central do trabalho, pretende-se criar um paralelo entre os modelos alternativos propostos por auto-
res e organizações e a forma de inserção das populações neorrurais neste contexto de questionamento do 
modelo tradicional. Aqui, o objetivo será de aprofundar o debate teórico e questionar a viabilidade da adição 
deste tipo de população no planejamento territorial brasileiro. Acredita-se que o país possa obter resultados 
positivos ao incluir uma dimensão cultural e simbólica de identidades territoriais à delimitação de áreas 
urbanas e rurais, mas entende-se que isso deva passar por grandes reformas judiciais e adequações técni-
cas, comprometendo, inclusive, o sistema de confiabilidade histórica dos registros demográficos nacionais.
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O presente artigo tem por objetivo levantar questões sobre a viabilidade de adoção de critérios iden-
titários de populações para fins de delimitação formal dos territórios rurais e urbanos nos municípios bra-
sileiros, tomando por parâmetro de argumentação a dinâmica demográfica observada em grupos deno-
minados “neorrurais”1. Alguns autores como Maria José Carneiro e Maria Nazareth Wanderley vão buscar 
se aproximar de uma conceituação deste termo invocando noções de mobilidade destas populações em 
direção a territórios rurais e a capacidade de transpor suas identidades adquiridas em territórios urbanos 
para o campo, trazendo a problemática que existe sobre a inserção destes grupos em áreas anteriormente 
ocupadas por populações com características distintas.

Territórios rurais têm sido objetos de diversos tipos de estudos, devido a sua relevância para a in-
corporação de temas relacionados ao planejamento territorial brasileiro. Tais áreas, também, têm sido o 
destino para pessoas que buscam alternativas para o modelo de vida ofertado nas regiões metropolitanas 
majoritariamente urbanas, seja por melhores oportunidades de emprego e renda, melhor qualidade de vida, 
ou ainda por terem vivenciado experiências frustradas da vida urbana. O “campo” permeia o imaginário 
popular como uma alternativa de quietude, paz e afastamento do caos urbano. Assim, pode-se afirmar que 
“as dinâmicas demográficas do meio rural não estão associadas apenas ao seu esvaziamento mas também à 
descoberta de novos trunfos.” (ABRAMOVAY, 1998, p.46).

Há, entretanto, visões concorrentes sobre a importância de estudar as populações neorrurais no con-
texto brasileiro e sul-americano. Alguns autores como Marlon Sastoque e Yanko Cangas vão argumentar que 
os territórios rurais em toda a América do Sul sofrem de problemas equivalentes, derivados de processos 
históricos semelhantes, sendo necessária a atenção de solução destes problemas antes de discutir a adoção 
de novos termos para conceituá-los. Argumenta-se ainda que as dinâmicas demográficas observadas nestes 
países são parte dos mesmos processos de transição de populações vistas desde a década de 1950, com al-
gumas peculiaridades entre os países, o que não justificaria a visão de que as populações neorrurais fossem 
um rompimento nos padrões demográficos observados até então (SASTOQUE, 2012).

No cenário brasileiro, observa-se pela primeira vez uma mudança de padrão de mobilidade de popu-
lações a partir da década de 1990, que consiste na diminuição das taxas de transferência de populações 
das áreas rurais para as urbanas. Martine (1994) vai indicar que o efeito de contrametropolização2 não é 
capaz de explicar todos os casos de transferência de populações para as áreas rurais, inferindo que aspectos 
pessoais como a identidade possam ser também chaves explicativas para os casos de mobilidade a partir de 
áreas urbanas para áreas rurais, o que vai de acordo com a argumentação de Carneiro (2012).

José Eli da Veiga expôs estatisticamente que o Brasil apresenta áreas rurais muito maiores do que ates-
ta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seus documentos oficiais. Partindo da premissa 
de que os critérios de classificação territorial do IBGE estariam equivocados por considerar área urbana 
qualquer centro com mais de 20 mil habitantes, Veiga foi capaz de propor uma nova delimitação destes 
territórios em escala municipal e regional a partir de novos critérios formais de delimitação considerando 
a interação direta destes territórios e um valor de corte de densidade de 80 hab/km² como critério decisivo 
para delimitação de área rural, chegando à conclusão de que o território nacional seria composto em 81% 
por atividades ligadas ao desenvolvimento rural e/ou áreas inalteradas pelo ser humano. Assim, Veiga pôde 
indicar que o Brasil é muito mais rural do que atestam os órgãos governamentais.

Entretanto, a teoria desenvolvida por Veiga traz à tona mais uma vez o debate sobre critérios formais 
de delimitação de territórios e discussão sobre os valores adotados, bem como as categorias finais optadas. 
Embora considere-se uma tipologia de território que se encontra entre as tradicionais categorias rurais e 
urbanas, as chamadas áreas periurbanas, ainda não há consenso de quais critérios se levaria em considera-
ção para delimitá-las. As populações neorrurais, por sua vez, vão estabelecer-se nestas áreas periurbanas, 
que fazem contato tanto com as áreas rurais como o centro urbano dos municípios, permitindo-lhes a mobi-
lidade entre estes territórios e o usufruto da ofertas de serviços urbanos.

As populações neorrurais seriam, portanto, passíveis de serem interpretadas como a expressão de um 
fenômeno demográfico que agrupa características distintas das visualizadas em fenômenos demográficos 
até a década de 1990, como por exemplo a capacidade de mobilidade entre territórios rurais e urbanos, a 
identidade como elemento de multiterritorialização e a possibilidade de adaptação às áreas rurais com a 

1 O termo “neorrural” foi ajustado às Novas Regras Ortográficas do Português, vigentes a partir de 1º de Janeiro de 2016.
2 Fenômeno migratório que leva pessoas a se deslocarem para áreas com menor densidade demográfica e maior integração com recursos naturais. Ver 

Martine (1994).
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introdução de atividades econômicas que ainda não eram exploradas por populações que já vivessem nas 
áreas rurais. Este elemento, denominado por autores como Carneiro e Wanderley como pluriatividade, seria 
o que permitiria a introdução da população que se desloca do urbano para o rural e, de certa forma, impacta 
a vivência tradicional que as áreas rurais trazem historicamente, muitas vezes baseada na agricultura fami-
liar e de pequena escala.

Pensando nesta problemática, autores como João Rua vão explorar os impactos que a introdução destas 
populações neorrurais causam em áreas rurais marcadas por elementos de subdesenvolvimento, ativida-
des econômicas predominantemente ligadas à agricultura familiar e relativamente próximas aos centros 
urbanos. O autor indica que as populações neorrurais funcionariam como um tipo de “indústria no campo”, 
trazendo suas identidades e formas de trabalho para dentro deste cenário rural, alterando as condições de 
vida daquele local e das pessoas que já viviam naqueles espaços. Regimes de contratação de funcionários, 
horário comercial de trabalho, imposição de metas, além de outras mudanças que alterariam significan-
temente o cenário rural de um município seriam parte do que a identidade dessas populações neorrurais 
trariam consigo.

Dentro ainda da perspectiva de expor a influência das populações neorrurais em áreas tradicionalmen-
te rurais, a obra de Rogério Haesbaert pode contribuir no sentido de explicar que, para grupos econômicos 
distintos, a multiterritorialidade tem significados diferentes. Enquanto grupos de melhor condição financei-
ra entendem suas capacidades de transpor territórios como oportunidades de vivência de novas experiên-
cias, aqueles grupos menos abastados encaram seus deslocamentos territoriais como a perda de controle 
sobre seus territórios, bem como laços sociais e, portanto, lutam contra isso. Há, portanto, a capacidade de 
influência e controle territorial de um grupo sobre outro, a partir de seus deslocamentos vivenciados, suas 
condições financeiras e seus elementos identitários apresentados.

O que, portanto, cita-se neste artigo como “população neorrural” é o que João Rua compreende por 
“urbanidades no rural”. A noção de tempo da palavra “neorrural” pretende indicar que este movimento 
populacional é “novo” frente aos movimentos de migração populacionais em direção às áreas urbanas até a 
década de 1980 no Brasil. Aqui, a proposta é de incluir, em um mesmo termo, as compreensões de que, em 
primeiro lugar, o movimento populacional em direção às áreas rurais é significativo; em segundo lugar, ele é 
novo quando comparado aos movimentos migratórios em direção às áreas urbanas; finalmente, em terceiro 
lugar, que esta população carrega consigo questões identitárias importantes para o debate sobre os terri-
tórios que se estabelecem, considerando suas dimensões sociais, econômicas, políticas e principalmente 
culturais e simbólicas (CARNEIRO, 2001; RUA, 2006).

A urbanidade no rural, isto é, aquilo que chamamos aqui de “neorrural”, faz, portanto, a interface de 
todos os aspectos acerca das territorialidades e seus impactos sobre o território. Primeiro, os neorrurais en-
contram-se em um movimento de complexa desterritorialização, no sentido adotado por Haesbaert (2003), 
em que encontram-se em constante revaloração de suas identidades enquanto “perdem” domínio sobre um 
território – ou seja, saem de seus locais de origem – e “ganham” domínio sobre um outro território – fixam-
-se em outro território com características diferentes do anterior (HAESBAERT, 2003; CARNEIRO, 2001).

Sendo assim, o que se busca levantar como questão é a possibilidade e a viabilidade de inserção de 
critérios identitários para a delimitação formal de territórios rurais e urbanos no Brasil. O que se conclui 
inicialmente é de que o rompimento da série histórica dos dados apresentados pelo IBGE e baseados em 
critérios estritamente geográficos deveria trazer benefícios ao planejamento territorial no Brasil que fos-
sem capazes de superar os custos para sua implementação. Deve-se considerar que tipos de benefícios esse 
tipo de mudança traria ao planejamento de políticas públicas que tivessem o território como unidade de 
análise, visando maior eficácia e eficiência das políticas aplicadas e que pudessem tomar por base de análise 
não apenas o território mas também as populações que ali se inserem e as interações que exercem entre os 
diferentes grupos.
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Resumo

Trata-se de uma rede familiar que migrou de Amambay (Paraguai) até o Distrito Federal (Brasil), esse 
fluxo migratório internacional permanece relativamente negligenciado nos estudos acadêmicos. Se adotou 
a abordagem qualitativa tendo como instrumentos principais a observação participante e a entrevista se-
miestruturada. Na análise dos dados, as categorias inserção no mercado de trabalho, motivações e redes 
familiares permitiram enfatizar a reflexibilidade dos migrantes. Como resultado se encontrou que a decisão 
de migrar busca dinamizar uma estratégia socioeconômica familiar que inicia no âmbito rural paraguaio, 
caracterizado pelas escassas oportunidades de emprego, e tem como destino o ambiente urbano da capital 
brasileira. A existência da rede familiar potencializa o projeto migratório que veiculará trocas fluidas, entre 
origem e destino, de mão de obra familiar (pluriatividade na renda), conhecimentos (integração em destino) 
e remessas simbólicas (coesão afetiva). 

Palavras-chave: redes familiares, mercado de trabalho, remessas simbólicas, afetos.
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Introdução 

Neste trabalho se aborda um recorte da pesquisa intitulada “Migrantes Paraguaios no Distrito Federal1”, 
realizada entre maio até dezembro de 2015, que objetivou explorar qualitativamente dito fluxo migratório. 
Sua realização se enquadra em uma preocupação por compreender as migrações latino-americanas nesse 
local. Dados sobre esse fenômeno são fundamentais para subsidiar a compreensão de uma realidade rela-
tivamente negligenciada e, eventualmente, subsidiar o trabalho dos órgãos competentes. O objetivo desta 
comunicação é analisar as estratégias de coesão familiar em contextos de migração internacional.

A pesquisa optou por um recorte geográfico que focou nos migrantes paraguaios radicados na cidade 
de Santa Maria (Distrito Federal). Pelo seu caráter exploratório se objetivou explicitar as especificidades 
desse fluxo migratório a partir da interpretação que os próprios migrantes constroem sobre as suas vivên-
cias. Privilegiar essa compreensão implica em reconhecer os processos de reflexibilidade que atravessam o 
cotidiano desses atores sociais.

No tocante a observação participante é pertinente ressaltar que se acompanharam oito espaços de 
sociabilidade dos quais participaram os entrevistados, a maioria deles ocorreu na residência dos migrantes. 
Dita participação foi planejada em concordância com a disponibilidade de tempo dos entrevistados. Para 
tanto, quase todas ocorreram nas tardes de domingo. Nesse dia geralmente, uma vez por mês, ocorre o ‘dia 
de folga’ das mulheres migrantes com as quais, na época, se tinha maior proximidade. Nesses espaços geral-
mente os migrantes reuniam-se para compartilhar o ‘tereré da tarde. 

Foram entrevistados doze migrantes entre os quis existem laços de consanguinidade em primeiro e 
segundo grau – progenitores, irmãos, tios, primos – e vínculos civis – casamento. Outra característica co-
mum é sua origem rural, aplica para dez de doze dos entrevistados. Os doze entrevistados possuem baixa 
escolaridade, isto é ensino primário incompleto. No tocante a idade dos entrevistados, seis de doce se con-
centram na faixa etária entre 21 e 30 anos, fase conhecida como idade produtiva ou de maior viabilidade 
para a inserção no mercado de trabalho. Se entrevistou igual número de homens e mulheres, seis em cada 
caso. Porém, dados recentes apontam para uma maior presença masculina entre os migrantes paraguaios 
com documentação formal no Brasil (CAVALCANTI et. al., 2014).

A maioria dos entrevistados chegou ao Distrito Federal durante a década de 2000, porem em anos dife-
rentes. Onze dos entrevistados declararam possuir mais de dois anos de residência no Brasil, em contraste 
um dos entrevistados tinha menos de um ano e outro mais de uma década, um total de 15 anos. Os depoi-
mentos permitem inferir que essa antiguidade se desdobrou em expertise a ser oferecida como motivação 
aos potenciais migrantes e/ou futuros componentes da rede familiar. 

Quanto ao processo de sistematização e análise dos dados se procedeu a gravação das doze entrevistas, 
como consentimento dos entrevistados. No tratamento dos dados, as entrevistas desdobraram-se em cinco ho-
ras e vinte segundos de áudio, foram transcritas quatro integralmente e oito parcialmente focando os trechos 
mais relevantes para os objetivos da pesquisa. Conforme Bauer e Gaskell (2002, p. 85) desse modo se iden-
tificam temas frequentes, concordâncias e desencontros nas narrativas obtidas no contexto das entrevistas.

Estratégias dos paraguaios no Distrito Federal

As entrevistas sugerem a existência de uma família extensa formada por cinco núcleos familiares radi-
cados no Distrito Federal e quatro residentes na área rural de Amambay (Paraguai). Possuir terra própria é o 
motivo que justifica a permanência desses familiares em origem. Nesse contexto, os projetos migratórios das 
famílias paraguaias entrevistadas se inserem em uma estratégia familiar que busca, entre outros objetivos, 
diversificar a renda em origem a qual depende principalmente de atividades agrícolas de pequeno porte. 

Como aprendizado do percurso migratório os migrantes entendem que a coesão familiar– em origem 
e destino – é fundamental para garantir o sucesso da sua permanência no Distrito Federal. As remessas 
simbólicas e econômicas aparecem são entendidas como importante meio para a manutenção dos afetos. 
Segundo narraram raramente enviam dinheiro, preferem despachar eletrodomésticos – fogão ou máquina 
de lavar – comprados no Brasil. Segundo uma entrevistada, “a família lá não tem dinheiro para comprar. 

1 Desenvolvida pelo Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios (CSEM).
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Aqui temos a facilidade de financiar no cartão. Aos poucos vamos pagando. Meus pais estão velhos, é difícil 
para eles carregar lenha para cozinhar, o fogão resolve. A máquina de lavar é um apoio para minha mãe, pois 
ela também trabalha na roça” (Nilsa, 19/09/2015, Santa Maria Distrito Federal).

O envio dessas remessas fica restrito as viagens de retorno de algum componente da rede familiar, dado o 
alto custo e o risco de perda no correio internacional. As viagens tanto dos migrantes radicados no Brasil como 
dos familiares residentes no Paraguai são oportunidades para trocar remessas simbólicas nutridas por cartas, 
fotos, roupas e comidas típicas. Os entrevistados relataram a importância das ‘chipas’ – pães paraguaios – e o 
mate para preparar ‘tereré’. Essas viagens ocorrem anualmente, em época de férias escolares as crianças resi-
dentes no Brasil retornam para a casa dos avós, pois sentem falta da “liberdade da roça” (idem). 

Outra ação voltada para manter o vínculo entre origem e destino consiste na atualização constante da 
importância do lugar dos idosos nessa rede migratória. Há no imaginário de todos os entrevistados, princi-
palmente, das crianças uma preponderância da centralidade dos avôs nas suas vidas. De um lado, manifes-
tam que é “na casa dos meus avos, é lá que estou bem” (Tales, 04/10/2015, Santa Maria Distrito Federal). De 
outro lado, compartilham da ideia de que os idosos da família devem ser cuidados: “quando eles precisam 
de nós, alguém da família se demite do serviço aqui no Brasil e volta para o Paraguai” (Nilsa, 19/09/2015, 
Santa Maria, DF). Os entrevistados relataram que acostuma acontecer retornos esporádicos ao Paraguai 
quando os pais adoecem ou no caso de precisarem de força de trabalho em época de colheita.

Se observou que os núcleos familiares residentes em Santa Maria (DF) optaram pelo aluguel de locais 
de residência próximos, opção que remete busca por coesão. Tomar ‘tereré’, no final do dia, é uma prática de 
coesão familiar observada entre esses migrantes paraguaios. Entorno dessa prática se justifica o encontro 
diário, na casa da migrante com maior antiguidade, dos componentes dos cinco núcleos familiares residen-
tes no Brasil. Nesses encontros ganham destaque os empecilhos laborais e a troca sobre novas oportunida-
des de emprego.

A intensa troca entre os núcleos familiares evidencia a escassa integração social e relacional desses 
migrantes com nativos brasileiros. A resposta foi negativa quando se questionou sobre laços de proximidade 
ou amizade no ambiente de trabalho, na vizinhança ou na escola dos filhos. Essa frágil articulação relacio-
nal mostra-se como manifestação da frágil inserção social desses migrantes. Nos depoimentos masculinos 
afirma-se que o espaço de socialização que costumam visitar é o campo de futebol, sendo que é lá que ex-
perimentaram alguns episódios de discriminação pela sua origem. As mulheres manifestam que visitam a 
igreja como espaço de socialização.

Motivações múltiplas nos projetos migratórios dos paraguaios 

A pesar da diversificação da renda familiar aparecer nos relatos como a principal motivação, se observou 
que os núcleos familiares residentes no Brasil enfrentam dificuldades para contribuir com dito propósito. Ape-
sar de afirmarem que recebem boa remuneração e condições dignas de trabalho, sobrevivem com um salário 
mínimo. Como situação positiva salienta-se que desempem suas ocupações – auxiliar de faxina; ajudante do 
setor de embalagens em supermercado, ajudante de pedreiro e ajudante de padaria – sob a modalidade de 
carteira assinada, estatuto laboral que garante direitos trabalhistas. No entanto, quase a metade se encontram 
com visto de permanência vencido por falta de recursos para cobrir os custos do trâmite de renovação. 

Nesse sentido destacam-se outras situações que impulsionam seus projetos migratórios. Se observou 
que a decisão de migrar é influenciada pelos familiares residente no Distrito Federal, os quais oferecem 
um lugar para morar até arranjar emprego. Sem essa condição não seria possível migrar. Aliás, os residen-
tes possuem informações sobre o estatuto brasileiro de migração, ainda que apareçam sem destaque nos 
relatos, são importantes para impulsar os deslocamentos. Alguns se encorajaram a migram ao saber que 
um filho nascido no Brasil confere direito ao visto permanente aos progenitores, na época as esposas en-
contravam-se gravidas. Outros afirmaram que ao conhecer que Mercosul garante tratamento gratuito aos 
naturais dos países membros no sistema público de saúde, se motivaram a migrar almejando atendimento 
para doenças graves.

A situação fronteiriça possibilita trocas comerciais, culturais e linguísticas que incidem nos projetos 
migratórios. Os entrevistados relatam que experiências de contato com brasileiro nas cidades de Cidade 
Leste (Paraguai) e Foz de Iguaçu (Brasil) foram antecedentes que incentivaram sua decisão de migrar 
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(Nilsa, 19/09/2015, Julio Cesar. 03/10/2015, Santa Maria Distrito Federal). Segundo relataram, esse con-
tato prévio se desdobrou em conhecimento dos códigos culturais e linguísticos, aspectos fundamentais 
para a inserção na capital brasileira.

Os entrevistados entendem que a rota migratória entre Paraguai e Brasil é relativamente segura e fácil 
de transitar permitindo certa fluidez nos deslocamentos. Relataram que se deslocam de ônibus em um per-
curso que pode durar entre 15 a 24 horas. O custo da passagem de ônibus pode ser equivalente a R$ 500, em 
geral os entrevistados afirmam possuir esse dinheiro nas suas economias antes da viagem. Além da corri-
queira revisão de documentos no Posto de controle migratório em Ponta Porã (MS-Brasil), não declararam 
empecilhos burocráticos ou jurídicos para sair do Paraguai ou para ingressar no Brasil.

As motivações de índole afetivo-emocional aparecem tanto nos relatos das mulheres quanto dos ho-
mens entrevistados. Segundo um dos homens entrevistados, veio para o Brasil para reunir-se com sua filha 
e sua esposa (Julho Cesar. 03/10/2015, Santa Maria Distrito Federal). Outo entrevistado afirmou que mi-
grou para o Brasil buscando dar continuidade a um relacionamento afetivo (Aldo. 03/10/2015, Santa Maria 
Distrito Federal). Esses relatos rementem ao desequilibro que a migração feminina causaria no mercado 
matrimonial em contextos rurais, nesta pesquisa 83% dos entrevistados declaram ter origem rural. Con-
trastando se destaca que 55% dos migrantes paraguaios são mulheres na faixa etária entre 16 a 25 anos. As 
motivações afetivas ganham relevância nesse quadro social amplo no qual não apenas o mercado matrimo-
nial está em xeque, mas também a demografia dos territórios rurais. 

Conclusões 

Na análise das motivações para migrar se evidenciou que além da justificativa declarada da procura de 
emprego e renda, viés economicista, outros motivos incentivam-na por exemplo, anseios de reunião familiar, 
laços afetivos, acesso a saúde e educação público e gratuito, constituem pontos de referência analítica que 
são determinantes na compreensão das especificidades da migração internacional. Essas particularidades 
são fatíveis de ser apreendidas mediante a abordagem qualitativa proposta nesta pesquisa, que privilegiou 
os argumentos individualizados que dão sentido aos projetos migratórios. 

Os projetos migratórios surgiram de negociações de interesses/expectativas entre os integrantes dos 
núcleos familiares – pai, mãe e filhos – e em diálogo com a família extensa ou rede migratória – avós, tios, 
primos, dentre outros –. Contudo, a gestão desses projetos transnacionais supera o âmbito familiar pois as 
políticas migratórias e a regulação dos mercados de trabalho em destino incidem no seu desdobramento. No 
caso em estudo se ressalta os direitos outorgados pelo Mercosul e a extensão da proteção da lei trabalhista 
brasileira aos migrantes paraguaios.
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Resumo

Este estudo tem como objetivos discutir as problemáticas sociais presente nas comunidades quilombo-
las: Serrote, Inhanhuns e Cupira no município de Santa Maria da Boa Vista – Pe. Devido a migração forçada 
de quilombolas em busca de melhores condições de vida nas regiões Sul e Sudeste. Analisando as percas 
identitárias no processo de mudança de modo de vida, cultura e lutas sociais. Debater sobre as consequên-
cias geradas deste desligamento para o futuro dos jovens das comunidades.

Na atualidade tornou-se urgente a aplicação das leis quilombolas como o Decreto 4887 de 2003 que apre-
senta os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e 
a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, 
dando direito a esses povos de ter a posse e poder criar mecanismos de uso e defesa do meio ambiente. E as 
demais leis quilombolas como a Convenção 169 da OIT; as diretrizes educacionais quilombolas pela Resolução 
Nº 8, de 20 de Novembro de 2012, e políticas públicas na área da saúde, meio ambiente e cultura. A aplicação 
das leis ajudaria a produzir alternativas de melhoria de vida e minimizar os problemas sociais a que são sub-
metidos estes povos que por não encontrar forma de viver na sua comunidade optam por abandonar as suas 
raízes para viver em outra região; abandonando assim os seus costumes apreendido a séculos.

Este processo migratório tornou-se um ciclo vicioso na vida social do jovem quilombola pois não ascen-
de na sociedade, gerando uma prática quase centenária nas comunidades que reflete a inaplicação das leis e 
o descaso das esferas governamentais. A metodologia utilizada foi a história oral baseada nos depoimentos 
dos jovens da comunidade pôde-se conhecer a realidade vivida e enfrentada por estas comunidades.

Palavras-chave: migração – quilombos – direitos territoriais

1 Graduada em Letras-UPE e Mestranda em Desenvolvimento Sustentável junto a Povos e Terras Tradicionais. UNB. 2015-2017
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1. Introdução

O presente artigo configura-se como uma reflexão cujo objetivo central é aprofundar os estudos acerca 
da realidade social, histórica e cultural da população quilombola em Santa Maria da Boa Vista – PE por meio 
do desenvolvimento da pesquisa sociológica. Neste trabalho pretende-se, mais especificamente, estudar as 
formas de inserção territorial da população negra, numa tentativa de analisar o contingente negro e o seu 
deslocamento espacial para as cidades e região sudeste nestes espaços por meio da investigação da traje-
tória de vida. A análise parte do contexto das migrações internas. aqui entendidas como processo social, 
cujas causas estruturais impelem o grupo quilombola a se pôr em movimento. Busca-se considerar tanto às 
causas estruturais da migração, quanto os motivos individuais para este processo migratório.

Este estudo de caso vem discutir problemas presentes nas comunidades quilombolas de Serrote, Inha-
nhuns e Cupira devido a falta de aplicação das leis quilombolas no município, realidade esta, comum as 
demais comunidades quilombolas do Brasil. Inicio com um breve histórico destas comunidades que origina-
ram-se basicamente a partir da fuga de negros e índios escravizados que fugiram para esta região.

Haverá no primeiro momento uma apresentação o histórico da cidade e das comunidades qui-
lombolas de Santa Maria da Boa Vista – Pe com o intuito de nortear o entendimento da situação das 
comunidades quilombolas.

Para um melhor aprofundamento nas discursões no segundo momento haverá uma discursão teórica 
sobre as causas de migração nos quilombos e suas consequências futuras para as próximas gerações.

E no terceiro momento uma breve discursão sobre as causas e consequências da migração e uma breve 
análise das discursões apresentadas através das entrevistas aos jovens quilombolas.

2. Materiais e métodos

Foram entrevistados 15 jovens sendo 05 jovens de cada comunidade. Será apresentado uma breve dis-
cursão sobre os motivos sociais e individuais. Neste trabalho descreverei trechos das entrevistas feitas de 
jovens das comunidades. Numa pesquisa qualitativa através do método da entrevista.

Através de um questionário que iniciava sobre os motivos da saída da comunidade, as dificuldades vivi-
das e os tipos de empregos a que tinham acesso em São Paulo, estado predominante, a que todos os jovens 
envolvidos na pesquisa migraram.

As entrevistas foram gravadas para uma melhor análise e compreensão dos fatos narrados

3. Pesquisa empírica e referencial teórico

E imprescindível que entenda-se as causas que denomina uma comunidade como quilombola. E a his-
tória de Santa Maria da Boa Vista que foi palco de colonização indígena vem realmente fortalecer o conceito 
de que quilombos não tinham somente negros como índios e população branca pobre. 

Entre a Serra e o Rio, nasceu o Povoado da Igreja Nova. Fruto da colonização das Ilhas do Rio São Fran-
cisco, região povoado pelos Índios Cariris, catequizados pelos missionários Franciscanos. Em 30 de janeiro 
de 1762, o Povoado passou a ser Distrito e recebeu o Predicamento de Vila em 19 de abril de 1838, sendo 
legalmente extinta em 1862.

O Desbravador do Sertão Garcia D’Ávila, fidalgo nascido na região em 1680, chamou a Vila de Caminho 
do Gado, e em 07 de junho de 1872, com a sua restauração, recebeu o nome de Coripós, devido ao povo in-
dígena que viviam no local. Com as inundações de 1792, as missões São Franciscanas existentes na região 
do Rio São Francisco foram transferidas para fazendas existentes na Vila Coripós. Em 07 de junho de 1872, 
o Coronel Francisco Jácome de Carvalho fundou Santa Maria da Boa Vista. E em 31 de dezembro de 1943, 
pelo Decreto Lei Estadual n° 952, Coripós passa a se chamar Santa Maria da Boa Vista. As fazendas Serrote, 
inhanhuns e Cupira ficavam sobre o domínio do Coronel Jacome de Carvalho. 

O coronelismo também deixou marcas no modo de viver das pessoas das comunidades. E comum 
esperar que o candidato a vereador e prefeito atuem para reinvindicarem empregos ou algum tipo de 
vantagem individual.
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De acordo com LEAL (1948, p 40):

...o Coronelismo é sobretudo compromisso, uma troca de proveitos entre o poder publico, progressivamente 
fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais... 

A comunidade quilombola do Inhanhuns com mais de 300 anos teve sua história iniciada no ano de 
1650 onde foram construídas as igrejas e na ilha da Missão Velha, o que marca o início do processo de ca-
tequização pelos padres jesuítas aos povos indígenas da região. Significado do nome Inhanhuns (águas que 
correm). O Serrote recebeu este nome por ter em seu território uma serra que inicialmente era chamada 
de “Pé de Serrote”. E que depois começou a ser chamada de “Monte Carmelo” por ser comparado pelas se-
melhanças com o Monte Carmelo localizado em Israel (antiga Palestina). Os seus primeiros habitantes foi 
a família Cardozo que fugidos de Alagoas trouxe suas mulheres de várias localidades como Serra do Mã em 
Orocó, Cabrobó.

O Povoado de Cupira recebeu tal nome por meio do Sr. Manoel Cupira, desbravador das águas do Velho 
Chico, pescador, que retirava de lá sua fonte de renda. Antigamente este lugar se chamava Estreito (devido a 
pouca extensão de terras entre a serra e o rio). Além de pescar, o Sr. Manoel também gostava muito de tirar 
mel de abelha, por sinal, a abelha se chamava Cupira, fato esse que o levou a carregou o sobrenome Cupira 
– Manoel Cupira.

Para Leite (2000) No Brasil, os quilombos se constituíram na principal forma de luta e resistência á 
escravidão. Munidos de organização política, econômica, religiosa e militar, os oprimidos desenvolveram um 
impressionante trabalho de estruturação da vida em coletivo, criando uma alternativa concreta á sociedade 
escravocrata, para negros, indígenas e brancos.

De acordo com ALBERNAZ (2011, p.110) As mulheres quilombolas participaram, diretamente, dos en-
frentamentos contra os temidos capitães do mato, transportando pólvora e armamentos. Destacaram-se, 
ainda, nas comunicações entre os grupos, e na organização da vida de suas comunidades, zelando pelo 
abastecimento de alimentos, confeccionando roupas e utensílios para uso doméstico, dominando os conhe-
cimentos sobre as ervas medicinais, e atuando nos rituais religiosos.

Desde a década de 40 é comum aos jovens homens a saída para o sudeste brasileiro. Esta realidade não 
mudou muito mesmo após o reconhecimento das comunidades quilombolas de santa Maria da Boa Vista 
– PE em 2008. Os jovens continuam sair para o sudeste a fim de conseguir um emprego e poder comprar 
um carro ou moto para sua locomoção.. O estado a que todos os jovens que saem da comunidade é o estado 
de São Paulo por acreditarem ser o que mais possui oportunidades de empregos. A seguir um resumo das 
entrevistas feitas:

No depoimento de Mariano Rodrigues, Inhanhuns, (32) “Não saí da comunidade, fui forçado a isso pela 
falta de oportunidades de emprego. Inicialmente morei na cidade, mas foi quando migrei para São Paulo 
que enfrentei o preconceito por ser negro e nordestino, isso refletia sempre quando procurava clientes para 
a empresa de construção que criei em São Paulo. Muitas vezes os clientes desistiam de contratar quando 
sabiam que vinha do nordeste. Os paulistas são muito unidos e os nordestinos dificilmente se integram com 
eles em São Paulo”.

Como demonstra Diogo Santana, agricultor (30) Serrote o motivo de minha saída em 2007 foi por ne-
cessidade financeira, falta de estímulo ao pequeno agricultor, e vontade melhorar financeiramente. Uma 
cena que me marcou que um dia ao sentar no restaurante, um senhor levantou da cadeira e foi sentar em 
outro lugar pelo fato de ser nordestino, esta cena o marcou pois nunca tinha vivido uma situação de precon-
ceito. A cultura de São Paulo e a comunidade para o entrevistados difere na forma de viver na comunidade 
as pessoas trabalham na agricultura e tem tempo de sentar nos terreiros e conversar, visitar os parentes. 
Existe a reciprocidade e a troca entre as famílias onde um ampara o outro em suas necessidades. Enquanto 
em São Paulo se não tiver um parente ou nordestino por perto a situação vai ser difícil, pois o modo de viver 
é diferente e a vida é agitada.

Para Temple (2003) O princípio de reciprocidade não é apenas dádiva e contra dádiva entre pares ou 
grupos sociais simétricos. Existe um Terceiro incluído na relação de reciprocidade: Expressa o sentido da 
relação e corresponde à produção de um sentimento ou valor ético compartilhado. As categorias sobre 
estruturas a partir de relações de reciprocidade. Um exemplo presente e tão forte dentro das comunidades 
quilombolas é a troca e reciprocidade que abrange desde alimentos, rezas, remédios, conforto e ajuda nos 
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enterros. Esta prática influi no modo de viver, e que não se vive em outro lugar. Apesar que os mesmos em 
São Paulo tendem a se procurar e ajudar. O que nem sempre pode ser possível devido a distância que vivem.

No depoimento de Socorro Rodrigues Caldas (40), professora, comunidade Inhanhuns, “o motivo de 
minha saída para São Paulo foi justamente a necessidade de estudar. Vivi várias cenas de preconceito na 
universidade Católica de São Paulo onde tinha que rebater ofensas contra nordestinos em relação ao modo 
de falar que seria considerado errado e a região como seca e que não produz nada. Numa visão totalmente 
equivocada e transmitida por alguns alunos e professores da universidade. Mostrando que a luta do negro e 
nordestino no sudeste é grande na superação do preconceito e pela ascensão social”.

Para Fernandes (1964), a proletarização dos ex-escravos, no Brasil, ocorreu em grande medida median-
te a sua migração às cidades. Evidente que a falta de investimento na educação com a implementação das 
diretrizes nacionais quilombolas, o que permite ainda que profissionais da cidade ou que não compreendem 
o processo de luta das comunidades trabalhem nas escolas dificultando assim o processo de educação qui-
lombola. Também a inaplicação do decreto 4887/2003 que dificulta o acesso a terra e a políticas públicas 
de incentivo a agricultura tornando difícil a sobrevivência na comunidade forçando a saída da comunidade. 

A entrevistada Natalia Lopes, cabeleireira, (28), Serrote, “Tentei uma vaga como cabeleireira num salão 
em São Paulo. Havia muitos dias que tinha percebido a placa de anúncio quando resolvi tentar a vaga. A dona 
do estabelecimento negou a necessidade dizendo que já tinha sido suprida a vaga. Uma das funcionárias, 
dias depois, relatou o preconceito da dona á nordestinos e por isso não tinha conseguido a vaga.”

Para Côrtes (1958:64) mostra em sua pesquisa que os Estados que mais se beneficiaram de contingen-
tes da migração interna foram: São Paulo e Paraná. Mas os empregos a que nordestinos tem acesso são os 
subalternos. Pois são a mão de obra barata pois são os empregos de servente de pedreiro a que os jovens 
quilombolas tiveram acesso pelas entrevistas feitas.

No depoimento de Delvan Santos (26), mototáxi, um dos motivos para a minha saída da comunidade foi 
as necessidades financeiras, mas percebi a dificuldade de ascender socialmente, devido a dificuldade de es-
tudar ou fazer uma faculdade pelo ritmo de vida de São Paulo. Pois os jovens das comunidades vão trabalhar 
de servente de Pedreiro saem de madrugada e só voltam a noite cansados.

Para Hasenbalg e Silva (1988,144-182). A segregação social ocorreu mais através das práticas sociais 
que prefiguram o quadro de mobilidade do que propriamente no imaginário social da nação. Esta exclusão 
está evidenciada nos censos econômicos e nos mais recentes levantamentos socioeconômicos realizados no 
Em diferentes partes do Brasil, sobretudo após a Abolição (1888), os negros têm sido desqualificados e os 
lugares em que vivem são ignorados pelo poder público ou mesmo questionados por outros grupos recém-
-chegados, com maior poder e legitimidade junto ao estado.

Para LEITE (2000, p.333) O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resis-
tência dos africanos ao escravismo colonial, reaparece no Brasil/república com a Frente Negra Brasileira 
(1930/40) e retorna à cena política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. Trata-se, 
portanto, de uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta dos afrodescen-
dentes. Falar dos quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de uma luta polí-
tica e, consequentemente, uma reflexão científica em processo de construção. Aponta que a regularização 
fundiária não é o suficiente como um ato de reconhecimento e ampliação dos direitos dos remanescentes 
dos quilombolas, embora seja crucial para a continuidade e permanência dos herdeiros nas terras. Há de se 
oferecer saúde, educação, saneamento básico, sustentabilidade e elevação das condições de vida para esses 
povos. A visão dos quilombos deve ser ampliada para além da idéia de unidades guerreiras. 

O governo tem que oferecer políticas que ajudem os quilombos na sua subsistência favorecendo o for-
talecimento da sua cultura e modo de viver.

4. Considerações finais

Através das entrevistas pôde-se perceber os motivos de saída das comunidades e o preconceito viven-
ciado pelos quilombolas que foram forçados a sair de sua comunidade. Para as comunidades quilombolas 
de Santa Maria da Boa Vista – PE o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem 
econômica, pois o modelo econômico vigente força indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em 
busca de melhores condições de vida e à procura de trabalho para suprir suas necessidades básicas.
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A aplicação das leis que foram conquistadas com muita luta pelo movimento quilombola ajudará na 
permanência dos quilombolas em seus territórios e ajuda na sobrevivência da sua cultura pois as três co-
munidades apresentadas neste estudo possui grupos culturais centenários como o Batuque do Serrote, o 
Reisado do Inhanhuns, o São Gonçalo no Cupira. Além de outras práticas culturais como as histórias orais, 
lendas, o protagonismo da mulher no fortalecimento da identidade e a existência de poetas que só embe-
lezam a região torna a luta quilombola não só dos quilombolas, mas de toda sociedade que valoriza suas 
raízes culturais.

Este estudo não se encerra pois a luta por melhores condições de vida para os quilombolas e a aplicação 
das leis deve ser contínua. A busca de parceiros que ajudem como os demais povos tradicionais, movimen-
tos e ONG`S só vem fortalecer e conscientizar a sociedade.
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Resumo 

Pretende-se com este estudo, analisar a condição dos trabalhadores rurais volantes migrantes que se 
dedicam à colheita do café no interior do estado de minas gerais, com o objetivo de enriquecer a discussão 
sobre o entendimento do processo de trabalho desses indivíduos e a relação com o contexto em que estão 
inseridos. Para tanto, faz-se necessário refletirmos primeiramente sobre o processo histórico do advento da 
cultura do café no estado de Minas Gerais e o surgimento da categoria de trabalho volante no meio rural, 
categoria esta que carrega consigo o contexto do indivíduo que, para a realização do trabalho, caracteriza-se 
como migrante, como também sobre as mudanças que surgiram na agricultura mineira. Como procedimen-
to metodológico reuni todos os dados referentes ao cotidiano dos trabalhadores rurais que se dedicam a 
colheita do café na safra de 2014 para aproximar o entendimento em relação aos vários aspectos do nosso 
campo em questão. A pesquisa de campo foi realizada nos municípios da Zona da Mata Mineira, municípios 
com vocação agrícola cafeeira.
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Introdução

Pretende-se com este estudo, analisar a condição dos trabalhadores rurais volantes migrantes que se 
dedicam à colheita do café no interior do estado de Minas Gerais, com o objetivo de enriquecer a discus-
são sobre o entendimento do processo de trabalho desses indivíduos e a relação com o contexto em que 
estão inseridos.

Para tanto, faz-se necessário refletirmos primeiramente sobre o processo histórico do advento da cul-
tura do café no estado de Minas Gerais e o surgimento da categoria de trabalho volante no meio rural, como 
também sobre as mudanças que surgiram na agricultura mineira. 

Muitas são as questões e, também, as contradições que permearão este trabalho, mas uma delas conside-
ro a mais representativa: trata-se da modernização e pobreza que envolvem os aspectos históricos e sociais da 
mão-de-obra na cultura do café. No que tange a questão da modernização, refiro-me a toda tecnologia empe-
nhada na agroindústria cafeeira. Em relação à pobreza, penso nos trabalhadores rurais que são submetidos a 
uma ordem de exploração da força de trabalho e de suas terras, que vem desde o Brasil colonial, contribuindo 
na construção desse império e no não reconhecimento de sua importância nesse processo. 

Com relação aos procedimentos metodológicos, e para o desenvolvimento deste artigo, inicialmente 
procurei reunir todos os dados referentes ao cotidiano dos trabalhadores rurais que se dedicam a colheita 
do café para aproximar o entendimento em relação aos vários aspectos que levam ao consumo de drogas, 
especificamente o crack.

Além da pesquisa de campo, denominada enquanto primária, que foi realizada nos municípios da Zona 
da Mata Mineira, municípios com vocação agrícola cafeeira. A pesquisa secundária também foi realizada 
com a busca de artigos e teses que trabalham essa temática.

Um breve prelúdio

Um dos objetivos aqui é a análise de entrevistas gravadas e transcritas, reunindo depoimentos que per-
mitam conhecer: (a) o cotidiano do trabalhador; (b) o significado que atribui ao trabalho; (c) a sua história 
de vida; (d) a expectativa de vida em relação ao trabalho, profissão e família; (e) os sonhos/desejos que 
possui; (f) as diferentes versões que circulam em relação ao crack; (g) os porquês da droga.

O referencial metodológico de análise será baseado na fenomenologia social, que constitui formas de 
conhecimento prático socialmente construído. Esta construção é estabelecida com influências da socieda-
de, por meio de valores, conceitos, idéias construídas entre diferentes grupos sociais que explicam a rea-
lidade da vida cotidiana. O estudo dos fatos sociais a partir da fenomenologia social, da etnometodologia, 
do interacionismo simbólico e do construtivismo tem suas raízes na ruptura dos modelos tradicionais da 
pesquisa sociológica construída na visão durkheimiana de ignorar o senso comum, apesar de tais correntes 
não estarem desvinculadas das ciências sociais. Nas ciências humanas, Alfred Schutz é o representante mais 
significativo do pensamento fenomenológico, sendo considerada essa corrente como a sociologia da vida co-
tidiana. Apesar de suas elaborações terem influências do pensamento weberiano, é na filosofia de Edmund 
Husserl que Schutz recebe a maior influência em relação à fundamentação metodológica. 

Alfred Schutz traz para o pensamento da fenomenologia social o mundo da vida cotidiana, no qual o 
homem situa-se em meio a suas angústias e preocupações em intersubjetividade com os semelhantes do 
grupo em que vive no tempo presente, ou seja, a relação face a face. Referente a presente pesquisa, bus-
cou-se exatamente essa relação: conhecer o cotidiano dos trabalhadores rurais da colheita do café a partir 
da pesquisa de campo, buscando ouvir suas histórias de vida no tempo passado, presente e perspectivas 
futuras. Parte disto centrou-se na questão da vida cotidiana, como: que horas começam suas trajetórias de 
trabalho, como é o dia na lavoura de café, os intervalos para o almoço e os cafezinhos, o retorno para casa, 
etc., além da questão da droga, tão presente em suas vidas. 

Sobre o conhecimento, Schutz o divide em três categorias: (1) a do vivido e experimentado no cotidia-
no; (2) da epistemologia que investiga esse mundo vivido; (3) do método sociológico para a investigação.
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De acordo com Schutz, a partir do mundo da vida cotidiana o cientista construirá modelos distintos do 
senso comum. São construídos:

 ― Pela consistência lógica, isto é, pela possibilidade de escrever o vivido, buscando trazê-lo para a 
ordem das significações;

 ― Pela possibilidade de interpretação;
 ― Pela adequação à realidade.

E o modelo científico para a compreensão do mundo social tem os seguintes princípios:

 ― A intersubjetividade: estamos sempre em relação uns com os outros;
 ― A compreensão: para atingir, penetrar o mundo do vivido, a ciência tem que aprender as coisas 

sociais como significativas;
 ― A racionalidade e a internacionalidade: o mundo social é construído sempre por ações e interações 

que obedecem usos, costumes e regras ou que conhece meios, fins e resultados.

Sobre a compreensão empírica da realidade, Shutz elabora alguns conceitos em relação ao ato social, 
como o de situação. Este conceito diz respeito ao lugar que a pessoa ocupa na sociedade, o papel que desem-
penha e suas posições ético-religiosas, intelectuais, políticas, etc. A esse respeito diz que o homem está biogra-
ficamente situado no mundo da vida, agindo de acordo com este papel social que desempenha. Outro conceito 
que Schutz elabora é o estoque de conhecimento dos atores sociais, que seriam as referências com as quais 
interpreta-se o mundo e estabelece-se as ações. Outros conceitos com que Schutz trabalha são os termos de 
relevância e estrutura de relevâncias, que significa a importância dos objetos e os contextos que estes possuem 
para os sujeitos, relacionados com sua história de vida e bagagem de conhecimento que possuem. 

A fenomenologia social diz que só há conhecimento subjetivo, e não objetivo ou neutro, pois é “o homem 
que imprime leis ao real, e o ato de conhecimento reúne o observador e o observado, ambos possuidores de 
significados atribuídos pelo próprio homem”. A partir da tese geral da reciprocidade das perspectivas, formu-
lada por Schutz, marca-se o “caráter social da estrutura do mundo da vida de cada um” baseado na idéia de 
que cada indivíduo tem sua experiência particular e subjetiva, sua visão de mundo é diferente do outro em 
relação ao mesmo fato, mas em contrapartida, todos, de certa forma, fizeram ou fazem parte daquela ação, 
porque há duas idealizações usadas pelas pessoas: a possibilidade de troca em relação aos pontos de vista 
e a “conformidade do sistema de pertinência”. Por exemplo: todas as pessoas que foram a uma partida de 
futebol supõem que foram assistir pelas mesmas razões, apesar das diferenças em relação ao modo de vida, 
ao ponto de vista, etc., mas o que as une é a mesma razão, a intenção, a situação, ou seja, suas experiências.

Em relação ao trabalho dos “apanhadores” de café no período de colheita, podemos verificar que não 
possuem conhecimentos universais somente em alguns casos possuem conhecimentos específicos sobre o 
seu trabalho. No geral, desempenham suas funções mecanicamente, visando garantir sua sobrevivência. O 
resultado desse processo é a alienação, pois não se apropriam de outros mundos. 

Berger e Luckman salientam que a realidade subjetiva tem uma relação socialmente definida com a 
realidade objetiva. O papel da conservação da realidade subjetiva é muito importante para a confirmação 
dessa identidade. O fator mais importante na conservação da realidade é o diálogo, porque tem como função 
manter, modificar e reconstruir constantemente a realidade subjetiva do sujeito. A realidade é interiorizada 
tanto na socialização primária como na secundária por processos sócias, sua manutenção depende desse 
processo, embora com características diferentes.

No que tange à questão dos trabalhadores rurais, em geral, eles possuem um referencial histórico e 
social não apenas em relação à luta pela posse da terra para realizarem seus trabalhos, como também são 
caricaturados como seres desprezíveis tanto no aspecto cultural como no social, não obedecendo aos pa-
drões estabelecidos e determinados pelo modo de vida das cidades. 

Em relação aos trabalhadores rurais, especificamente os “apanhadores” de café, podemos dizer que a 
morte simbólica está relacionada a sua baixa autoestima, não constituindo um personagem. Uma outra carac-
terística da identidade é sua temporalidade: passado, presente e futuro. Na mesmice da identidade há a exclu-
são da temporalidade, tornando-se abstrata, perdendo sua capacidade de transformação. O tempo dos “apa-
nhadores” de café está completamente ligado às suas atividades profissionais, faz-se apenas para o trabalho. 



113

GT2 – Migração, Território e Cultura

O estigma é outro ponto fundamental, incorporado à cultura do homem do campo desde sua descrição 
literal, como pessoas sem bom trato, broncos e sem educação. E, além desse fator, atualmente este estigma 
é agravado pelo fato de muitos serem dependentes químicos. Erving Goffman diz que o conceito de estigma 
está ligado a pessoas portadoras de características físicas, morais ou grupos determinados, promovendo o 
descrédito das pessoas “normais”. A esse respeito, diz: 

“quando normais e estigmatizados realmente se encontram na presença imediata uns dos outros, especial-
mente quando tentam manter uma conversação, ocorre uma das cenas fundamentais da sociologia, porque, 
em muitos casos, esses momentos serão aqueles em que ambos os lados enfrentarão diretamente as causas 
e efeitos de estigma”.

Os tipos de estigma que Goffman exemplifica são: as abominações do corpo, as culpas de caráter e, fi-
nalmente, os estigmas tribais de raça, nação e religião. No caso dos “apanhadores” de café, o tipo de estigma 
que mais se aproxima é o de caráter, duplamente caracterizado. Primeiro em relação ao tipo de trabalho que 
exercem: são trabalhadores volantes, não possuem emprego fixo, sendo a grande maioria autônomos, não 
atingindo um status social conquistado. O outro aspecto diz respeito à dependência química: no caso, alguns 
são usuários de crack. A este tipo de estigma, Goffman diz que:

“são percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonesti-
dades, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, 
alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político-radical”.

O ser estigmatizado acaba não desenvolvendo uma relação social cotidiana. Desse modo, afasta de si os 
“normais”, destruindo os outros atributos que ele possui ou conquistou.

A lavoura e o trabalho com o café

No caso do Brasil, especificamente, o país é tradicionalmente o maior e mais importante produtor de 
café do mundo. A produção de café aqui começa em meados do século XVIII, e desde essa época vem exer-
cendo influência direta e positiva no que tange à geração e distribuição de empregos e riqueza em diversas 
regiões do território nacional onde as lavouras estão instaladas (Martins e Castro Junior, 2006). A cafeicul-
tura está consolidada como um Complexo Agroindustrial (CAI), o complexo cafeeiro, cujo peso, na econo-
mia nacional, é expressivo: 2% do total das exportações brasileiras e 40% da produção mundial (SANTOS, 
GOMES, BRAGA E SILVEIRA, 2009: 364). De acordo com dados da Cepea/Esalq e Conab, atualmente temos, 
aproximadamente, 390 mil estabelecimentos produtores no país, em 1,9 mil municípios, que geram 8,4 mi-
lhões de empregos e uma receita anual média de US$ 3,5 bilhões.

A cafeicultura chegou a Minas Gerias pela margem norte do Rio Paraibuna, em 1809. A partir daí, os flu-
xos migratórios aumentaram sensivelmente, se dirigindo diretamente para a Zona da Mata, sem passar pelo 
Rio de Janeiro. Em 1822, a população da Mata girava em torno de 20 mil habitantes e, em 1870, ultrapassava 
os 250.000, chegando a 548.000 em 1890, quando contribuía com cerca de 7% da população do estado de 
Minas (BLASENHEIN, 1982).

Segundo o censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2009), o café representa cerca de 55% do valor total da 
produção agrícola na região e, cerca de 96% de todas as atividades de agricultura das lavouras permanentes 
da região. Nos terrenos mesmo muito inclinados e, as vezes, em pouca quantidade, ao andar pela zona rural 
da região, sempre se encontra plantação de café.

A colheita

A colheita do café, nesta região de estudo, é realizada de maneira dependente da mão-de-obra humana. Os 
terrenos são acidentados por demais impedindo assim a inserção de maiores tecnologias nesta fase de safra. 
Portanto, no período da colheita a família se envolve, os compadres da região também e, dependendo do tama-
nho do cafezal, trabalhadores boias-frias também complementam esse quadro de trabalho. A apanha é uma 
atividade que movimenta a economia da região. São homens e mulheres que são trabalhadores rurais e abrem 
mão de suas demais atividades para o envolvimento com a atividade da colheita. Alguns pedem demissão de 
seus trabalhos regulares, porque alegam que nesta época conseguem “fazer um pé de meia”. 
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A locomoção dos trabalhadores até às lavouras é por conta dos proprietários. Neste período do ano, 
eles disponibilizam ônibus, vans e até carros pequenos para buscar os trabalhadores nas cidades no início 
da manhã e devolvê-los ao final da tarde. Os pontos de espera pelos transportes já são conhecidos pela cida-
de. Qualquer um pode perguntar e logo encontrar uma parada típica de trabalhador que vai para a colheita. 
Como responsabilidade (exigida pelo ministério do trabalho) do proprietário do cafezal, ele disponibiliza 
luvas e botas aos trabalhadores. O ministério exige ainda que tenha banheiro químico nas lavouras e locais 
cobertos para que os trabalhadores realizem suas refeições, além da carteira assinada por tempo deter-
minado. Os banheiros e os locais cobertos para as refeições não são encontrados pelos cafezais, quando 
percorremos a região. A questão da carteira assinada varia muito de proprietário para proprietário. Como 
a fiscalização anda crescendo e as denúncias também, muitos cafeicultores com medo das sanções, acabam 
assinando as carteiras. Outros as recolhem no início da colheita, ou no início que o sujeito começa a partici-
par da colheita e só devolvem no final, mas sem qualquer registro.

Essa questão de registro é imensamente discutida e conflituosa na fala tanto de cafeicultores quanto 
na fala dos trabalhadores temporários. Existe algo introjetado em ambas as partes que é o esquema do não 
compromisso. O ônibus, a van, o carro, etc., estará lá no ponto às 6h da manhã, mas vai quem quer. Se, por 
exemplo, foi dia de chuva os pontos encontram-se vazios matinalmente. Se o sujeito gostar do pedaço da 
lavoura onde o encarregado o colocou no dia anterior, ele provavelmente volta no outro dia. Se a incidência 
de cobras no cafezal for grande, ele normalmente não volta. Se a turma for de bagunça, a manhã seguinte 
é comprometida quantitativamente. E assim por diante. Por este não compromisso, que podemos também 
chamar aqui de autonomia, a carteira assinada é algo de discussão. 

Como responsabilidade do trabalhador rural, ficam ao seu encargo as roupas próprias para este mo-
mento de trabalho, que normalmente são roupas em cima de roupas. O trabalhador geralmente usa mais 
de uma calça e várias camisetas de manga comprida para aliviar a intensidade do sol e chapéu. Além disso, 
a alimentação é por conta dos trabalhadores, que levam suas quentinhas em marmitas, panelinhas de alu-
mínio e água, café com leite e alguns casos sucos em garrafas térmicas. Há, para muitos, também a garrafa 
própria para a cachaça, que levam amarrado à cintura.

Existe um comércio nas lavouras. Normalmente os agricultores conhecem e permitem a entrada de pes-
soas que sobem as lavouras com o intuito de vender alguma coisa. No geral, são bolos, cafés, sucos, merenda 
como dizem os trabalhadores. Além desses vendedores de gêneros alimentícios, existem também pessoas 
que vendem drogas (lícitas e ilícitas) nas lavouras. A chegada e a saída destes é mais rápida, porém eles já 
têm seu público cativo.

Uma vez embarcados nos veículos, os trabalhadores são levados para as lavouras. Normalmente o en-
carregado, que é um funcionário de confiança do cafeicultor – geralmente membro da família, direciona 
a turma para qual parte da lavoura eles devem desbravar naquele dia de trabalho. Em conversa com um 
encarregado de lavoura, filho de um cafeicultor, ele me disse que normalmente divide a turma em grupos de 
no máximo 15 pessoas, “para não dar confusão”, diz o encarregado. “Muita gente junta não dá certo, sempre 
sai briga, um acaba desrespeitando o outro, então é sempre melhor separar”, complementa. 

A escolha pelo pé do café normalmente é aleatória, e o trabalho deles é puxar com as mãos os grãos de 
café dos galhos das plantas. Lavouras muito novas não costumam agradar os trabalhadores, pois na fala de 
uma apanhadora “judia muito da coluna”. Enquanto lavouras de plantas muito altas impossibilitam as mu-
lheres de apanharem no topo, pela estatura normalmente menor que a dos homens. Além da mão, enquanto 
instrumento de trabalho, os que investem na atividade – e isso é exclusivamente iniciativa dos trabalhadores 
rurais – possuem uma mão mecânica, que é um instrumento bem parecido com uma mão humana, mas que 
agiliza, e muito, o trabalho na apanha do café. 

A apanha é feita por balaio de café. Ou caixa. Esses balaios, ou caixas, possuem capacidade para 60 
litros de café, que na conversão para quilos aproximam-se de 48kg cada um. Não é possível marcar um va-
lor médio para a produção diária, até porque a média é uma medida que evidencia, dentre outras coisas, a 
discrepância. Mas, um adulto normalmente com mão humana e em condições favoráveis de trabalho, colhe 
por dia de quatro a cinco balaios de café. Já com a mão mecânica, nas mesmas condições de trabalho, chega 
a colher de dezoito a vinte balaios de café. O preço pago para cada balaio também é variável. Fica a cargo de 
cada cafeicultor estipular este valor, que acaba determinando também a quantidade de trabalhadores que 
acabam se interessando ou não, pelo trabalho temporário. 
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No caso do senhor J.C., com quem tive a oportunidade de conversar, pela safra deste ano ele paga dez 
reais o balaio de café. Após o dia de trabalho, é responsabilidade do trabalhador, carregar seus balaios até o 
pé da lavoura, onde encontra-se o encarregado com a caminhão e a balança que fará a marcação da quanti-
dade ao final do dia trabalhado. Por volta das quatro e meia da tarde os trabalhadores já começam a descer 
a lavoura e se posicionam para a pesagem. A balança de pesagem fica em cima do caminhão, pois após a 
pesagem o grão já é jogado no caminhão que fará o transporte dele para as instalações apropriadas na 
propriedade. Nem todas as propriedades possuem, por exemplo, máquinas para despolpar o café. Neste 
caso, os grãos são levados para os terreiros de café, que podem ser tanto de cimento quanto de chão batido, 
suspensos ou não, para a revira e a secagem do café.

No momento da pesagem, é também de responsabilidade do trabalhador, levantar o balaio para que o 
encarregado o pegue para a pesagem. As mulheres, neste caso, embora nem todas, contam com a solidarie-
dade de outras mulheres que se juntam para erguer os balaios, ou com os homens que prestam esse auxílio. 
Uma vez pesados, individualmente os trabalhadores recebem um vale diário, contendo o nome do trabalha-
dor, a quantidade de café colhida e o valor correspondente a esta quantidade. No fim, o trabalhador assina. 
Fica com o vale enquanto o encarregado acumula os canhotos, que mais tarde serão entregues ao cafeicultor 
– que normalmente é o responsável por toda a contabilidade.

Perguntei a ambas as partes se existe algum questionamento sobre a pesagem. Da parte dos trabalha-
dores, eles relatam que queriam ver a pesagem, que por ser feita em cima do caminhão, sempre “rola uma 
pulga atrás da orelha”. Por parte de um cafeicultor, ele me disse que não costuma conferir os canhotos quan-
do para pagar os trabalhadores. Ao menos que desconfie. “No olho”, ele afirma saber se tem, por exemplo, 
menos caixas de café sejam na quantidade que for. 

Os vales são acumulados pelos trabalhadores e nas Sextas-Feiras, após o expediente, o cafeicultor acer-
ta o valor com os trabalhadores. É, então, dia de festa. As biroscas da rua e das vilas ficam mais cheias, com 
gente falando alto, bebendo e comendo. O que exemplifica a força que o café exerce na economia tanto local, 
quanto na economia da região. Segundo relatos, trabalhadores contam com a atividade da colheita para 
realizarem algo grande, materialmente falando. Muitos constroem casa, outros compram carro, moto, refor-
mam casas, mobíliam o que falta, tudo com o dinheiro do café. É comum nas sedes dos municípios plantado-
res de café que após esses meses de colheita e uma vez que o café já esteja pronto para ser comercializado, 
o comércio da cidade e os negociantes, façam sua base na arroba do café (que corresponde a 30kg) e que, 
muitas vezes, aceitam como moeda o próprio café. 

O trabalhador volante e migrante

Não se pode resumir o homem apenas como um organismo que interage com seu meio físico. Ele trans-
cende a esfera biológica, pois é no processo histórico que adquire a verdadeira condição humana, intera-
gindo na sociedade (SASS, 1982). Em relação aos trabalhadores volantes, eles possuem uma característica 
peculiar na agricultura: o trabalho descontínuo e sazonal. Isso significa que eles são contratados em alguns 
meses do ano para plantação ou colheita de determinada cultura. No caso do café, como se trata de uma 
cultura perene, são contratados para a colheita, que normalmente abrange os meses de abril a julho, com 
pequenas variações. Nos outros meses do ano, esses trabalhadores migram para conseguir trabalho em 
outras culturas ou fazem “bicos” nas periferias das cidades.

O trabalhador volante possui uma caracterização singular, de acordo com Silva (1982) “a caracterização 
singular do volante é que, apesar de ser um assalariado rural, tem seu custo de reprodução ao nível do setor 
urbano”. Essa definição de trabalhador volante deve-se ao processo de proletarização, que deu origem a essa 
modalidade de trabalhador rural. Ele interioriza e personifica a união entre o trabalhador rural e o urbano, 
fazendo com que reproduza a sua mão-de-obra entre o setor agrícola e industrial. 

Os trabalhadores volantes vivem um processo de proletarização advindo da penetração do capitalismo 
no campo. A separação entre produtor, propriedade e meios de produção gera um processo de transforma-
ções que não ficam apenas no âmbito econômico, mas modificam valores culturais, como dissemos ante-
riormente, sociais e políticos, afetando o modo de compreensão de suas vidas. Fragmentada a relação com 
a terra, esses trabalhadores passam de produtores a consumidores, e suas necessidades básicas tornam-se 
regidas pelos valores desenvolvidos na vida urbana. Por fim, esses volantes não conseguem perceber que 
a miséria, sofrimento e exploração não são condições dadas e sim resultado de todo um processo histórico 
que permeia a relação assalariada. 
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A lógica que prevalece na estrutura do trabalho volante é desvinculada do local e da família. Desenrai-
zados da construção social pela própria lógica do trabalho, não possuem lugar definido, portanto, não criam 
vínculos sociais. Caminham de acordo com o trabalho. A relação predominante que permeia suas vidas é a 
relação com trabalho. A lógica do capital faz com que sejam espremidos e excluídos, construindo suas vidas 
nas periferias das cidades e entrando na lógica de consumo das áreas urbanas. Com isso, seus valores são 
descaracterizados e assumem outros aspectos não adquiridos conforme sua origem.

O ato de migrar a procura do trabalho, seja ele no campo ou na cidade, em virtude de expulsão, pres-
supõe o abandono do espaço social de origem, o que gera sérias implicações em relação à adaptação ao 
novo meio, inclusive de moradia. Andrade (2003) explica que o lugar (moradia) para essas populações não 
se limita a um teto que dê proteção ou conforto (espaço público e privado). A autora vai além, e diz que a 
importância cerca o campo psíquico, uma vez que o lugar está associado ao desejo de transformação, sub-
sistência e sociabilidade. Na sua análise, a autora afirma que pelo histórico de lutas, conflito e expulsão das 
terras em que eram donos de seu trabalho, temem ser expulsos da mesma forma como ocorreu em seu lugar 
de origem. Desse modo, sujeitam-se a morar em lugares inadequados, muitas vezes em troca de trabalho, 
recebendo por isso pagamentos bem inferiores, submetendo-se à subordinação de regras de controle moral 
e disciplinar de seus empregadores. 

Para concluir

Nesse cenário, surgem diversas denominações estigmatizadas do trabalhador rural, quais sejam:  
bóia-fria, trabalhador volante, eventual, etc., excluindo-os das leis que deveriam garantir sua qualidade de 
vida e protege-los nas questões trabalhistas. Além da dupla negação – trabalho e direitos – são ridiculari-
zados pelo termo bóia-fria. Em nome da modernização, a sociedade assistiu ao desaparecimento da roça 
de subsistência, dos contratos de parceria (ou pelo menos a diminuição deles), da indústria doméstica e da 
produção de consumo pessoal, quebrando não somente os laços da estrutura familiar, mas também os laços 
de solidariedade existentes nas comunidades rurais. Muitos são expulsos de suas terras por este processo 
de modernização e são obrigados a viver nas periferias das cidades, com outros valores e modos de vida, 
participando da “lógica” de um espaço que não lhes pertence. Desenraizados do lugar, da cultura, como se 
não bastasse, o contexto social produz uma representação negativa, interferindo em sua vida cotidiana, nas 
relações sociais. 

Enfim, a modernização na lavoura cafeeira intensificou o mercado interno e externo, propiciou o avan-
ço tecnológico por meio de pesquisas científicas em maquinarias e insumos químicos, beneficiamento na 
qualidade dos produtos, expansão do mercado de trabalho técnico, entre outros. As contribuições que a 
modernização ofereceu não podem ser negadas.

A questão a ser discutida é, em nome dessa modernização, as relações sociais de trabalho foram sacri-
ficadas, contradizendo esse avanço no campo pelo empobrecimento das populações rurais, a devastação 
ecológica, a quebra, muitas das vezes, dos vínculos culturais e sociais, a desvalorização da mão-de-obra, a 
expulsão de pequenos proprietários, a exclusão dos direitos trabalhistas, adjetivações negativas atribuídas 
a esses trabalhadores, menosprezando seu modo de vida e conhecimento em trabalhar e usufruir da terra. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o Território Rural de Identidade Médio Araguaia, localizado na região oeste do 
estado do Tocantins. A luz dos estudos de Stuart Hall o artigo busca compreender as perspectivas criadas 
para os integrantes do colegiado territorial quanto ao enfoque dado ao lugar em que vivem. Pretende-se 
verificar a ideia de uma cultura unificada em torno de um território constituído por uma política pública 
e entender de que forma se estabelece a identificação simbólica dos membros como pertencentes de uma 
mesma cultura territorial criada. A pesquisa utilizou como procedimento metodológico a observação parti-
cipante realizada durante o trabalho de campo da equipe de assessoria do NEDET. Os resultados apontam 
os caminhos que levaram a construção da política publica de territórios no processo de formação da identi-
dade territorial do Médio Araguaia e a dificuldade do colegiado em perceber o território como lugar em que 
as pessoas possam participar ativamente da tomada de decisão coletiva em prol do desenvolvimento rural.

Palavras-chave: Território Rural, Identidade Cultural, Médio Araguaia.

1 Este texto foi produzido no âmbito dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial – NEDETs, com o apoio das seguintes entidades: Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, por intermédio da Secretaria do 
Desenvolvimento Territorial – SDT e da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais – DPMR/SECEX/MDA, e a Secretaria de Políticas para Mulheres da 
Presidência da República – SPM/PR.
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1. Introdução

A política brasileira de desenvolvimento rural territorial foi criada pela SDT/MDA – Secretaria de De-
senvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio do PRONAT – Programa de 
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (BRASIL, 2010), conhecido atualmente como PDTRS – 
Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais “cujos principais objetivos são o estímulo 
à constituição de ‘territórios rurais’” (FAVARETO; SCHOREDER, 2007), e a sua gestão realizada por um co-
legiado territorial formado por representantes de organizações da sociedade civil presentes no território, 
representantes de interesses dos agricultores familiares e por representações do poder público, em suas 
distintas esferas. 

Para o MDA (2015) a abordagem territorial é uma visão que integra espaços, atores sociais, agentes, 
mercados e políticas públicas. Essa abordagem expressa no Programa considera que “a equidade, o respeito 
à diversidade, a solidariedade, a justiça social, o sentimento de pertencimento, a valorização da cultura local 
e a inclusão social são objetivos fundamentais a serem atingidos” (MDA, 2015, s.p). Os estudos de Freitas et 
al. (2012) argumentam que esta emergente abordagem vem sendo atribuída às políticas de desenvolvimen-
to e configura o território rural como um “recorte geográfico de planejamento e gestão da ação pública, (...) 
bem como o papel desempenhado por ambos no processo de elaboração, gestão e avaliação das propostas 
de desenvolvimento” (FREITAS et al., 2012, p. 79).

À luz da questão da identidade apresentada por Stuart Hall (2005), pretende-se verificar se há a ideia 
de uma cultura unificada em torno de um território constituído por meio desta política, e ainda compre-
ender de que forma se estabelece a identificação dos membros como pertencentes de uma mesma cultura 
territorial, como apresenta o PTDRS do Médio Araguaia. 

A pesquisa possui o caráter descritivo e utiliza como procedimentos metodológicos a observação par-
ticipante, realizada durante as idas a campo nas assessorias da equipe do NEDET. 

2. O jogo de identidades: uma abordagem com base em Stuart Hall

A identidade é uma questão amplamente discutida na teoria social, mas também tem seu próprio con-
ceito tratado como demasiadamente complexo e muito pouco compreendido na ciência social contemporâ-
nea (HALL, 2005). É sob essa perspectiva, de compreender o sentido atribuído à questão da identidade e 
como isso interfere na cultura, que será apresentada a base deste referencial conceitual.

A chamada “Crise de identidade” parte de um processo amplo de mudanças, que desloca as estruturas 
das sociedades modernas, apontando dúvidas e gerando questionamentos sobre qual é a identidade que 
se pretende lidar ao analisá-la na modernidade tardia (Hall, 2005). Para o autor, essas mudanças tornam a 
identidade do sujeito como uma questão em crise, pois o sujeito “assume identidades diferentes em diferen-
tes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2005, p. 13), mas 
que proporciona efetuar deslocamentos. 

Acerca desta desagregação que acometeu o sujeito, Hall explica que a sociedade moderna é fragmenta-
da e está em constante mudança, muito diferente das sociedades tradicionais estáveis do passado. A globa-
lização impacta na identidade cultural ocasionando a pluralização e estabelecendo um jogo de identidades 
(HALL, 2005) ao caracterizar o sujeito.

Um ponto interessante na obra de Hall é a forma como se constrói a narrativa da cultura nacional e o 
foco do sujeito em identificar com esse sistema de representação, uma vez que as identidades nacionais não 
nascem com o sujeito, mas são formadas e transformadas no interior da representação. O autor ressalta 
que o discurso de uma cultura nacional para o sujeito “atua como uma fonte de significados culturais, um 
foco de identificação e um sistema de representação” (p.57-58) ou como uma comunidade imaginada, como 
postulou Hall (2005). Assim, não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, 
gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos 
como pertencentes à mesma e grande família nacional. 

Entretanto, Hall postula que essa ideia sujeita dúvida, pois “uma cultura nacional nunca foi um simples 
ponto de lealdade, união e identificação simbólica” (p.59). Para Hall (2005) ao invés de pensar em culturas 



120

GT2 – Migração, Território e Cultura

nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que repre-
senta a diferença como unidade ou identidade, sendo “unificadas” apenas através do exercício de diferentes 
formas de poder cultural. Além disso, a globalização tem possibilitado o deslocamento das identidades cul-
turais nacionais.

3. Criando uma perspectiva para os integrantes do Território Rural de Iden-
tidade Médio Araguaia: “Qual o lugar dos sujeitos?”

O Território Rural de Identidade do Médio Araguaia – TRMA localiza-se na região oeste do Estado do 
Tocantins, numa área de 14.675,50 km², conforme figura a seguir:

Figura 1 – Mapa do Territorio Medio Araguaia

Fonte: Caderno Territorial, MDA. 2015.

Antes da implantação do TRMA existia um Coletivo de Educadores Ambientais que pleiteou a Chamada 
Pública MMA Nº 01/2006 – Mapeamento de Potenciais Coletivos Educadores para Territórios Sustentáveis. 
Segundo informações do próprio colegiado a prefeitura de Couto Magalhães liderou o processo com recur-
sos próprios entre 2007 e 2009.

Entre 2007 e 2008 os municípios de Couto de Magalhães, Bernardo Sayão, Juarina e Pequizeiro inicia-
ram a discussão sobre a criação de um território para poder fazer parte do PRONAT, o que foi conseguido em 
2008. Esse reconhecimento foi realizado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de 
Tocantins – CEDRUS, inicialmente com apenas com 10 municípios. Em 2009/2010 o município de Fortaleza 
do Tabocão propôs e conseguiu sua integração e em 2013 incorporaram também os municípios de Colinas 
do Tocantins e Presidente Kennedy (PTDRS, 2011).



121

GT2 – Migração, Território e Cultura

Quadro 01 – Caracterização dos Municípios do Território Médio Araguaia – TO

Nome do 
Município

População 
Total

Área 
Territorial 

(Km2)

População 
Urbana

População 
Rural IDH (2000) IDH (2010) PIB (2012)

Couto Magalhães 5.009 1.585,79 1.884 3.125 0,40 0,61 9.384,49

Arapoema 6.742 1.552,22 5.455 1.287 0,48 0,68 11.316,98

Bandeirantes 3.122 1.541,84 1.685 1.437 0,44 0,64 19.450,08

Bernardo Sayão 4.456 926,888 2.187 2.269 0,50 0,64 12.054,99

Colinas do Tocantins 30.879 843,846 29.649 1.230 0,56 0,70 10.899,06

Colméia 8.611 990,72 6.370 2.241 0,50 0,67 9.797,56

Fortaleza do Tabocão 2.423 621,562 1.968 455 0,47 0,66 28.915,86

Goianorte 4.956 1.800,98 2.760 2.196 0,41 0,62 9.594,70

Itaporã do Tocantins 2.445 972,977 1.563 882 0,51 0,65 13.538,42

Juarina 2.231 481,048 1.033 1.198 0,44 0,58 8.715,16

Pau D’Arco 4.588 1.377,41 2.900 1.688 0,42 0,66 10.085,65

Pequizeiro 5.054 1.209,80 2.390 2.664 0,43 0,63 9.419,00

Presidente Kennedy 3.685 770,423 3.229 456 0,52 0,67 20.683,09

TOTAL 84.201 14.675,50 63.073 21.128 - - -

Média 6.477 11.28,88 4851 1625 0,47 0,65 13.373,46

Estado do 
Tocantins 1.383.445 277.720,569 1.090.106 293.339 0,52 0,69 13.373,46

Fonte: Elaborado pelos autores. Dados IBGE (2012), Censo (2010) e Atlas (2010).

No caso específico do Território Médio Araguaia, percebe-se que a política de abordagem territorial, 
instituída pelo MDA, apresenta no PTDRS – Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável que esta 
foi construída tomando como base o discurso da valorização do saber tradicional e o fortalecimento de uma 
identidade cultural com característica do local. O documento, de certa forma, é um “produto construído”, 
elaborado de forma assistida, porém, participativa. 

Comparada à ideia de uma cultura nacional, o Território Médio Araguaia constrói um sentido em torno 
de sua origem e na forma como os sujeitos se relacionam com a natureza, especificamente com o Rio Ara-
guaia, que perpassa pela maioria dos municípios. A criação do Território incentivada por um coletivo am-
biental do município de Couto Magalhães também traz um forte significado e reforça a identificação e a re-
presentação deste com a cultura territorial criada via politica pública, como apresenta o documento PTDRS.

Percebe-se ainda que, ao fortalecer a política pública territorial, o MDA propõe uma valorização do 
sujeito possibilitando a sua pluralização enquanto estratégia de desenvolvimento rural. O sujeito é interpre-
tado como um ser fixo e que possui uma identidade única, mas com características pluriativas, que envolvem 
o agricultor (a) familiar, o empreendedor (a) rural, os quilombolas, os ribeirinhos entre outros. 

Pode se inferir, no entanto, que ao estabelecer políticas territoriais para o Território Rural de Identida-
de do Médio Araguaia, o MDA estabelece a ideia de uma nação com uma identidade cultural unificada, o que 
contribui para o entendimento das identidades nacionais estarem se ‘deslocando’ também nos territórios 
onde a política é executada, uma vez que a origem desse territorial é uma criação. Hall (2005) afirmou em 
seus estudos que estabelecer uma cultura nacional é também estabelecer uma estrutura de poder e que esta 
tem a capacidade de criar uma identidade. No entanto, como comprova Moraes (2006, p.16) ao interpretar 
também a obra de Hall (2005) “a construção das identidades culturais são representações sociais de perten-
cimento a uma mesma grande família nacional, concretizadas por dispositivos discursivos que representam 
as diferenças como unidade ou como identidade”. 

O que se percebe no caso do Território Rural de Identidade Médio Araguaia por meio dos relatos dos 
entrevistados é que não há um consenso entre a comunidade local que envolve os 13 municípios sobre o 
que é de fato o Território, não há um pertencimento deste com a política territorial. Inclusive, não existem 
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canais de comunicação que possibilitem ao público externo, que não são representantes de organizações 
da sociedade civil, obter informações sobre as decisões deliberadas pelo Colegiado e ainda estabelecer com 
este uma identificação com o território constituído.

Alguns entrevistados relataram que os moradores sabem da existência do Colegiado por causa de 
eventos realizados e promovidos pelo mesmo, mas não possuem uma identificação com a representação 
deste. Em realidade, os entrevistados afirmam que o Colegiado se reúne apenas nos momentos de discus-
são de políticas públicas quando os editais do governo federal são lançados para submissão de propostas 
para as prefeituras.

Apesar dos relatos de que as decisões são tomadas de maneira participativa em que todos são chama-
dos a opinar e às discussões, dois fatos nos chamou atenção. Um deles é o relato de um representante do 
poder público que diz que os mesmos participam porque são obrigados pela política territorial, visto que os 
municípios fazem parte. Outro problema é a falta de continuidade dos projetos quando ocorrem as mudan-
ças na gestão dos municípios. O relato é de que quando há a troca dos prefeitos, os novos não concordam 
com a continuidade dos frutos do trabalho do prefeito anterior, perdendo, assim, a continuidade no proces-
so de desenvolvimento da política pública.

Isso é notório nos relatos de que apesar de haverem interesses e dinamicidade nas discussões para 
proposições de projetos e programas com financiamentos públicos, diversas vezes a falta de concretização 
na execução da política pública após a aprovação dos projetos, faz com que surja nos entrevistados e nos 
demais membros, a sensação de impotência perante a concretização prática do que foi discutido e definido. 
Desta forma, ao invés de gerar ainda mais o sentimento de pertencimento com Território, o que ocorre é o 
desânimo e a cobrança para com as esferas públicas que dificultam o andamento dos trabalhos e a concre-
tização dos projetos propostos.

Considerações finais

O Colegiado do Território Médio Araguaia é composto paritariamente por representantes do poder 
público e da sociedade civil. Essa estrutura organizacional consegue abarcar, por meio das câmaras técnicas 
e comitê, as mulheres, os jovens, assentados de reforma agrária, pescadores artesanais e agricultores fami-
liares. No entanto, a falta de identificação destes com o território instituído demonstra que ainda há muito 
que se avançar na promoção de uma cultura para a politica territorial. Além disso, como bem ressaltou Hall 
(2005) não se trata de representar todos como uma grande família nacional, mas sim reconhecer a estrutura 
de poder cultural que os envolvem. 

Nesse sentido, tomando como base o PTDRS, os resultados apontam para uma dificuldade dos inte-
grantes em perceber o território como lugar em que as pessoas possam participar ativamente da tomada 
de decisão. A falta de identificação destes com o território instituído demonstra que a identidade cultural 
dos sujeitos do Médio Araguaia é uma invenção da ação da política territorial brasileira. Apesar de a política 
pública tentar unificar o conceito de identidade, percebe-se que ocorre o que Stuart Hall (2005) chamou de 
uma prática discursiva carregada de representações. 
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Resumo

Devido à capacidade de introduzir mudanças na estrutura social e económica, as migrações constituem 
uma área importante de pesquisa. No entanto, se a literatura vem sendo fértil nas análises dos problemas 
de crescimento acelerado das grandes cidades, em virtude de movimentos migratórios rurais, uma menor 
atenção tem sido conferida às implicações da migração para o desenvolvimento da atividade agrícola nos 
locais de origem. A localidade de Moíne, distrito de Magude por se localizar na região sul de Moçambique 
e próxima da cidade de Maputo e da África do Sul foi sempre uma fonte da mão-de-obra para estes dois lu-
gares geográficos devido às potencialidades económicas atrativas que reúnem. Em função disso, o presente 
estudo analisa as implicações da migração da mão-de-obra no desenvolvimento da agricultura familiar de 
subsistência e formas alternativas de geração de renda das famílias rurais na localidade de Moíne, distrito 
de Magude. Os objetivos da pesquisa requereram a aplicação de uma abordagem quanti-qualitaviva opera-
cionalizada através da aplicação de um inquérito por amostragem a 120 famílias selecionadas através da 
bola de neve, entrevistas semiestruturadas e observação participante. Os dados gerados foram analisados 
em SPSS para comparar as características socioeconômicas dos agregados familiares com membros mi-
grantes e com envio de remessas e daqueles que não receberam transferências monetárias. Os resultados 
sugerem que as migrações constituem um fenômeno preponderante para a existência de diferenças signifi-
cativas entre as famílias com ou sem trajetórias migratórias, em termos de áreas lavradas, produção agrícola 
e renda econômica. Ao longo da análise conclui-se que as remessas em dinheiro e em produtos diversos 
contribuem de forma relevante para dinamizar os sistemas de produção das famílias e para a diversificação 
dos rendimentos, com impacto no bem-estar das famílias.
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Introdução

Tendo em conta que aproximadamente 80% da população moçambicana vive nas zonas rurais e de-
pende desta actividade para a sua sobrevivência, contribuindo com cerca de 20% do Produto Interno Bruto 
(PIB) (INE, 2010), torna-se inegável que a agricultura constitui uma atividade económica importante em 
Moçambique. Apesar disso, os rendimentos da actividade agrícola e da pesca nas zonas rurais são insufi-
cientes e muitos jovens são forçados a migrar para as zonas urbanas (IFAD, 2008). 

Desde o século XIX que a região sul de Moçambique se mostrou fortemente dependente da migração 
da população, principalmente do sexo masculino para as minas da África do Sul. As principais causas da 
corrente migratória quer para África do Sul quer para a Rodésia do Sul giraram em torno das dinâmicas do 
capitalismo agrário e industrial britânico. Por exemplo, para Covane (2001) a incapacidade dos farmeiros 
portugueses em competir com os salários da indústria mineira da África do Sul, contribuiram para a saída 
da mão-de-obra do sul de Moçambique para África do Sul. Os impostos coloniais também constituíram uma 
motivação migratória para os países vizinhos. Para Newitt (1997) a migração foi sempre uma das opções 
em épocas difícies. 

No período pós-independência os estudos indicam que historicamente as migrações têm sido causadas 
pelo trabalho migratório, guerra civil, desastres naturais (cheias e secas) e reassentamentos da população 
em aldeias comunais (Araújo 1997; Raimundo 2010).

Na actualidade, a migração como uma estratégia de diversificação das famílias tem recebido muita 
atenção dos pesquisadores e formuladores de políticas, principalmente devido às suas consequências para 
o desenvolvimento. Os movimentos migratórios rurais têm sido analisados no contexto do crescimento ace-
lerado das grandes cidades no entanto, uma menor atenção tem sido conferida às implicações da migração 
para o desenvolvimento da actividade agrícola nos locais de origem.

As consequências da migração para as famílias rurais são geralmente pensadas em dois extremos:em um 
extremo há uma perspectiva optimista que considera que como parte da estratégia do agregado familiar para 
aumentar a renda, fundos de investimento, e seguro de proteção de seguro, a migração pode promover o de-
senvolvimento afrouxando as restrições de produção e de investimento. As remessas podem ser empregues na 
contratação de mão-de-obra e compra de insumos agrícolas importantes para melhorar a produção agrícola 
(Black, 1993; Mines e Janvry, 1982; Murargy 2005 apud Adam et al 1994). No outro extremo está a abordagem 
mais pessimista que considera que a migração afecta negativamente a capacidade da família de responder às 
necessidades de trabalho na família, levando ao declínio na área cultivada e produção. Por outro lado, parte 
importante da literatura também aponta para o facto de que a emigração tem introduzido muitas mudanças 
na vida dos camponeses (novos hábitos, novos produtos e novas religiões), mas também tem consolidado al-
gumas formas de agir e pensar vindas do passado. Assim, os ritos e cerimónias de diferentes tipos continuam 
a ser uma despesa importante da população rural (Black, 1993; Mines e de Janvry, 1982; Farré, 2010). 

No distrito de Magude, em virtude da migração dos jovens, as actividades agrícolas têm sido deixadas 
nas mãos dos homens idosos, mulheres e crianças, situação que provoca a redução de mão-de-obra da pro-
dução agrícola. No entanto, se há concordância de que a perda de capital humano e de trabalho têm afectado 
negativamente a produção agrícola, não há ainda evidências sobre as implicações da migração de jovens na 
agricultura neste distrito.

Objetivo geral do estudo

Compreender as implicações da migração no desenvolvimento da agricultura familiar e formas alterna-
tivas de geração da renda das famílias na localidade de Moíne, distrito de Magude.

Objetivos específicos

 ― Analisar as implicações da migração sobre o funcionamento das famílias;
 ― Comparar as áreas lavradas, a renda monetária recebida e grau de participação nos mercados lo-

cais das famílias que tiveram membros migrantes e aquelas que não tiveram membros migrantes. 
 ― Descrever as mudanças introduzidas pela migração nos sistemas locais de produção.
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Revisão de literatura

A análise feita por outros autores sobre o impacto das remessas dos migrantes mostra que constituem 
um substracto económico importante para promover a mudança das condições de vida e atitudes políticas 
mais participativas dos agregados familiares que ficam no lugar de origem. Os autores como Ghai, (2004); 
Stalker, (2006); Akuei, (2005); Horst, (2004); Mazzucatto, (2005); Nwajiuba, (2005); Taylor et al, (2001) e 
Araujo & Muanamoha, (2011) são unânimes dessa posição, por encararem o impacto das remessas dos mi-
grantes na perspectiva económica para a geração de bem-estar das famílias que têm membros migrados nas 
cidades. Esta posição é corroborada por outros autores que além de encararem o contributo das remessas 
sob a perspectiva económica também destacam a relevância dos aspectos relacionados com novas experi-
ências, saberes e hábitos de consumos para o desenvolvimento das comunidades de origem e das famílias 
dos migrantes (De Haas 2007 e Murray 1995). Entretanto, os autores são cépticos em relação ao impacto 
das remessas na actividade agrícola, visto que grande parte das remessas são aplicadas no consumo ou na 
melhoria de necessidades urgentes, relacionadas com a habitação, vestuário, saúde e escolarização. Para 
De Haas (2007), “os migrantes e as remessas não podem nem serem responsabilizados por uma falta de 
desenvolvimento nem se esperar que desencadeiem o desenvolvimento de decolagem em ambientes de 
investimento geralmente pouco atraentes”. Para este autor o impacto das remessas somente tem sentido 
quando actua em simultâneo com o bom funcionamento dos mercados, com a existência de infraestruturas 
logísticas e de apoio à produção e com a eficácia e eficiência de serviços públicos.

Outro autor que se debruça acerca das remessas, diferenciando-se até certo ponto das abordagens ante-
riores, é De Vletter (2006), destacando que as remessas têm um impacto significante na melhoria das condi-
ções de vida material dos agregados familiares. Contudo, tal situação não exclui os agregados familiares que 
não tenham membros migrados devido ao facto de se beneficiarem ainda que de forma indireta ou colateral.

Diante destes factos, é visível neste autor, alguma coerência da sua abordagem com a dos outros autores 
(Ghai, 2004; Stalker, 2006; Akuei, 2005; Horst, 2004; Mazzucatto, 2005; Nwajiuba, 2005; Taylor et al, 2001 e 
Araujo & Muanamoha, 2011; Has, 2007), visto que, também considera as remessas como tendo um impacto 
positivo na melhoria das condições de vida e de bem-estar dos agregados familiares nas comunidades ru-
rais. Esta posição também pode ser encontrada em Wahyuni, (2005), Hugo (1987 e 1988ª) e Mini (2000), 
que são unânimes na ideia de que as migrações dos jovens da região de origem para as cidades provocam 
mudanças significativas na estrutura familiar das famílias que permanecem na zona rural. 

Tal situação tem provocado fragilidades nos tecidos das estruturas familiares, redução do número de 
membros nos agregados familiares, afetando o seu modo de funcionamento na comunidade, através de ar-
ranjos alternativos nos papéis dos membros que ficam de modo a garantirem o funcionamento das activi-
dades diárias das famílias.

Já no entendimento de Braunvan (2004) os indivíduos ao migrarem são influenciados pela necessidade 
de satisfazerem as suas necessidades, descurando os problemas que deixam na região de origem, que até 
podem afectar as famílias que não migraram. Para este autor, os migrantes nem sequer se importam com as 
consequências que advêm da sua migração, visto que, estão preocupados com os benefícios que almejam na 
região do destino. 

Metodologia

Face aos objetivos do estudo, a pesquisa privilegiou a adopção de metodologias mistas. As conexões en-
tre os dois componentes (qualitativo e quantitativo) são feitas na análise dos resultados, para trazer maior 
insight sobre a pesquisa.

A abordagem quantitativa consistiu na administração de entrevistas a 120 famílias selecionadas ao 
acaso e usando a técnica de bola de neve na localidade de Moíne, distrito de Magude.

A Tabela 1 representa a sistematização de dados sobre as características da amostra composta por 120 
famílias entrevistadas. Nesta tabela pode-se observar que 54.2% das famílias na localidade de Moíne, distri-
to de Magude, tiveram membros migrados.
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Tabela 1 – Número e percentagem de famílias entrevistadas em Moíne, Distrito de Magude

Tipo de famílias entrevistadas N° de famílias entrevistados Percentagem de famílias 
entrevistadas (%)

Famílias que tiveram membros migrados 65 54.2

Famílias que não tiveram membros migrados 55 45.8

Total 120 100.0

Fonte: Dados da pesquisa (Dezembro/2015)

Através de perguntas abertas e em profundidade procuraram-se explorar vários aspectos relacionados 
com as características socioeconómicas das famílias estudadas, nomeadamente áreas cultivadas, produção 
ou níveis de rendimento. 

Os dados recolhidos através do questionário foram processados através do programa de informática 
SPSS (Statistics Package System for the Social Science).A comparação de médias das variáveis quantitativas 
(médias das áreas e rendas das famílias que tiveram membros migrados e aquelas que não tiveram mem-
bros migrados) é feita através do teste t para as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas foram com-
paradas pelo test Chi-quadrado.

Além da análise quantitativa, o exame da compreensão subjetiva do sentido que os produtores dão 
à sua vida em termos de autoconhecimento (autoestima e confiança), requereu além da observação do 
comportamento e interpretação dos significados, a análise da sua fala e acção, elementos essenciais na 
análise qualitativa. 

Para as entrevistas foi privilegiado o uso da língua local (“changana”), de modo a facilitar a interação 
com o grupo alvo deste trabalho. A maior parte das entrevistas foram realizadas nos locais onde as famílias 
vivem e desenvolvem as suas atividades na vida quotidiana, nomeadamente nos locais de residências, mas 
também nas machambas e mercados locais, dependendo da disponibilidade dos entrevistados e do assis-
tente de pesquisa. 

Além das entrevistas feitas às famílias acima mencionadas, entre Maio e Dezembro de 2015 foram rea-
lizadasentrevistas semiestruturadas ao Chefe do Posto da Localidade de Moíne, Secretário da Localidade de 
Moíne, um (1) técnico dos Serviços Distrital das Atividades Económicas (SDAE), um funcionário de Serviço 
Distrital de Educação de Magude (SDE) e 1 técnico do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestrutura de 
Magude (SDPI). 

Outra técnica aplicada para a recolha de dados foi a observação directa e participante, com conversas 
informais e formais, que incidiu sobre todas as actividades praticadas da localidade de Moíne, distrito 
de Magude, durante o período da manhã e de tarde, de modo a permitir o exame de aspectos relativos 
à porção de terra que cada família ocupa e usa, bem como os instrumentos utilizados para a prática da 
actividade agrícola. 

A observação participante permitiu também o envolvimento do pesquiador na rotina diária da vida das 
famílias que constituem o grupo alvo do estudo, a fim de facilitar o estabelecimento pessoal com os entre-
vistados, facto que permitiu o acesso rápido na recolha de dados necessários e relevantes para a pesquisa.

4. Resultados

Características socioeconómicas das famílias entrevistadas da localidade de Moíne

A Tabela 2 sistematiza os dados sobre as características socioeconómicas das famílias entrevistadas em 
termos de atributos familiares (idade, tempo de residência, número de membros do agregado familiar, etc.), 
produção agrícola, e posse de animais. 
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Tabela 2 – Características socioeconómicas das famílias entrevistadas em Moíne, Distrito de Magude

Recebeu remessas Não recebeu 
remessas Total Pvalue

Média Desvio 
padrão Média Desvio 

padrão Média Desvio 
padrão

a) Atributos familiares

Idade do entrevistado (em anos) 53.60 12.67 51.79 10.96 52.52 11.66 0.406

Tempo de residência (em anos) 42.02 20.09 36.61 20.81 38.78 20.61 0.160

Número de membros do AF 5.96 2.32 5.81 2.12 5.87 2.20 0.711

Quantidade de filhos 3.85 1.97 3.74 1.96 3.78 1.96 0.748

b) Prod. Agrícola familiar (Saco/50kg)

Quantidade de milho produzida 11.40 4.17 10.14 2.61 10.64 3.36 0.044

Quantidade de amendoim produzida 6.58 1.80 6.00 2.41 6.23 2.20 0.155

Quantidade de feijão nhemba produzida 6.08 2.12 5.35 1.49 5.64 1.80 0.028

Quantidade de mandioca produzida 2.54 0.87 2.25 0.82 2.37 0.85 0.065

Quantidade de gergelim 4.96 1.70 4.39 1.34 4.62 1.51 0.043

Quantidade de maçaroca produzida 2.85 1.29 2.42 0.75 2.59 1.02 0.020

Quantidade de abobora produzida 4.42 1.88 4.08 1.10 4.22 1.46 0.223

c) Produção animal familiar (unidades)

Quantidade de bovinos 10.46 19.49 2.85 5.77 5.89 13.56 0.002

Quantidade de caprinos 10.98 20.68 5.85 8.23 7.90 14.69 0.061

Quantidade de suínos 1.69 8.88 0.24 1.60 0.82 5.76 0.177

Quantidade de galinhas 15.19 21.12 11.13 8.23 12.75 14.85 0.143

Quantidade de patos 5.58 26.21 1.21 3.56 2.96 16.84 0.164

Fonte: Dados da pesquisa (Dezembro/2015)

Os dados da Tabela 2 indicam que a idade média dos membros das famílias entrevistadas que tem 
membros migrantes e recebem remessas é de aproximadamente 54 anos de idade, enquanto os que não 
recebem remessas têm em média aproximadamente 52 anos. Nota-se que não existe diferença significativa 
entre as idades dos membros dos dois grupos de famílias entrevistadas (p=0.406). A média de idade dos 
membros das famílias entrevistdas da localidade de Moíne é de 53 anos. 

Os dados apontam que os membros que recebem remessas de migrantes, geralmente, tem uma família 
alargada, o que pode ser explicado à luz do que Farré (2010) designa de ideal de abundância. Em termos de 
nível de produção agrícola, os dados indicam a não evidência de um impacto positivo gerado pela migração, 
facto que revela que se trata de uma actividade de risco e pouco rentável, sobretudo num cenário de não 
integração no mercado. O que de facto é visível é uma estratégia racional das famílias que tem membros 
migrantes e recebem remessas na localidade de Moíne, distrito de Magude.

Na verdade, os dados apresentados na tabela 2, apontam a existência de grandes diferenças em termos 
de gado, o que revela que há uma aplicação dos valores das remessas em gado, quer como forma simbóli-
ca (prestígio), quer como forma de poupança e, ainda, eventualmente como forma de reprodução familiar 
(pelo pagamento do lobo), cuja prática é comum nesta comunidade.
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Nesta Tabela 2, também são apresentados dados relativos às médias da produção agrícola das prin-
cipais culturas produzidas na localidade. Os dados indicam a existência de uma diferença assinalável da 
média de produção de milho entre as famílias que tiveram remessas de membros migrados e as aquelas que 
não tiveram remessas (p=0.044). Esta constatação também se verifica na média de produção de amendoim 
(p=0.155) e feijão nhemba cuja média difere entre as dos dois grupos de famílias entrevistadas neste traba-
lho (p=0.155) e (p=0.028) respectivamente. 

A Tabela 2 mostra igualmente a existência de uma diferença em termos das médias de produção da cul-
tura de gergelim (p=0.043) e de maçaroca (p=0.020) entre as famílias que tiveram remessas e aquelas que 
não tiveram. No que diz respeito à posse de gado bovino, os dados apontam a existência de uma diferença 
significativa entre ambas às famílias (p=0.002).

De acordo com os dados colhidos junto às famílias entrevistadas que tiveram membros migrados e 
receberam remessas, o propósito da migração foi económico, pois a motivação principal da maioria dos 
migrantes relacionou-se com a procura de emprego. A formação e ocasamento também são factores impor-
tantes que influenciam a decisão de migração.

No que diz respeito ao valor remitido, a maior parte das famílias envia mais de 2.000,00 MT/mês. 
Entretanto também há um número de famílias que envia valores nos intervalos entre 500 e 1500 MT/mês 
(Tabela 3).

Tabela 3 – Migração e remessas em dinheiro em Moíne Distrito de Magude

Valor recebido  
(em meticais/mês) A família recebeu remessas? Total (em%)

Sim (em%) Não (em%)

500 − 1000 12.50 0.00 5.00

1000 − 1500 16.67 0.00 6.67

1500 − 2000 29.17 0.00 11.67

+ de 2000 37.50 0.00 15.00

Nenhum 4.17 100.00 61.67

Total 100.00 100.00 100.00

Fonte: Dados da pesquisa.         Pearson chi2(3) = 69.1552   Pr = 0.000

Os bens recebidos pelos membros migrados além de produtos alimentares e outros (materiais de cons-
trução, electrodomésticos e equipamento agrícola), incluem na sua maioria produtos alimentares (géneros 
alimentícios). A maior parte das familias que receberam remessas de membros migrados considera que as 
quantidades são suficientes, entretanto, há uma percentagem consideravél que também considera que as 
quantidades são insuficientes. 

Conclusões e recomendações

Uma observação detalhada nos aspectos do funcionamento das famílias mostrou que a agricultura e 
a pecuária efectuam-se num quadro de redução da mão-de-obra disponível dos agregados familiares e de 
risco de vulnerabilidade (escassêz de chuva excessiva). O envolvimento das famílias nessas actividades tra-
dicionais tem sido apoiado pela existência de outras actividades complementares como corte e venda de 
lenha, produção e venda de carvão vegetal e parte da produção agrícola.

O estudo permitiu concluir que existe uma diferença significativa entre as famílias que receberam re-
messas financeiras e materiais e as que não receberam, sobretudo, em termos de investimentos nas áreas de 
produção agrícola, lavoura e abertura de pequenos negócios informais nos mercados locais, ficando desta 
forma demonstrado que, as remessas em dinheiro e em produtos diversos contribuem positivamente nas 
transformações sociais em termos de bem-estar das famílias na comunidade de Moíne, distrito de Magude.
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Tendo em conta o impacto positivo que as remessas enviadas pelos migrantes na esfera da vida das 
famílias da comunidade de Moíne, distrito de Magude, sugere-se o seguinte:

 ― O desenvolvimento de estruturas de apoio para que adequadamente as remessas tenham maior 
impacto (serviços de extensão, lojas de insumos, serviços de veterinária, etc.). 

 ― Garantir que os migrantes no estrangeiro tenham documentos que lhes conferem legalidade de 
permanência no estrangeiro para permitir que enviem as suas remessas de modo eficaz e usando 
circuitos existentes.

 ― Reflectir na definição de políticas públicas inclusivas, de modo a salvaguardar os interesses dos 
migrantes no estrangeiro apelando a sua participação no desenvolvimento das comunidades de 
origem em termos de investimentos locais.
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Resumen

En esta contribución se resalta la importancia del ámbito de la cultura en el proceso de la construcción 
de espacios de formación en torno a la soberanía alimentaria dentro un territorio con alta migración en la 
experiencia denominada “Escuelitas de soberanía alimentaria” en una comunidad del Cañón de Juchipila, el 
estado de Zacatecas, México. Para ello, se presentan los principales rasgos y resultados actuales de la imple-
mentación de la propuesta metodológica basada en cuatro componentes: I. Salud preventiva y naturaleza 
intergeneracional, II Madres e hijos por la alimentación sustentable, III. Jóvenes por la identidad y cultura y 
IV. Derechos humanos y cultura de paz en un proceso de gestión de conocimientos a partir de la vinculación 
de técnicas agroecológicas para la producción de alimentos y herbolaria, la promoción de la incorporación 
de actividades culturales a la vida comunitaria y espacios de interacción para la reflexión y el ejercicio de re-
laciones basadas en el respeto al entorno, la cooperación y el diálogo intergeneracional e intercomunitario.

Palabras clave: Desarrollo Rural, Educación no formal, Alimentación.
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Introducción

En las últimas décadas, la demanda de alimentos por parte de la población mundial ha crecido de tal 
manera que ha puesto el tema de la lucha contra el hambre como uno de los temas centrales en la agenda 
internacional, intentándose dar respuesta mediante una serie de avances tecnológicos y políticas interna-
cionales para la producción de alimentos. Sin embargo, en el contexto neoliberal más allá del tema del ham-
bre, las demandas del mercado alimentario ligadas a la demanda de energía, está sometiendo a los sistemas 
agroalimentarios a una serie de presiones estructurales que comprometen la capacidad de producción de 
manera sostenible. Por el lado de la demanda, la Organización de las Naciones Unidas, FAO, anticipa un 
incremento de doscientos millones de toneladas de granos para alimento de ganado en los próximos diez 
años, mientras que por el lado de la oferta, los rendimientos físicos de los cultivos han decrecido gracias a 
los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales para uso productivo. (FAO, 2012).

En esta lógica, el modelo actual de producción de alimentos, privilegia los valores de cambio sobre los 
valores humanos, específicamente, la producción de máximas ganancias en el mercado de alimentos sobre 
el ejercicio del derecho a la alimentación humana (Rubio, 2014 y Otero, 2014). Siendo reconocido como 
derecho por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y definido su ejercicio en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como “cuando todo hombre, mujer o niño, ya 
sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento, a la alimentación adecua-
da o a los medios para obtenerla” (Observación 12, CESCR, 1999), en 1966 fue ratificado por 160 Estados, 
obligándose a respetar el acceso a una alimentación adecuada, a proteger a las personas en materia de ali-
mentación frente a violaciones de terceros y a facilitar los medios que garanticen la alimentación.

Sin embargo, en los hechos, el crecimiento de la demanda de cultivos energéticos obliga a un incremen-
to en la ocupación de tierras para la producción intensiva, dejando el derecho a la alimentación como un 
objetivo social deseable y las regulaciones para garantizarlo no contemplan el establecimiento de mecanis-
mos que permitan a los productores de alimentos el acceso a los recursos necesarios para su sobrevivencia.

En este escenario aparecen aproximaciones de los fenómenos observados entre los que destaca la so-
beranía alimentaria, término acuñado por Vía Campesina y que ha generado debate dado su carácter polí-
tico que lo hace estar al vaivén de posturas, contextos históricos e instrumentos de orden gubernamental. 
Hay planteamientos que concurren en la negación de éste como precepto viable apostando en su lugar a la 
seguridad alimentaria del que se emanan variables como el acceso y disponibilidad de alimentos.

Las posturas al tenor de la soberanía alimentaria refieren que la seguridad alimentaria existe cuando se 
logra la independencia alimentaria; de otro modo la sostenibilidad de la alimentación está sujeta al mercado 
que es quien pone y dispone la accesibilidad de los alimentos. Quienes enmarcamos discusiones académicas 
– y de accionar en los territorios – bajo la conceptualización de la soberanía alimentaria, argumentamos que 
el paradigma que cobija la seguridad alimentaria es el mercado financiero y que al dejar de lado preguntas 
cómo el quien, dónde y cómo se producen y distribuyen los alimentos, da pie a la implementación de políti-
cas públicas de carácter asistencialista y de alta dependencia.

En estos planteamientos contrapuestos está presente el sentido utópico de la soberanía alimentaria 
que argumentan en su contra los críticos a este concepto. Si bien puede tener cierto matiz utópico desde 
su planteamiento político, es justamente esta visión llevada a la práctica la que contribuye a entender su 
sentido más profundo y que busca una cultura alternativa de producir y consumir alimentos en un contexto 
adverso que busca la homogenización de los saberes, sabores, gustos y sentires. Es en este sentido, que el 
ámbito de la cultura adquiere gran importancia.

Trabajos previos

Para alcanzar este objetivo, los trabajos se sustentan en el equipo integrado por la presidenta de la so-
ciedad rural “Congregación Villa del Refugio”, una joven de la comunidad “El Jaralillo”, un académico respon-
sable del departamento de vinculación de la Unidad Académica de Agronomía de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, un sociólogo responsable de programas de desarrollo rural de la SAGARPA, Zacatecas, una 
consultora en metodologías participativas para el desarrollo de capacidades en el medio rural y un admi-
nistrador de empresas coordinador de una agencia de desarrollo rural con presencia en diez municipios de 
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la región conocida como el Cañón de Juchipila de Zacatecas. Este equipo se conformó después de más diez 
años de trabajos vinculados al desarrollo rural y seguridad alimentaria en diferentes regiones del Estado de 
Zacatecas en México, en 2014.

El equipo de trabajo, reconoce como las dos principales expresiones de la problemática rural, observa-
das a lo largo de estas experiencias: 1) la feminización rural como consecuencia de la alta emigración a los 
Estados Unidos y 2) la dificultad para producir los alimentos que la población demanda, como consecuencia 
de una serie de factores ambientales, tecnológicos y políticos entre otros. Con base al paradigma crítico 
social de las propuestas metodológicas de Paulo Freire y Orlando Fals Borda, el equipo inició un proceso 
de investigación-reflexión-acción con el objetivo de encontrar propuestas para transformar la realidad del 
sistema agroalimentario del Cañón de Juchipila.

Como resultado del proceso de reflexión entre el equipo y cinco localidades, se observó que la produc-
ción y consumo de alimentos está basada en un sistema de creencias y valores establecidos por la cultura 
del consumismo. Teniendo como principales aliados a los medios de comunicación, las estrategias de mer-
cadotecnia dictan los productos alimenticios a consumir y con base a su demanda se regula la producción 
para la oferta. 

Esta situación se profundiza con el factor de la emigración a los Estados Unidos. Se aprecia un proceso 
de transculturización en el consumo de alimentos en la población sustituyendo cada vez más el consumo 
de alimentos producidos en las comunidades por los comprados. Más allá del dinero de las remesas y ali-
mentos procesados que los familiares en Estados Unidos envían o traen con ellos a las comunidades, en el 
terreno de lo simbólico, se construye y refuerza la idea de que consumir ciertos alimentos comprados dan 
cierto prestigio acercando a quienes los consumen a un modelo de vida desarrollado, “menos pobre”, lo que 
a su vez, refuerza el estereotipo que vincula el ser campesino con el ser pobre. 

La propuesta. “Las escuelitas de soberanía alimentaria”

Desde esta perspectiva, la educación en términos formativos es un aspecto primordial en la construc-
ción de la soberanía alimentaria. Diferentes maneras de producir y de consumir alimentos requieren de un 
sistema de creencias y valores alternativos a los promovidos por el discurso hegemónico. 

Para la construcción de este sistema alternativo nos propusimos la apertura de espacios de investiga-
ción acción participativa desde donde vincular el conocimiento y la acción social, donde la participación e 
involucramiento comunitario se dan en dos sentidos: 1) en el diálogo de saberes con su aportación de cono-
cimientos y saber popular en el proceso de construcción del conocimiento colectivo; y 2) para con la acción 
social derivada de una voluntad y compromiso de transformación como resultado del análisis crítico de su 
realidad y problemática (Ortiz, M., & Borjas, 2008).

Es así como surgen las “Escuelitas de soberanía alimentaria”, que en principio no tienen un lugar fijo, 
si no que se aprovecha cualquier lugar de la comunidad para la implementación de procesos formativos a 
partir de la interacción entre sujetos para analizar y comprender la realidad desde su complejidad en torno 
a la soberanía alimentaria con el fin de poderla transformar desde las posibilidades de cada quién.

El conocimiento que circula en las escuelitas sobre el eje de la soberanía alimentaria, se da en cuatro 
componentes: I. Salud preventiva y naturaleza intergeneracional, II Madres e hijos por la alimentación sus-
tentable, III. Jóvenes por la identidad y cultura y IV. Derechos humanos y cultura de paz. 

La puesta en acción de diferentes sesiones diseñadas para cada componente, brinda elementos para 
el análisis en un proceso de gestión de conocimientos a partir de la vinculación de técnicas agroecológicas 
para la producción de alimentos y herbolaria, la promoción de actividades culturales a la vida comunitaria 
y las metodologías participativas en torno al ejercicio de relaciones basadas en el respeto al entorno, la coo-
peración y el diálogo intergeneracional e intercomunitario.

Siendo congruentes con los planteamientos de las metodologías participativas, las sesiones en las es-
cuelitas de soberanía alimentaria, son planeadas cuidando al menos tres de las características principales 
puntualizadas por Fals Borda (Torres, 1998):  

1) Aportar a la transformación de la realidad a partir de la reflexión y acción social en una espiral 
continúa donde cada momento es retroalimentado y enriquecido por el momento anterior.
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2) Establecer diálogo de saberes. Con el encuentro entre los saberes prácticos (populares) y los sabe-
res teóricos (especializados) a partir de la recuperación de los saberes comunitarios expresados 
en sus diferentes formas culturales como clave interpretativa para su encuentro con los saberes 
especializados en la construcción de una realidad social diferente.

3) Trabajar en la recuperación histórica. Para la comprensión critica de la problemática contextual 
como una realidad histórica y el reconocimiento de saberes críticos, valores, actitudes e ilusiones 
ya presentes en la historia, con los cuales se puede intervenir transformar la problemática. 

Resultados actuales

Se han realizado diez sesiones en diferentes espacios de la comunidad de Aguacate de abajo, Municipio 
de Tabasco, en componentes II Madres e hijos por la alimentación sustentable y III. Jóvenes por la identidad y 
cultura. A los primeros dos talleres asistieron 12 madres de familia y 13 niños, la asistencia ha ido en aumento, 
a los últimos talleres han asistido dieciocho madres y dos padres de familia y treinta seis niños y niñas.

Las madres y los niños y niñas reciben se muestran muy interesados y participativos en las reflexiones 
y discusiones. El principal efecto es que se ha abierto el espacio donde los más jóvenes escuchan a los más 
ancianos hablar sobre diferentes temas relacionados a la soberanía alimentaria, tales como la importancia 
del trabajo del campesino, los efectos del uso de agroquímicos en la agricultura, los cambios que ha habido 
en el territorio los últimos veinte años y las principales causas y efectos de estos cambios, el cuidado de las 
semillas locales, los conocimientos tradicionales que se han estado perdiendo, los cambios en la producción 
y consumo de alimentos, los alimentos locales, sus propiedades y usos, entre otros.

Entre los cambios más notorios, se observa que los niños están dejando de comprar productos en 
las tiendas, conocidos como alimentos chatarra y las madres están sustituyendo el uso de alimentos en-
latados y embutidos por alimentos no procesados. Así mismo, tanto madres como hijos reconocen ahora 
las propiedades de los alimentos producidos o recolectados localmente y los empiezan a valorar como 
patrimonio alimentario.

Una de las actividades con mayor éxito es la de la guardería biótica, en la que cada niño ha plantado una 
semilla y registra los cambios en la planta según el cuidado que cada quien les da. A fin de año se realizará la 
exposición de resultados en la que cada niño expondrá los resultados de sus observaciones y conclusiones. 

A la par, se instaló el banco de semillas comunitario y la huerta escolar agroecológica, donde los parti-
cipantes participan desde el diseño hasta la cosecha para aprender el manejo agroecológico. 

Los valores más aprehendidos son la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad, y el respeto 
por la naturaleza y por los ancianos, y los conceptos mejor construidos son el de soberanía alimentaria e 
identidad campesina, según lo muestra la obra de teatro y la sesión de cuentacuentos organizada por los 
niños de la comunidad.

Esta experiencia permite concluir que la revalorización de la cultura y patrimonio alimentario y for-
talecimiento de la identidad campesina como eje central de las escuelitas de soberanía alimentaria es una 
estrategia efectiva de gestión territorial ya que promueve la transformación social a partir de la acción co-
munitaria, con base en la construcción de elementos alternativos en la toma de decisiones referentes al 
manejo de los recursos y producción y consumo de alimentos, se forman sujetos individuales y colectivos 
con autonomía en un entorno de extrema inseguridad y desactivación productiva que está expulsando a la 
población masculina en edad productiva al extranjero.
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Resumo

O campo de innovation studies concebe, hoje, a inovação como um processo relacional (criação – de-
senvolvimento – uso) em percursos circulares e recursivos, reconhecendo não apenas a sua forma radical, 
mas também sua forma incremental e mesmo imitativa. Isso alerta para a diversidade de agentes e co-
nhecimentos envolvidos cujos arranjos de suas interações se mostram tão complexos quanto, ainda, pouco 
conhecidos, em especial, nas situações em que estes não se formam espontaneamente. A Sociologia tem 
contribuído na construção do conceito, mediante o estudo, por exemplo, das diferentes redes implicadas 
no processo de inovação, bem como da construção de mecanismos mais interdependentes de governança 
da inovação. As redes tornam-se fontes não apenas de informação e conhecimento diversificado (tácito e 
codificado, local e global), mas também de confiança e de rápida reorganização frente às incertezas da ino-
vação e instabilidades de mercado. Ademais, a disciplina tem revelado novos aspectos da construção da 
governança da inovação e seus fundamentos sócio-institucionais, como os mecanismos de interação entre 
relações territorializadas e redes globais na geração e regulação de bens coletivos – tangíveis e intangíveis – 
e na combinação entre conhecimentos tácitos e codificados que se mostram condição ao desenvolvimento. 
Os parques científicos e tecnológicos expressam empreendimentos institucionais de indução de ambientes 
de inovação onde estes não surgiram espontaneamente, como, os distritos high tech ou os “meios inovado-
res”. Acham-se em expansão no Brasil e em diferentes países em desenvolvimento, como parte de esforços 
de geração de inovação. Surgem integrados a universidades, mediante diferentes arranjos institucionais e 
estruturas de governança entre os atores implicados (universidades, empresas, governos, entre outros), 
que são ainda pouco conhecidos. A proposta do paper é debater e problematizar o processo de construção 
social de parques científicos e tecnológicos, recorrendo a chaves analíticas sugeridas pela nova sociologia 
econômica bem como a dados ilustrativos de pesquisa exploratória, documental e de campo, sobre a recente 
experiência de constituição do ZENIT-UFRGS.
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Introdução

Os parques científicos e tecnológicos expressam empreendimentos institucionais de indução de am-
bientes de inovação onde estes não surgiram espontaneamente, como os Distritos High Tech ou os “meios 
inovadores”. Surgem integrados a universidades, mediante diferentes arranjos institucionais entre os atores 
envolvidos (universidades, empresas, governos, entre outros) cujos condicionantes e implicações econômi-
cas, políticas e sociais são ainda pouco conhecidos, em especial em países em desenvolvimento. 

O fenômeno surge na década de 1950, nos Estados Unidos, nas regiões do Vale do Silício, por meio do 
Stanford Industrial Park, atualmente Stanford Research Park, estabelecido em 1951, nos arredores da Uni-
versidade de Stanford, e na “Rota 128”, nos arredores do MIT. Essas experiências são bastante conhecidas 
uma vez que deram origem a tecnologias de alto impacto, como o microcomputador e os circuitos integra-
dos que sustentam a revolução das tecnologias de informação e comunicação (Castells, 1999). Na década 
de 1970, surge o modelo britânico focado em Science Parks, com forte participação das Universidades nas 
atividades de P&D e disponibilização de infraestrutura, privilegiando essas atividades em detrimento de ati-
vidades de produção. Na França, o primeiro projeto de parque é construído em uma universidade localizada 
numa região sem tradição industrial, o chamado “modelo mediterrâneo” e abrangendo também experiên-
cias na Espanha, Itália e Portugal. Acentua-se a presença do governo central e empresas em conjunto com 
as universidades. No norte europeu, o “modelo escandinavo” que se caracteriza por empreendimentos de 
pequena e média extensão, com a participação das universidades, organizações públicas e iniciativa privada, 
bem como com destaque para autoridades públicas locais (ZOUAN, 2003). 

No Brasil, o CNPq cria em1980 o Programa Brasileiro de Parques Tecnológicos, política pública em prol 
da inovação brasileira, criando condições para o desenvolvimento econômico. A primeira configuração dos 
parques tecnológicos no país não deu o retorno esperado, considerando as experiências e modelos pionei-
ros nos centros mundiais de inovação, embora tenha gerado as primeiras incubadoras de empresas no país 
(ANPROTEC, 2008). Nos anos 2000, surge o Programa Nacional de Apoio às Incubadora de Empresas e aos 
Parques Tecnológicos (PNI) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os parques científicos 
e tecnológicos (com apoio governamental, das universidades e das empresas) apresentam uma expansão 
que, segundo pesquisa realizada pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de 
Brasília e o MCTI, indicam 94 parques científicos e tecnológicos existentes no Brasil em 2013, em diferentes 
estágios de desenvolvimento.

No entanto, há diferentes obstáculos a serem superados. As regiões Sudeste e Sul apresentam a maior 
quantidade de iniciativas em todas as fases de desenvolvimento dos parques científicos e tecnológicos. As 
regiões Norte e Centro-Oeste não possuem parque em operação. A região Nordeste apresenta 4 parques em 
operação, e apenas um em estágio mais avançado de maturidade. Quanto à geração de emprego, os parques 
no país reuniam 939 empresas, totalizando 32.237 empregos, sendo distribuídos entre institutos de pes-
quisa (1.797), gestão dos parques (531) e empresas instaladas nos parques (29.909). As principais áreas 
de atuação dos parques científicos e tecnológicos são Tecnologia da Informação, setor de Energia, setor de 
Biotecnologia, área da saúde, petróleo e gás natural, telecomunicações, meio ambiente, e economia criativa 
(Fonte: “Estudo de Projetos de Alta Complexidade: indicadores de parques tecnológicos 2014”).

A proposta do paper é debater e problematizar o processo de construção social de parques científicos 
e tecnológicos, recorrendo a chaves analíticas sugeridas pela nova sociologia econômica bem como a dados 
ilustrativos de pesquisa exploratória, documental e de campo, sobre a recente experiência de constituição 
do ZENIT. Acredita-se que a sociologia possa contribuir na compreensão e análise das interações entre uni-
versidade e setor produtivo com vistas à construção da inovação, mediante o estudo, por exemplo, a) dos 
mecanismos de governança da inovação, b) das diferentes redes implicadas no processo de inovação, e c) 
das racionalidades dos agentes econômicos, em especial os inventores-pesquisadores. Esses aspectos po-
dem contribuir ainda para uma melhor apreciação e monitoramento de políticas e experiências de geração 
e difusão de inovações. Os dados exploratórios são utilizados estritamente como apoio na formulação des-
sas questões, tendo sido gerados desde entrevistas semi-estruturadas realizadas pelos autores em diversas 
oportunidades e a partir de diferentes fontes secundárias (documentos e relatórios especializados), citadas 
oportunamente ao longo do texto.
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Interações universidade-empresa e inovação: questões para debate

O campo de Innovation Studies concebe, hoje, a inovação como um processo relacional (criação–de-
senvolvimento–uso) em percursos circulares e recursivos, reconhecendo não apenas a sua forma radical, 
mas também sua forma incremental e mesmo imitativa. Isso alerta para a diversidade de agentes e conhe-
cimentos envolvidos cujos arranjos de suas interações se mostram tão complexos quanto, ainda, pouco co-
nhecidos, em especial, nas situações em que estes não se formam espontaneamente, como é o caso dos par-
ques tecnológicos (Fagerberg&Verspagen, 2009; Ramella, 2013). O campo forma-se, sob certo aspecto, em 
abordagem alternativa aos pressupostos das perspectivas clássicas e neoclássicas na economia (origem dos 
ditos “modelos lineares de inovação”) e que tendem a minimizar a importância do debate sobre os parques 
e as interações universidade-empresa, na medida em que concebe a tecnologia como sendo de livre acesso 
(bem público), cabendo à universidade a geração de pesquisa básica e de pessoal qualificado e à empresa, o 
desenvolvimento da inovação.

Sem entrar em detalhes nesse momento, vale lembrar que Schumpeter legou ao campo uma crítica 
dessas concepções lineares e funcionais da vida econômica, concebendo a inovação como uma situação es-
pecial de salto qualitativo (ou desenvolvimento) de uma indústria cuja radicalidade perturba uma suposta 
tendência ao equilíbrio. Nesta senda, os chamados neoschumpeterianos, com sua teoria evolucionária da 
firma, avançam a formulação, discutindo o conceito de sistemas de inovação, em razão do reconhecimen-
to do caráter interativo necessariamente implicado no processo que dependeria, além do P&D industrial, 
das relações com outras firmas, com o sistema de formação profissional e com as instituições de ciência e 
tecnologia. Os sistemas nacionais de inovação explicariam o crescimento econômico diferencial entre os 
países, conferindo certo peso ao papel dos governos nesse processo – políticas industriais, de C&T, educa-
ção, trabalho e emprego (Freeman & Soete, 2008; Julien, 2010). Mais recentemente, enfocam-se também 
os diferentes desempenhos entre regiões, recorrendo-se aos fatores relacionados aos territórios e sua inci-
dência no processo de inovação (Barquero, 2001; Courlet, 1995; Crevoisier, 2003; Maillat, 2002; Pecqueur, 
2005). O meio inovador seria capaz de reunir um conjunto de recursos disponíveis na infraestrutura urbana 
regional, transformando-os em ativos territoriais pelo volume de redes de capital social. Tais mecanismos 
desencadeariam dinâmicas de desenvolvimento endógeno, com base em inovação, destacando os acúmu-
los gerados pela interação entre pequenas empresas, evoluindo de forma, mais ou menos espontânea, dos 
antigos distritos industriais aos sistemas locais de inovação ou ao meio inovador (Barquero, 2001; Courlet, 
1995; Crevoisier, 2003).

Neste sentido, o processo de inovação exige arranjos capazes de promover interações entre diversos 
agentes – notadamente empresas, universidades e governos – possibilitando, desse modo, fluxos de co-
nhecimento e aprendizagem – tanto tácitos como codificados. Dentre os muitos modelos propostos para a 
construção dessas formas de interação, vale salientar o difundido modelo da “Hélice Tripla” (ETZKOWITZ, 
2013), no qual as inter-relações entre governo, estrutura produtiva, e infra-estrutura científica e tecnológi-
ca, são concebidas a partir de uma ideia de espiral, no qual um fluxo reverso da empresa para a universidade 
também ocorre (diferindo, nesse sentido, de formulações anteriores como a do “Triângulo de Sabato” que 
consideravam apenas o fluxo advindo da universidade para a empresa). Por definição, incubadoras seriam 
espaços físicos que abrigam empresas tecnológicas, proporcionando ambiente favorável para a interação 
com universidades assim como suporte governamental (WOLFENBÜTEL, FRACASSO, BIGNETTI, 2001). Par-
ques tecnológicos referem-se a ambientes formais de agregação de empresas, cuja produção baseia-se em 
pesquisa tecnológica desenvolvida nos centros de P&D a eles vinculados. Segundo a literatura, há diferentes 
modelos de parque e de sua governança, suscitando a questão sobre a constituição desses mecanismos e 
arranjos. Gaino & Pamplona (2014) discutem as condições teóricas para a instalação e consolidação dos 
parques, constatando que essa diversidade decorre das diferentes realidades regionais e das variadas mo-
tivações dos stakeholders. O estudo enfatiza e adverte que há importantes limitações da ideia de que o 
sucesso do parque depende fundamentalmente da capacidade de cooperação e mobilização de recursos por 
parte dos agentes envolvidos (GAINO & PAMPLONA, 2014). Uma universidade empreendedora tem lideran-
ça acadêmica com visão estratégica, controle jurídico sobre os recursos acadêmicos (prédios e propriedade 
intelectual que resulta da pesquisa), capacidade organizacional para transferência de tecnologia por paten-
teamento, licenciamento e incubação e um ethos empreendedor entre os administradores, corpo docente e 
estudante (ETZKOWITZ, 2013). 
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Neste caso, a sociologia econômica pode contribuir no debate, mediante o estudo das diferentes redes 
implicadas no processo de inovação (Burt, 2005; Vedres & Stark, 2015; Powell, 2013; Uzzi, 2005), bem 
como da construção de mecanismos de governança da inovação mais interdependentes (Chiarello&Gre-
co, 2010; Ramella, 2010; Trigilia, 2010) e dos interesses e racionalidades dos agentes econômicos (Callon, 
2010; Steiner, 2006; Zelizer, 2010). A formulação sobre empreendedores institucionais e agentes hábeis, 
como proposto por Fligstein (2009) e por Fligstein&McAdam (2012), poderia auxiliar na compreensão des-
ses processos de indução da cooperação por agentes hábeis. Estes seriam capazes de identificar e construir 
quadros identitários e interesses comuns entre agentes heterogêneos, criando condições para a ação con-
junta e a realização de novos mecanismos institucionais. A disciplina tem revelado também novos aspectos 
da construção da governança da inovação e seus fundamentos sócio-institucionais, como os mecanismos 
de interação entre relações territorializadas e redes globais na geração e regulação de bens coletivos – tan-
gíveis e intangíveis – e na combinação entre conhecimentos tácitos e codificados que se mostram condição 
ao desenvolvimento (Chiarello&Greco, 2010; Ramella, 2010; Trigilia, 2010). A inovação é percebida como 
processo de solução de problemas com base na recombinação criativa de elementos já disponíveis na rede 
(Bahar, Hausmann e Hidalgo, 2013; Vaan, Stark e Vedres, 2014). As redes tornam-se fontes não apenas de 
informação e conhecimento diversificado (tácito e codificado, local e global), mas também de confiança e de 
rápida reorganização frente às incertezas da inovação e instabilidades de mercado (Burt, 2005; Vedres&S-
tark, 2015). Outro aspecto caro à abordagem sociológica refere-se às racionalidades dos agentes e suas 
diferentes combinações. Desde Durkheim e Weber, sabe-se os fenômenos econômicos, como é o caso da 
inovação, dependem de concepções sobre justiça, da aproximação em torno de identidades e de complexas 
combinações entre interesses materiais e ideiais dos agentes (Callon, 2010; Steiner, 2006; Zelizer, 2010). 

Em suma, o campo concebe, mais recentemente, a inovação como um processo relacional (criação – de-
senvolvimento – uso) em percursos circulares e recursivos, reconhecendo não apenas a sua forma radical – ca-
paz de criar novos setores e mercados ou transformar a sua arquitetura – , mas também sua forma incremental 
que se expressa em melhorias que aperfeiçoam bens e serviços, processos produtivos, formas de organização 
das atividades econômicas e modos de difusão nos mercados (Ramella, 2013; Trigilia, 2010). Isso requer uma 
diversidade de agentes e conhecimentos cujos arranjos de suas interações se mostram tão complexos quanto, 
ainda, pouco conhecidos, em especial, nas situações em que estes não se formam espontaneamente. 

O Parque Científico e Tecnológico da UFRGS: o ZENIT

Nesse contexto constitui-se o Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, criado em 2012, com o intuito de fomentar o sistema de pesquisa, inovação e empreendedorismo da 
universidade. Em 2015, há mudança estratégica no conceito, passando a se chamar Parque ZENIT. A pro-
posta adotou um modelo descentralizado, através de aproveitamento das estruturas físicas disponíveis nas 
unidades acadêmicas, laboratórios e recursos humanos. Esta adoção do “modelo misto” de distribuição geo-
gráfica visa ao melhor aproveitamento das muitas capacidades e estruturas já existentes na universidade. 

Apesar de recentemente o ZENIT ter sido oficialmente fundado, em uma pesquisa exploratória em docu-
mentos e entrevistas junto a líderes acadêmicos, constatou-se que o projeto embrionário do parque surgiu na 
década de 1990 com o desenvolvimento de projetos da UFRGS em parceria com o poder público (Prefeitura de 
Porto Alegre), universidades (PUC-RS e UNISINOS) e setor empresarial (FIERGS, SEBRAE, FEDERASUL). Com 
origem na visita do Reitor Helgio Trindade em maio de 1993 ao Polo Universitário e Científico de Grenoble, 
na França, em agosto do mesmo ano, veio a Porto Alegre, a convite da UFRGS e apoio da FAPERGS, Jean Marie 
Martin, Presidente do Polo de Grenoble. Na ocasião, foi possível avaliar as condições favoráveis da UFRGS e de 
outras instituições universitárias para sediar uma tecnópole em Porto Alegre em parceria com o poder público 
e o setor empresarial. Em termos sociológicos, tem-se diferentes aspectos a explorar como o papel de agentes 
hábeis na tecedura da proposta e na construção de certo consenso ao longo desse percurso entre os anos 1990 
e 2010 (Fligstein, 2009). Do mesmo modo, caberia esclarecer sobre os recursos territoriais e a concepção so-
bre a gestão de bens coletivos implicadas nesse processo (Ramella, 2013).

Pensar o ZENIT implica também pensar em incubação. Na UFRGS, constituiu-se a REITEC (Rede de 
Incubadoras Tecnológicas da UFRGS) que tem por objetivo acompanhar e apoiar as atividades das incuba-
doras da UFRGS. Atualmente, com 5 incubadoras (Centro de Empreendimentos do Instituto de Informática 
– CEI, Incubadora Tecnológica Héstia, Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia – IE-CBiot, ITACA 
Incubadora Tecnológica Empresarial de Alimentos e Cadeias e Incubadora Tecnológica de Cooperativas Po-
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pulares – ITCP). Como antes mencionado, as redes tornam-se fontes não apenas de informação e conheci-
mento diversificado (tácito e codificado, local e global), mas também de confiança e de rápida reorganização 
frente às incertezas da inovação e instabilidades de mercado, cabendo indagar sobre como a constituição do 
parque repercute em termos da construção de novas possibilidades de interação das empresas incubadas e 
da mudança da morfologia de suas redes de inovação (Burt, 2005; Vedres&Stark, 2015).

As incubadoras propõem-se a auxiliar no desenvolvimento e comercialização de produtos e serviços 
de alto valor agregado, visando a contribuir para o desenvolvimento de inovações e a melhoria da compe-
tividade dos produtos e serviços no mercado, através de quatro formas: pré-incubação (processo de vincu-
lação a uma incubadora através do desenvolvimento de projetos propostos por pessoas físicas ou jurídicas, 
desenvolvendo um plano de negócios para um produto, processo ou serviço); incubação (processo que de-
senvolve um empreendimento vinculado a uma incubadora, utilizando os serviços fornecidos e tem vínculo 
institucional, pode ser interna, utilizando espaço físico da incubadora, ou externa, utiliza espaço comum); 
graduação (é quando o empreendimento/empresa alcança desenvolvimento suficiente, habilita-se para sair 
da incubadora e se instalar no mercado); e empresa associada (quando a empresa graduada continua com 
vínculo na incubadora através de duas formas: empresa graduada ou que utiliza ainda a infraestrutura ou 
os serviços oferecidos pela incubadora através de um instrumento legal, contrato).

Outro aspecto refere-se, como acima indicado, às racionalidades e interesses dos agentes implicados. 
Algumas questões entram em conflito quando se pensa em inovação, incubação, como empresariamento e a 
dita “privatização” da universidade. Discute-se na universidade o seu papel: se é produzir conhecimento que 
possa transformar a sociedade ou reproduzir os conteúdos e experimentos; igualmente, qual seria o lugar 
da inovação na universidade e na sociedade contemporânea; qual a dimensão do ZENIT para a comunidade 
acadêmica bem como para a cidade ou região metropolitana de Porto Alegre. Todos esses elementos dizem 
respeito aos diferentes interesses, valores e crenças dos agentes (Steiner, 2006; Zelizer, 2010).

Considerações finais

O estudo exploratório do Parque da UFRGS/ZENIT oferece indicações sobre questões referentes a como 
se constituem os parques, bem como quais modelos podem ou não promover maiores ou menores impactos 
para a sociedade. Não se sabe sobre como se constituem os modelos ou arranjos e sua governança: a litera-
tura tende a caracterizar os modelos, inscrevendo-os em quadros nacionais, sem deter-se a como se chegou 
ao arranjo concreto. Portanto, no sentido de esclarecer essa lacuna e pensando o caso do ZENIT, espera-se 
dar seguimento à investigação teórica e empírica. 

Cumpre ainda notar a relevância do estudo dessas experiências no país desde diferentes abordagens e 
metodologias aplicadas no seu conhecimento, avaliação e monitoramento, permitindo um melhor ajuste de 
políticas, programas e ações em torno das interações entre universidade e setor produtivo e, mais abrangente-
mente, em torno da geração de inovação. O Brasil ressente-se, como é sabido, de sistemas de avaliação de suas 
políticas, em especial na área de inovação cujas iniciativas tem sido relativamente recentes e recalcitrantes.



144

GT3 – Inovações Inclusivas, Gestão de Conhecimento e Território

Referências

ANPROTEC. Portfólio de Parques Tecnológicos no Brasil. Brasília: ANPROTEC, 2008.

ARAUJO, Margarete Panerai e FERRAZ, Renata Dellaméa . Governança e inovação: programa dos par-
ques tecnológicos. Revista Gestão Contem porânea. Porto Alegre, edição especial, 2012. Disponível em:  
http://seer2.fapa.com.br/index.php/arquivo

ARBIX, Glauco; CONSONI, Flávia. Inovar para transformas a universidade brasileira. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais. Vol. 26, N.77. Outubro, 2011.

COSTA, Hebe Andrade; TONELLI, Dany Flávio. Governança Colaborativa em parques Tecnológicos: estudos de 
caso em Minas Gerais. XVI Gongresso Latino-Americano de Gestão da Tecnologia. Porto Alegre, Outubro 2015.

CREVOISIER, Olivier. A Abordagem dos meios inovadores: avanços e perspectivas. Revista Internacional de 
Desenvolvimento Local. Vol. 4, N.7, p. 15-26. Set, 2003.

Estudo de Projetos de Alta Complexidade: indicadores de parques tecnológicos / Centro de Apoio ao Desen-
volvimento Tecnológico. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – Brasilia: CDT/UnB, 2014.

ETZKOWITZ, Henry. Hélice Tríplice: unive rsidade-indústria-governo: inovação em movimento. Porto Ale-
gre: EDIPUCRS, 2013.

GAINO, Alexandre Augusto Pereira; PAMPLONA, João Batista. Abordagem teórica dos condicionantes da for-
mação e consolidação dos parques tecnológicos. Production, v. 24, N. 1, p. 177-187, jan/mar. 2014.

GIUGLIANI, Eduardo; SELIG, Paulo; SANTOS, Neri do. Modelo de Governança para Parques Científicos e Tec-
nológicos: análise e contexto. XXII Seminário Nacio nal de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas 
e XX Workshop Anprotec. Foz do Iguaçu, Setembro de 2012.

Governança de Parques Científicos e Tecnológicos: análise comparativa entre um parque brasileiro e um 
canadense. XXXVIII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, 2014.

Rosenfield, Cinara Lerrer; Almeida, Marilis Lemos de . Modelos de incubação e processos de interação em 
universidades no Brasil. GUIMARÃES, Sonia Maria Karam (dir.); PECQUEUR, Bernard (dir). Inovação, ter-
ritório, e arranjos cooperativos : Experiências de geração de inovação no Brasil e na França. Marseille :  
OpenEdition Press, 2015.

SILVEIRA, Zuleide Simas da Sileira ; BIANCHETTI, Lucídio. Universidade moderna: dos interesses do Estado-
-nação às conveniências do mercado. Revista Brasileira de Educação. V. 21, N. 64. Jan-mar, 2016.

ZOUAIN, D.M. Parques Tecnológicos – propondo um modelo conceitual para regiões urbanas – o Parque Tec-
nológico de São Paulo. Tese (Doutorado) – Instituto de pesquisas Energéticas e Nucleares – Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2003.

WOLFENBÜTEL, FRACASSO, BIGNETTI. The university-firms interaction in a university incubator: the case 
of the Vale do Rio dos Sinos University’s incubator. 2001.



145

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE INTELIGENCIA 
ANALÍTICA TERRITORIAL

PAULO CÉSAR CORONADO
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
paulo_cesar@udistrital.edu.co

HERNANDO ACUÑA CARVAJAL
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
hacuna@udistrital.edu.co

Resumen

Se presenta la descripción de la arquitectura de un sistema software para la gestión de inteligencia 
analitica territorial, caracterizando los componentes requeridos por las actividades básicas de gestión de 
información y los flujos de trabajo de las comunidades de práctica relacionadas con la propuesta del OTUD 
– Observatorio Territorial de la Universidad Distrital. La descripción considera intereses relacionados con 
la aplicación extensiva de técnicas de inteligencia artificial y gestión de conocimiento – en especial técnicas 
de minería de datos y aprendizaje de máquina; para la creación de un entorno web semántico en donde los 
actores de las comunidades de práctica territoriales puedan interaccionar para la construcción colectiva 
de saberes en áreas de planificación, análisis, proyección e investigación relacionada con el territorio. La 
descripción se concreta en diferentes puntos de vista utilizando el estándar UML y el lenguaje de modelado 
Archimate de conformidad al estándar ISO 42010.

Palabras Clave: territorio, inteligencia analítica, arquitectura de software
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Introducción

Para gestionar de manera eficiente el territorio es necesario que sus habitantes tengan la capacidad de 
describirlo de manera efectiva. Así, el territorio debe modelarse considerando diferentes puntos de vista que 
satisfagan los intereses de las comunidades. Entre más interesados participen, mayores serán las probabilida-
des de tener políticas y planes de desarrollo incluyentes; y por ende mayores serán las oportunidades de que el 
territorio brinde bienestar a sus habitantes. De manera complementaria, como los modelos son abstracciones 
de la realidad, la calidad de la información territorial define el grado en que las comunidades de práctica e 
investigación podrán proponer cambios que puedan verse efectivamente reflejados en el territorio. 

La Inteligencia Territorial (IT) es una ciencia cuyo objetivo es el desarrollo sostenible y equitativo de 
los territorios centrándose en las necesidades de la comunidad [Ammaturo, 2009]. Un elemento clave en 
la IT es el Sistema de Inteligencia Analítica Territorial (SIAT), el cual provee un conjunto armonizado de 
herramientas de Tecnologías de la Información que soportan procesos cíclicos de investigación-acción par-
ticipativa en los cuales una comunidad de práctica territorial: (a) captura información de un territorio, de 
sus características y de los agentes que interaccionan con él, (b) analiza, desde múltiple perspectivas, la 
información histórica recopilada de un territorio para construir una base de conocimiento, (c) crea modelos 
que explican la estructura y evolución del territorio y (d) aplica los modelos y el análisis a la planificación 
del desarrollo sostenible del territorio objeto de investigación.

El presente artículo presenta la arquitectura de la solución OST-INT, la cual concreta un Sistema de Inte-
ligencia Analítica Territorial basado en una federación de aplicaciones de software libre y de código abierto. 
PAra facilitar su comprensión, dicha descripción arquitectónica se aproxima desde tres niveles: Gestión Te-
rritorial, Sistema de Información Territorial e Infraestructura Tecnológica.

Sistema de Inteligencia Analítica Territorial

El Sistema de Inteligencia Analítica Territorial (SIAT), integra herramientas propias de las tecnologías 
de la información y el conocimiento para apoyar la planificación con base en una gestión efectiva del cono-
cimiento territorial. Es un marco en el cual se gestiona el conocimiento que se tiene acerca de un territorio, 
sus atributos, agentes, las relaciones entre ellos y la evolución de estos a través del tiempo. Dicha gestión 
sienta las bases para analizar el desarrollo del territorio – y tratar de comprender su dinámica, de tal forma 
que se pueda disminuir la incertidumbre al momento de realizar la planificación territorial teniendo por 
objetivo final la satisfacción de necesidades en un entorno sustentable.

Un SIT constituye una Red de Interacción Social cuyos actores – los integrantes de la comunidad de 
práctica – tienen como centro de trabajo al territorio. Los elementos de Tecnologías de la Información que 
apoyan la red incluyen Sistemas de Gestión de Conocimiento, Sistemas de Información Geográfica, Sistemas 
de Análisis Estadístico, Sistemas de Inteligencia de Negocio, servidores de datos espaciales y herramientas 
de interacción, entre muchos otros. 

El territorio como red de interacción

El territorio, como sistema complejo, puede ser parcialmente modelado caracterizando sus elementos 
y las relaciones que existen entre ellos. Dependiendo el grado en que se presente cada uno de los elementos 
y de la mayor o menor correlación entre ellos, se pueden crear modelos del territorio que se acerquen a la 
realidad. Los modelos obtenidos son evolutivos y deben mantener una estructura nuclear que permita:

 ― Abstraer los elementos y los agentes racionales (elementos territoriales).
 ― Agrupar los elementos como recursos y los agentes como sociedades.
 ― Ubicar los elementos dentro del territorio.
 ― Definir la funcionalidad territorial por medio de procesos y actividades.
 ― Describir la estructura estática del territorio.
 ― Precisar y definir las relaciones que existen entre elementos territoriales.
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Según [Olabarria, 2011], una manera de modelar el territorio es considerarlo como una red de interac-
ción. En particular, podría considerarse como un sistema auto-organizado en donde todos sus elementos 
están de una u otra forma conectados. Los modelos, toda vez que son aproximaciones, pueden abstraer 
conjuntos interesantes de nodos y relaciones lo que podría facilitar el estudio de fenómenos o procesos par-
ticulares que se den en el territorio. Es de aclarar, que este enfoque puede conducir a aproximaciones reduc-
cionistas que poco o nada contribuyan al análisis de las dinámicas territoriales. La elección de un adecuado 
reducto de nodos y relaciones es parte de los retos que han de considerar las comunidades de práctica y las 
herramientas que ellas utilicen.

Los territorios así modelados se pueden beneficiar de los adelantos en el área de las redes complejas 
cognitivas o la teoría de grafos. La aproximación de ciertas estructuras como topologías de redes libres de 
escala[Barabasi, 2002], permite identificar centros de actividad – elementos relevantes, dentro del territo-
rio. O quizás, modelos que se asimilen a redes de mundo pequeño facilitan la definición de rutas óptimas de 
abastecimiento, técnicas de diseminación de conocimiento, procesos de información, entre otras activida-
des relevantes.

El territorio es un escenario dinámico que permite la interacción. Es un contexto en el cual los agentes 
racionales potencialmente se vinculan socialmente (relaciones inter-agente), trabajan y colaboran en red 
(gestión social); y entrelazan significados para modelar la experiencia cotidiana (trama de significado) [Pe-
rilla, 2009]. Esta perspectiva del territorio obliga a considerar la interacción social como un elemento clave, 
para apalancar procesos óptimos de planificación, acción y seguimiento.

Arquitectura de software

De acuerdo con el estándar internacional ISO/IEC 42010, una arquitectura de software es: la organi-
zación fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente; 
y los principios que orientan su diseño y evolución [IEEE2000]. En esta definición se mezclan conceptos 
multivalentes que es necesario aclarar. Para la presente propuesta se entiende por:

organización fundamental: la estructura esencial de un sistema en términos de que contiene los ele-
mentos importantes, necesarios y suficientes para brindar una descripción clara del sistema, guiar su desa-
rrollo y soportar el conjunto de requerimientos capturados. 

Ambiente: Contexto en el cual se desenvuelve el sistema en todo su ciclo de vida. Está compuesto por 
el ambiente de desarrollo, operacional, de despliegue, de pruebas, producción y otros sistemas con los que 
se interactúe.

OSt – INT

El proyecto OSt – INT es un sistema emergente de inteligencia analítica cuyo objetivo principal es la in-
tegración de redes sociales de gestión de conocimiento territorial. Pone a disposición de las comunidades de 
práctica tres tipos diferentes de sistema de gestión habilitando procesos de conocimiento, administración 
y modelado del territorio.

En el dominio tecnológico es un sistema federado de aplicaciones de software libre o código abierto en 
una arquitectura orientada a servicios.
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Figura 1 – Modelos y Sistemas de Gestión Integrados en OSt – INT

Conector OSt-INT

El componente principal de OSt-INT es el conector. Este se constituye en el mecanismo de integración 
y federación que permite la construcción del ecosistema de aplicaciones. Con el conector se garantiza que 
las aplicaciones puedan ser expuestas a través de un bus de servicios (ESB) y que las sesiones se manejen a 
través de proveedores de identidad (IdP). 

Figura 3 – Estructura base del Conector. Cada uno de los conectores se construyen como especializaciones del conector genérico.

Motivaciones

OST-Int1 soporta comunidades de práctica que tengan como metas el bienestar de la sociedad en un 
territorio sustentable y sostenible. La figura 2 muestra un compendio de la vista motivacional del sistema.

1 Como proyecto, pues como herramienta se distribuye bajo licencia de código abierto.
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Figura 2 – Vista General de Motivaciones

Componentes nucleares en el dominio de Gestión de Conocimiento Territorial

Figura 7: Vista Panorámica del Componente de Gestión de Conocimiento Territorial

En OSt-INT el conocimiento se representa a través de ontologías [Staab, 2009]. Con la federación de 
la aplicación Protegê se ofrece un gestor de ontologías, las cuales son la materia prima para el motor de 
semántica web.
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Componentes nucleares en el dominio de Modelado Territorial

Un Proceso de Gestión Territorial, TPM, se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que 
transforma un recurso y que tiene como objetivo la sustentación, sostenibilidad y optimización del territorio. En 
este sentido, los procesos territoriales tienen un enfoque socio-ecológico holístico de preservación y mejora-
miento[Jaspers-Faijer, 2012]. El conjunto de Procesos de Gestión Territorial definen un sistema de gestión que 
permite a las comunidades de práctica territoriales describir, modelar, organizar y dirigir un territorio. 

OST – INT integra un componente para la gestión de procesos territoriales basado en la herramienta 
Camunda. El componente se integra a nivel de aplicación a través de un conector que se encarga de exponer 
únicamente la funcionalidad que requiere la solución y que incluye: (a) Entorno de modelado – para la crea-
ción o edición de procesos utilizando la notación para la gestión de procesos de negocio (BPMN), (b) consola 
de gestión de tareas y (c) el visualizador de procesos BPM. A nivel de usuario los procesos se enriquecen con 
un esquema de metadatos cuya intención es la fomentar la transición entre un proceso de negocio base a un 
proceso de gestión territorial propiamente dicho.

Figura 4 – Vista Panorámica del Componente de Gestión de Modelo Territorial

El componente también posee un motor de Sistema de Información Geográfica que permite la referen-
ciación espacial de los elementos territoriales.

Componentes nucleares en el dominio de Inteligencia Analítica Territorial

El componente de gestión de inteligencia analítica territorial de OST – Int utiliza como herramienta 
principal la suite SpagoBI. Se habilitan las funcionalidades de minería de datos, análisis multidimensional , 
integración de fuentes de datos, gestión de indicadores y cuadro de mando integral.

Figura 5 – Vista Panorámica del Componente de Gestión de Inteligencia Analítica Territorial
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Componentes nucleares en el dominio de Gestión Territorial

Figura 6 – Vista Panorámica del Componente de Gestión Territorial

Desde la perspectiva de la gestión territorial, OSt-INT se presenta como un sistema gestor de recursos 
[Monk, 2014] (ERP), poniendo especial énfasis en el soporte a la gestión de proyectos. De esta manera se 
define uno de los enfoque principales de la solución: la gestión eficiente de proyectos relacionados con la 
planificación, administración, seguimiento y evaluación de las dinámicas del territorio.

Otros componentes en proceso de integración

En la actualidad el equipo de trabajo de OSt-Int está desarrollando los conectores para la integración de 
dispositivos de automatización y control, específicamente el motor de Cyber Physical Systems y el motor de 
Internet of Things, este último teniendo como aplicación base a la aplicación Kaa.

Consideraciones finales

OSt-INT ofrece un entorno de trabajo para las comunidades de práctica soportando procesos de mo-
delado, planificación, gestión y evaluación del desarrollo territorial. Al estar basado en componentes de 
software libre y de código abierto integra diferentes comunidades de desarrolladores. Además, no pone 
ningún obstáculo legal para que otros centros de desarrollo (universidades, grupos de investigación, etc) lo 
adapten a sus necesidades.

Dado el enfoque federado, OSt-INT puede ensamblarse de acuerdo a los parámetros definidos por los 
conectores en un contexto de integración basada en contratos. Como consecuencia, las aplicaciones federa-
das pueden ser reemplazadas sin que esto repercuta en la funcionalidad a nivel de usuario.

Se recomienda desplegar la solución en un ambiente virtualizado donde cada sistema federado – y los 
conectores OSt-INT, se ejecuten en máquina virtuales separadas. Las bases de datos (PostgreSQL y Maria-
DB) deben instalarse en sus propios nodos en configuración de cluster y tener los sistemas de archivos en 
particiones separadas – recomendable el uso de sistemas de almacenamiento masivo. El aseguramiento de 
los sistemas operativos (recomendado Red Hat y Centos) así como el despliegue de un adecuado sistema de 
detección de intrusos, firewall y escáner de vulnerabilidades constituyen las bases mínimas del ambiente 
de ejecución.
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Resumo

Historicamente, a região amazônica tem sido disputada nas mais diferentes perspectivas de desenvolvimento, 
fato que explica, em certa medida, o porquê da ocupação humana desta fração de território brasileiro possuir desde 
uma ideia de agricultura industrial e concentradora de recursos naturais e de renda, até uma concepção mais popu-
lar, onde a agricultura familiar aparenta ser uma das grandes prioridades, envolvendo formas de práticas agrícolas 
já existentes na região. Nestes extremos, o debate sobre as questões ambientais e as consequências sociais desses 
tipos de agricultura passou a ser um indicador fundamental para a consolidação da relação entre sociedade e natu-
reza. Dentro deste processo inicial de discussão em que as formas de exploração do meio amazônico aparecem no 
centro do debate, pensar na possibilidade de uma agricultura mais sustentável e adaptada aos distintos contextos 
desta região complexa é o maior desafio. Como o futuro da Amazônia tem feito parte de agendas nacionais e in-
ternacionais, os termos Agroecologia e Sustentabilidade precisam ser incorporados na região de uma forma mais 
adaptada, ou seja, realmente considerar os contextos regionais. Isto ajudaria a evitar uma generalização perigosa 
de significados mais relacionados com o Centro-Sul brasileiro que propriamente com a realidade amazônica. E o 
centro desta preocupação ganha consistência se considerar que uma grande parte das atuais políticas públicas pas-
sa a assumir o conceito de Agroecologia, mesmo que este ainda represente mais a realidades das regiões de clima 
temperado no país, e não os biomas tropicais. A partir desses pressupostos, o principal objetivo desse trabalho é 
realizar um estudo de caso em uma comunidade rural do Território da Cidadania do Baixo Tocantins-PA, a loca-
lidade do Ajó, situada no município de Cametá-PA, e que desde o início dos anos 2000 vem sendo alvo de discus-
sões sobre agricultura ecológica, economia solidária e organização social, principalmente por parte da Organização 
Não-Governamental (ONG) denominada APACC – Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, entre 
outros parceiros. Por meio das ações promovidas por essas entidades, busca-se legitimar um discurso e uma ação 
agroecológica contextualizadas a partir da realidade amazônica, levando-se em conta problematizações próprias 
de aspectos como a agricultura de subsistência baseada no sistema de corte-e-queima e no agroextrativismo. Nesse 
sentido, visando promover uma maior aproximação das distintas experiências agroecológicas regionais, a realiza-
ção de um processo evolutivo de socialização, avaliação e intercâmbio de experiências sustentáveis existentes se faz 
urgente para retroalimentar as demandas por políticas públicas mais sustentáveis.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial, Agroextrativismo.

1 Trabalho desenvolvido com o apoio do Projeto de Extensão intitulado “Monitoramento e avaliação de políticas públicas para gestão de territórios na Amazô-
nia Paraense” (financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq).
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Introdução

Para realizar essa discussão, resolveu-se partir de alguns elementos considerados importantes para 
contextualizar a situação da discussão sobre a agroecologia na região amazônica, sistematizados inicial-
mente por Santos Silva et al. (2011, p. 30-38). Assim, no âmbito do debate acerca dos modos de exploração 
da região amazônica, é preciso que o Estado promova pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de ma-
trizes tecnológicas adequadas à região. Dessa maneira, trataria-se de “um macrodesafio do poder federal na 
Amazônia, o de orientar alterações nas pautas das instituições de Ciência e Tecnologia na região para que, 
atuando orientadas pelo princípio da diversidade em substituição ao da padronização e da homogeneidade, 
possam produzir técnicas ajustadas às necessidades regionais” (COSTA, 2003, p. 02-03).

Assim, refletir sobre os temas Agroecologia e Sustentabilidade em uma abordagem que leve em conta as 
pessoas e o território é amadurecer uma identidade compartilhada com os atores sociais, respeitando a diver-
sidade de opiniões e expectativas. É valorizar as expressões culturais e incluir todos neste processo que prima 
pela valorização de saberes locais. É nesta perspectiva que se entende o desenvolvimento de uma discussão 
agroecológica mais adaptada aos contextos locais se torna fundamental, na medida em que se apresenta a 
agricultura familiar como protagonista no desenvolvimento sustentável dos territórios amazônicos.

Dessa maneira, o enfoque agroecológico busca lançar novas bases de desenvolvimento, baseado em 
conceitos como a diversidade sociocultural, a autonomia social, a sustentabilidade ampla, a participação 
nos processos de planejamento e implantação das ações de desenvolvimento, etc. (GUZMÁN CASADO et 
al., 2000; ALTIERI, 2001; CAPORAL; AZEVEDO, 2011). Como o atual modelo agroindustrial predominante 
não se consolidou como um caminho viável para um desenvolvimento justo, é importante construir novos 
caminhos para pensar o desenvolvimento rural ampliado em outras bases, que valorizem a diversidade am-
biental, sociocultural e econômica como forma de alcançar a sustentabilidade da atividade agrícola. Nessa 
concepção, o desenvolvimento sustentável não é a finalidade pretendida, mas o próprio processo de cons-
trução e implementação dessas possibilidades de repensar o desenvolvimento regional.

Metodologia

A partir de parcerias com algumas organizações de apoio e de representação dos agricultores familia-
res na região, como a APACC (Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes), cujo Núcleo Rural 
funciona na cidade de Cametá-PA, se pôde levantar e catalogar informações básicas de 56 agricultores fa-
miliares de cinco municípios do Território da Cidadania do Baixo Tocantins-PA (Cametá, Limoeiro do Ajuru, 
Mocajuba, Igarapé Miri e Baião), que fazem parte da área de atuação dessa Organização Não-Governamen-
tal, que é uma das principais instituições que fazem o debate sobre a agroecologia nessa região. 

Os dados coletados incluíram as localidades rurais de residência e as principais atividades dos sistemas 
produtivos, entre outras informações importantes para caracterizar tais experiências como potencialmente 
inovadoras, no âmbito da aplicação de princípios agroecológicos, a partir da intervenção técnica. Isso só foi 
possível pelo fato de que os agricultores catalogados fazem parte da “Rede de Multiplicadores em Agroe-
cologia e Economia Solidária”, construída pela APACC ao longo de mais de uma década de atuação no meio 
rural do Baixo Tocantins. Esse levantamento permitiu a escolha, com o apoio da APACC, de quatro dentre 
os agricultores multiplicadores que fazem parte da rede dessa instituição para que se pudessem realizar 
estudos mais detalhados acerca do que se considera como inovador, no âmbito das práticas dos agricultores 
e das atividades dos seus sistemas produtivos em relação aos princípios agroecológicos. Os quatro agricul-
tores escolhidos foram alvo de visitas de campo, realizadas nos meses de julho e novembro de 2015.

Assim, a principal ideia era recolher informações, de forma detalhada e de maneira ampla, acerca dos 
principais referenciais técnicos dos agroecossistemas e das atividades desenvolvidas nas propriedades es-
colhidas, através de questionários semiestruturados e entrevistas abertas durante as caminhadas nas pro-
priedades, de modo a permitir um melhor entendimento sobre essas experiências consideradas inovadoras 
em relação às majoritariamente existentes na região do Baixo Tocantins. Além disso, por serem objeto de 
intervenções técnicas da APACC desde meados dos anos 2000, tais propriedades permitiriam avaliar quais 
resultados poderiam ser atribuídos, direta ou indiretamente, a essas intervenções no âmbito dos sistemas 
produtivos locais.
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Resultados e discussão

Por meio das visitas nas comunidades rurais estudadas, percebe-se que o sistema técnico de corte-e-
-queima é vigente entre grande parte dos agricultores familiares do Baixo Tocantins, notadamente em áreas 
de terra firme. Para alguns autores, esse sistema de cultivo seria considerado prejudicial por estar baseado 
na utilização do fogo, visto como “mal necessário” nas fronteiras amazônicas de ocupação, pois eleva (a 
curto prazo) a produtividade das áreas agrícolas e pecuárias, sendo considerado o método mais barato de 
fertilização do solo e, por isso, indissociável da expansão de novos espaços de cultivo (NEPSTAD et al., 1999).

No entanto, no atual contexto da agricultura familiar do Baixo Tocantins, o sistema técnico de corte-
-e-queima é utilizado largamente visando a reprodução dos agricultores, que adotam os cultivos de sub-
sistência com base nesse tipo de agricultura para a sua sobrevivência. Alguns autores consideram que os 
agricultores familiares só poderão contribuir com a diminuição do ritmo de desmatamento da Amazônia se 
lhes forem asseguradas condições para garantir segurança alimentar sem a necessidade de uso do fogo e, no 
limite, sem a derrubada das áreas florestadas. Todavia, isso exigiria modificações que afetariam não apenas 
as práticas constituintes do sistema técnico de corte-e-queima, mas principalmente a própria maneira de 
produzir entre esses agricultores, significando a convergência com uma proposta de agricultura “economi-
camente viável e ecologicamente sustentável” (TURA; MATTOS, 2005, p. 05).

Nesse contexto, instituições não-governamentais que atuam com iniciativas de desenvolvimento rural no 
Baixo Tocantins (como a APACC) buscaram, desde 2000, trabalhar com agricultores familiares dos agroecos-
sistemas de ilhas, de várzeas e de terra firme, visando identificar os principais sistemas produtivos encontra-
dos, trabalhar a inovação técnica nesses sistemas de produção visando superar suas limitações, e ainda apoiar 
a dinâmica organizativa das famílias, de forma a estabelecer ações de comercialização com base em ações de 
economia solidária. No período de pouco mais de uma década, foram formados cerca de mil agricultores(as), 
66 jovens rurais e 500 mulheres de várias comunidades rurais da região (MARCIEL et al., 2006). 

As atividades de intervenção técnica e capacitação da APACC também permitiram a adoção de métodos 
considerados agroecológicos por esta instituição, como a adubação verde, por meio da poda dos galhos de 
árvores, a adoção das roças sem a utilização de queimadas, e ainda o manejo de sistemas agroflorestais (SAF’s). 

Assim, a “recomendação” por mudanças nos sistemas técnicos em direção a processos em que predo-
minem características consideradas como agroecológicas deve ser avaliada em função das dificuldades e 
contingências apresentadas para que os agricultores familiares da região adotassem perspectivas poten-
cialmente mais de acordo com os princípios agroecológicos propugnados pelas instituições que trabalham 
diretamente com esses agricultores, como é o caso da APACC. Esses elementos também podem ser funda-
mentais para fomentar as futuras reflexões que devem ser levadas em conta quando se discutirem as ques-
tões ambientais em relação à agricultura familiar regional.

Nesse panorama, a discussão sobre a agroecologia na região, em uma perspectiva ampliada, não deve-
ria se restringir apenas à da agricultura praticada sem o uso do fogo ou de insumos de base química, etc., 
mas também a da construção de novas formas de organização política, social, econômica (de mercado), 
ampliando esse foco para além do aspecto técnico, como está sendo colocado em prática recentemente pela 
APACC, ao discutir formas de comercialização mais justas, com base em princípios da economia solidária.

Os principais resultados alcançados nos aspectos técnicos dos sistemas produtivos mostraram que es-
sas iniciativas trouxeram resultados positivos para as famílias envolvidas, incluindo o aumento de produti-
vidade dos açaizais através de práticas inovadoras de manejo, um diálogo mais aprofundado entre saberes 
locais das comunidades ribeirinhas e o saber científico dos técnicos das instituições de intervenção na rea-
lidade rural, e ainda o fortalecimento das organizações sociais locais, por meio de ações de comércio justo e 
de combate à pobreza rural. Assim, pode-se dizer que certos aspectos de sustentabilidade econômica, social 
e ambiental estão sendo trabalhados por meio de iniciativas como a estudada, o que pode ser considerado 
como importante para a adoção de princípios agroecológicos nos sistemas produtivos locais nessa região da 
Amazônia Oriental (MORAES et al., 2012).
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Considerações finais

É importante destacar que, ao longo desse trabalho, pôde-se perceber que os técnicos da APACC 
consideram que as propriedades dos quatro agricultores estudados são “modelos”, ou seja, estes seriam 
agricultores que investiriam na diversificação das atividades produtivas, tendo como carro-chefe das suas 
propriedades a piscicultura e a produção de frutas nos Sistemas Agroflorestais presentes nos estabeleci-
mentos. Até mesmo pela própria dinâmica de funcionamento da intervenção proposta, que pressupõe que 
os agricultores sejam “multiplicadores” desses conhecimentos no âmbito das comunidades estudadas, cabe 
lembrar ainda que esses agricultores participam de eventos e intercâmbios promovidos pela APACC e por 
instituições parceiras, apresentando as experiências de suas propriedades na produção agrícola no âmbito 
de iniciativas denominadas como agroecológicas.

Dessa forma, ao apresentarem tais propriedades como modelos e ao visitarem com frequência essas 
comunidades, os técnicos da APACC pretendem demonstrar que há possibilidades concretas de se ter uma 
gestão sustentável da produção agrícola sem necessariamente se convergir para o sistema de corte-e-quei-
ma ainda predominante na agricultura familiar regional. Uma das premissas contidas no termo “diversifica-
ção”, que é utilizado por esses técnicos ao relatar experiências como a dessas famílias, é o fato de que os agri-
cultores conseguiriam ter várias atividades produtivas no seu estabelecimento, muitas vezes prescindindo 
da utilização de queimadas para o manejo das produções. Já as dificuldades encontradas para que isso fosse 
posto em prática – principalmente a grande demanda de mão-de-obra para dar conta de diferentes ativida-
des – seriam compensadas pelas melhores chances de reprodução social e econômica que esses agricultores 
teriam frente aos demais, ao diversificar e ampliar o leque de suas fontes de produção e renda.

Porém, é importante destacar que tal situação não significa necessariamente que está havendo uma so-
breposição das perspectivas dos técnicos sobre as dos agricultores, visto que esses últimos é que decidem, 
em última instância, sobre as atividades que irão praticar nas suas unidades produtivas. 

Por fim, no intuito de promover uma maior aproximação das distintas experiências agroecológicas re-
gionais como a estudada, a realização de um processo evolutivo de socialização, avaliação e intercâmbio de 
experiências sustentáveis existentes regionalmente se faz urgente para retroalimentar as demandas por 
políticas públicas mais sustentáveis.
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Resumen

Para el mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades rurales se requiere avanzar en la genera-
ción de alternativas productivas, sin embargo, un adecuado desarrollo territorial requiere mejorar también 
la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos, siendo fundamental una agricultura sensible a la 
nutrición. El proyecto de seguridad alimentaria y nutricional de Nariño –SAN Nariño – entre 2012-2014, 
permitió avanzar en el logro de innovaciones inclusivas, obteniendo tres variedades de papas amarillas 
(Ocarina, Sua Pa, y Dorada), más productivas, resistentes a tizón tardío y con mejores contenidos nutricio-
nales; para lo cual fue determinante el trabajo con productores de Nariño – Colombia y las instituciones.

Actualmente se desarrolla el proyecto “Papas más Nutritivas”, financiado por el Canadian International 
Food Security Research Fund –CIFSFR-, el cual busca escalar la innovación a nivel nacional, a fin de contribuir 
con el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Se ha diseñado un modelo de escalamiento 
para la adopción de las nuevas variedades de papas más nutritivas bajo un enfoque integrado que privilegia 
el trabajo transdisciplinario y el desarrollo de sinergias con otras iniciativas e instituciones.

El objetivo del proyecto es incidir en el desarrollo del sector rural buscando mejorar la condición social 
de los productores en los territorios. Trabajamos en i) disponibilidad, ii) acceso, iii) ampliación de la deman-
da y iv) políticas públicas.

Avanzamos en la consolidación de Núcleos de Producción de Semilla de Papa de Calidad, a fin desa-
rrollar negocios inclusivos que mejoren los ingresos de los productores, garanticen la disponibilidad de 
semillas para los pequeños agricultores, y papas más nutritivas para los consumidores colombianos. Desa-
rrollamos Escuelas de Líderes Gestores en Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se implementan con 
metodologías con enfoque de género. Reconocemos la importancia del desarrollo de capacidades locales, 
por ello implementamos las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar – ECAF, escenario en que se bus-
ca fortalecer las capacidades individuales, colectivas y de gobernanza territorial. 

La experiencia adquirida en la ejecución del proyecto, brinda aprendizajes significativos para reflexio-
nar acerca de la importancia de implementar abordajes transdisciplinares en proyectos que privilegian la 
gestión social del conocimiento como elemento trascendental en la gestión territorial del desarrollo rural. 

Palabras clave: Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar –ECAF-, Sinergias, Fortalecimiento de capaci-
dades, Organización rurales, Gobernanza. 
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Introducción 

Las estrategias de desarrollo territorial rural buscan trasformaciones institucionales y productivas, 
para que especialmente los pequeños, medianos productores y trabajadores del medio rural encuentren 
posibilidades para la inclusión y superación de la pobreza (De Janvry y Sadoulet, 2004; Schejtman y Berde-
gué, 2004). Tradicionalmente, en la implementación de la estrategia se han encontrado algunas limitaciones 
debido a que las acciones emprendidas han obviado el alto grado de heterogeneidad en el medio rural, usan-
do políticas sectoriales, desarticuladas en las que privilegian actividades agrícolas, sin considerar acciones 
que garanticen la inclusión de las mujeres (Schejtman, 2010). 

En la práctica los proyectos de desarrollo rural intervienen fragmentadamente. Buscan reemplazar las 
fallas del mercado por medio de la provisión directa de financiamiento, tratan de corregir la desarticulación 
al mercado de los pequeños productores, por medio de acciones que buscan romper la asimetría de infor-
mación, el acceso a tecnologías duras y a insumos extralocales (Schejtman. 1998); lo anterior, sin lograr 
alterar las condiciones a que la población local se enfrenta una vez termina la intervención (Dirven, 2000).

Las acciones promovidas para el desarrollo de negocios inclusivos que promuevan la valorización de 
recursos específicos del territorio que contribuyan a consolidar la agroindustria rural hasta el momento no 
resultan ser efectivas (Aranda et al., 2009). En la práctica se ha asumido que la adecuada difusión de tecno-
logía consiste en modernizar los procesos, para ello se introducen innovaciones sin tener en cuenta el cono-
cimiento local. Se privilegia un desarrollo agrícola que hace uso de materiales introducidos, promoviendo su 
producción entre pequeños productores que ven transformadas sus tradiciones productivas y alimentarias, 
y en consecuencia las identidades territoriales. Estos procesos de desarrollo territorial vienen generando 
transformaciones en el medio rural, impactando negativamente la seguridad alimentaria y nutrición en las 
comunidades, y a su vez por los vínculos urbano – rurales logran transformar la cultura alimentaria de la so-
ciedad en general. Por lo anterior, los beneficios que se atribuyen para el mejoramiento de la competitividad 
territorial (Farell y Thirion, 2001), y las condiciones de vida de la sociedad rural, en términos del crecimien-
to económico, la equidad social y la preservación del medio ambiente (Ramírez, 2014) se ponen en duda; 
más aún cuando la producción se orienta a suplir las demandas de un mercado cada día más globalizado 

En la implementación del enfoque territorial del desarrollo rural se proponen modelos de desarrollo 
que difícilmente logran articular acciones estratégicas que conduzcan al aprovechamiento de las potencia-
lidades del territorio. La insostenibilidad de estas iniciativas y las transformaciones sociales que generan 
no satisfacen las demandas locales, por tanto, las oportunidades de acceso efectivo de la sociedad rural a 
mejores condiciones para su desarrollo no están aportando al crecimiento económico, la equidad social y la 
preservación del medio ambiente en los territorios (Miranda y Mantos, 2002).

En los territorios las redes se basan en la interdependencia e interacciones que se generan entre los acto-
res; estas no son intercambiables en el mercado (conocimiento y saber hacer local, las creencias, habilidades 
y destrezas) como consecuencia de las especificidades del territorio (la producción local, costumbres alimen-
tarias, entre otras) que se favorecen por la existencia de las proximidades (Zimmermann y Pecqueur, 2004).

Schejtman (2010) plantea como características normativas deseables en los procesos de desarrollo 
territorial la inclusión de los sectores pobres y socialmente excluidos, prestando especial atención a peque-
ños emprendimientos. Se requiere así un abordaje intercultural que evalué las restricciones e implicaciones 
ambientales (Chiriboga, 2013), a su vez incorporar las especificidades y los conocimientos tácitos, territo-
rialmente localizados, para generar innovaciones en los territorios reconociendo las dinámicas territoriales.

El modelo de escalamiento del proyecto Papas más Nutritivas

Cuando se habla del proceso necesario para que una innovación sea conocida y puesta en práctica 
por un amplio número de agricultores y consumidores, se habla de escalamiento (Scaling-up). Escalar una 
innovación, como las papas amarillas más nutritivas no es un trabajo sencillo. Además de tener buen sabor, 
adecuada rentabilidad para que los agricultores las adopten, así como calidad nutricional para mitigar las 
deficiencias nutricionales de amplios sectores de la población, la innovación a escalar debe considerar as-
pectos culturales, ambientales y éticos, para que sea socialmente aceptable.
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Los objetivos del escalamiento en proyectos y programas de beneficio social, más allá del impacto eco-
nómico, buscan cambios significativos y sostenibles en el bienestar que genera a toda la sociedad. En parti-
cular, para el escalamiento de las papas más nutritivas estas exigencias a las innovaciones se vuelven crucia-
les cuando se trata de que muchos agricultores las siembren, el consumidor las acepte, y finalmente sean los 
colombianos quienes se beneficien del desarrollo científico. Lograr la adopción es todo un reto, puesto que 
se trata de aprovechar la innovación con las realidades de diversos usuarios. 

Desde sus orígenes en el proyecto SAN Nariño se ha involucrado a los actores locales (comunidades 
indígenas y pequeños productores agrarios) en los procesos de selección de cultivares, obtenidos por prác-
ticas de mejoramiento convencional (Rodríguez et al., 2014). Sobre la base del conocimiento de las propias 
comunidades se han identificado los criterios para obtener las variedades de papa amarilla Criolla Dorada, 
Criolla Ocarina y Criolla Sua Pa (Mosquera et al., 2016). 

El reto del proyecto Papas más Nutritivas, que actualmente ejecutamos, es que estas innovaciones sean 
adoptadas y cultivadas por agricultores de las zonas paperas de Colombia, buscamos que las familias se 
beneficien de la innovación. Los pequeños agricultores por los mayores rendimientos (15% de mayor ren-
dimiento por ha) lo cual conduce a liberar áreas para ser usadas en otras actividades productivas. Esta 
innovación genera mayores ingresos (más de 18% de rentabilidad), por su mayor resistencia a Tizón tardío, 
principal enfermedad de la papa, ya que reduce las aplicaciones de productos fitosanitarios contribuyendo 
a la protección del medio ambiente. Esta innovación se fundamenta en un alimento tradicional de la dieta de 
las comunidades y fortalece su consumo. Pretendemos impactar en la población colombiana promoviendo 
el consumo de estas papas, por su mayor contenido nutricional (el doble de proteína y casi un 20% más de 
hierro y zinc en comparación con variedades tradicionales de papas criollas) (Peña et al., 2015) (Tabla 1) lo 
que ha permitido mejorar las condiciones nutricionales de niños en edades de 2-5 años en Nariño (Bustos, 
2015), además por sus metabolitos secundarios asociado a actividades antioxidantes, anti-inflamatorias y 
anti-tumorigénicas (Liyao et al., 2016; Piñeros et al., 2016). Por las características de forma, textura y color 
del tubérculo estos materiales son muy similares a las variedades tradicionales, por lo que se espera, no 
sean rechazadas en el mercado, además por su calidad tienen potencial para la agroindustria.

Tabla 1 – Mejoramiento del aporte nutricional nuevos cultivares de papas más nutritivas

Cultivares Proteína
(g/100 g peso seco)

Fibra dietaría total
(g/100 g peso seco)

Hierro
(mg/100 g peso seco)

Zinc
(mg/100 g peso seco)

Nuevos

Criolla Dorada 9,7 16,4 2,2 1,5

Criolla Ocarina 2,9 7,4 2,2 1,3

Criolla Sua Pa 9,2 15,4 2,0 1,5

Tradicionales

Criolla Colombia 4,0 15,3 1,8 1,3

Criolla Galeras 3,1 14,5 1,9 1,3

Fuente: Adaptado de Peña et al. (2015)

Para ampliar la sostenibilidad y garantizar el escalamiento de la innovación hemos propiciado siner-
gias con diferentes agentes que se relacionan a la cadena de valor del producto (productores, organizacio-
nes privadas, instituciones públicas y autoridades), promoviendo el dialogo inter-sectorial. A fin de generar 
impacto en políticas públicas así como para la sostenibilidad del escalamiento de la innovación, buscamos 
establecer un sistema de producción de semilla de calidad con pequeños agricultores, para que ellos desa-
rrollen negocios inclusivos que les permita proveer semillas de calidad a otros productores que localizan la 
producción en los territorios de influencia. 

Se ha diseñado un modelo para el escalamiento para la innovación (Figura 1); esperamos que una vez 
termine el proyecto los productores y sus organizaciones hayan adquirido capacidades (buenos habitos de 
alimentación, diversidad de la dieta, organizativas, productivas y con un equidad de género y familia, gober-
nanza y protección del ambiente) que incida en el buen vivir.
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Figura 1 – Modelo de escalamiento proyecto papas más nutritivas

En la construcción del modelo de escalamiento se han considerado condiciones de la producción, mer-
cado y consumo, buscando la sostenibilidad de la innovación. 

Con el fin de valorizar el conocimiento local implementamos programas de educación a través de las 
Escuelas Comunitaria de Agricultura Familiar –ECAF-, escenario en que los productores y sus familias coo-
peran y aprenden para adquirir conocimiento en aspectos técnicos de la producción, desarrollan capaci-
dades para la acción colectiva y la consolidación de Núcleos de Emprendedores Rurales (Parrado et al., 
2009), mejoran los hábitos de consumo hacia el logro de una dieta más diversa y balanceada que incluya 
las innovaciones por medio de las Escuelas de Líderes Gestores en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Del 
Castillo, 2010). En el trabajo con las comunidades se avanza con un enfoque de trabajo en el cual todos los 
participantes contribuyen a la construcción y gestión social del conocimiento, con especial atención al papel 
que juega la mujer como agente de cambio y desarrollo social. Cobran importancia también el desarrollo 
de estrategias de comunicación para que los beneficiarios del escalamiento reciban adecuada información, 
buscando llegar a mejorar la información para los clientes y usuarios potenciales de la innovación. 

Resultan primordiales las sinergias que se promueven desde el proyecto con diversas instituciones (pú-
blicas y privadas) a fin de que no existan duplicidades en las intervenciones que desgasten a las comunidades. 
Se promueve el liderazgo de las comunidades y sus organizaciones para implementar adecuados procesos de 
gobernanza, donde los propios productores desarrollan capacidades para incidir en el diseño de nuevas accio-
nes que se concreten en políticas públicas de diverso orden (local, departamental, sectorial, nacional). 

La construcción de capacidades científicas para el país es un objetivo transversal y el proyecto aporta a 
la formación de capital humano del más alto nivel; estudiantes de diversos programas de pregrado y posgra-
do de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de McGill – Canada, son quienes actúan como 
promotores del desarrollo y realizan el acompañamiento de las comunidades y sus organizaciones. Este 
proyecto es financiado por el gobierno canadiense a través del International Development Research Center y 
el Global Affairs Canada, y en su origen ha contado con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura y 
desarrollo rural –MADR – de Colombia. 
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Conclusión

Se ha iniciado el escalamiento de los tres cultivares de papas más nutritivas obtenidas con la activa par-
ticipación de pequeños productores en Colombia, para ello se viene implementando un modelo que integra 
producción, oferta y mercado, el cual involucra diferentes actores de la cadena de valor de la papa, promo-
viendo sinergias y educando para la autonomía. 

El proyecto viene promoviendo la conformación de Núcleos de Producción de Semilla de Papa de Ca-
lidad como un negocio sostenible que propende por la seguridad alimentaria y nutricional, haciendo frente 
a un punto crítico en el sistema productivo papa en el país como lo es mejorando el acceso al que hoy día 
cuentan los pequeños productores a semillas de calidad. 

En necesario que las estrategias que se implementan en el marco de los programas de Desarrollo Ru-
ral con Enfoque Territorial replanteen sus acciones, garantizando en su desarrollo la participación de los 
actores locales, promoviendo el desarrollo de capacidades que permitan alcanzar a las comunidades sus 
propios objetivos por medio de la gestión social del conocimiento. Solo de esta forma se lograrán adecuadas 
transformaciones, tanto institucionales como productivas, que garanticen la inclusión, contribuyan con la 
superación de la pobreza y al cierre de brechas que requiere las sociedades rurales en América Latina.
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Resumo

Apesar do estado do mato grosso ser caracterizado por grandes propriedades rurais com extensas áreas 
cobertas predominantemente com commodities agrícolas, pecuária de corte e com uso intensivo de tecnolo-
gia de ponta – alcançando sistematicamente recordes de produtividade, existem outras formas de produção 
e vida no meio rural sendo desenvolvidas pela agricultura familiar. Agricultura esta que representa 76,3% 
dos estabelecimentos rurais do estado mesmo ocupando apenas 10,2% das terras (IBGE, 2009). A agricul-
tura familiar consolidou nos últimos vinte anos seu espaço como asseguradora de importantes funções na 
dinâmica econômica local, na segurança alimentar e combate à fome, nos serviços ambientais e neste caso, 
especificamente, desempenha um papel importante no equilíbrio da expansão agropecuária rumo à floresta 
Amazônica. Nesse sentido, buscou-se analisar as experiências diferenciadas de instituições que atuam com 
agricultores familiares no território. Especificamente, trabalhou-se na perspectiva de encontrar elementos em 
comum que potencializem os resultados e produzam instrumentos eficazes de promoção sócio econômica e 
ambiental para os agricultores familiares. Três experiências que envolvem instituições atuantes na agricultura 
familiar foram apontadas por atores territoriais como sendo relevantes para o aprofundamento da pesquisa: a 
Cooperativa Coopernova com sede em Terra Nova Do Norte/MT; Projeto Olhos D’água e Instituto Ouro Verde 
em Alta Floresta/MT. Resultados preliminares apontam que, dentre inúmeros fatores que concorrem para os 
resultados satisfatórios das experiências, destacam-se os elementos sócios organizativos da cooperação entre 
as famílias, o acesso às políticas públicas, a viabilização de acesso aos mercados, assistência técnica de quali-
dade e a constituição de modelos tecnológicos diversificados e adaptados à realidade das famílias. Conclui-se 
por ora que estes elementos foram determinantes para a ampliação da capacidade de resiliência da agricultura 
familiar e tornaram as experiências dignas de serem apresentadas como exitosas e bem sucedidas.

1 Agradecimentos ao Projeto RADIS-MT FUP/UnB
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1. Introdução

A prática recorrente dos governos em criar condições políticas, jurídicas e econômicas para o favoreci-
mento de determinada classe hegemônica, impactou diretamente no acesso a terra e a formação da agricul-
tura familiar do Mato Grosso, especificamente do Norte do Estado.

A Lei Imperial de Terras, em 1850, e seu regulamento de 1854 estruturou a legislação fundiária no Brasil e 
nos estados, propiciaram aquisição de terras devolutas desde que estivessem ocupadas e cultivadas (Moreno, 
1999). A abundância de terras devolutas no estado não significou necessariamente a democratização do aces-
so à terra. A Lei excluiu os pequenos produtores que não possuíam condições para aquisição e também não 
faziam parte do aparato hegemônico que se fundamentavam na tríade, jurídico, político e econômico.

No século XX, com a finalidade de promover a interiorização e garantir os domínios das nossas fronteiras, 
houve incentivo pelo Governo Federal em colonização pública e privada. Novamente o grupo hegemônico do 
estado juntamente com empresas colonizadoras foram privilegiadas (Girardi, 2015). Nesse período, Moreno 
(2005), destaca que os projetos de colonização privada implantados por 33 empresas, foram essenciais na 
criação dos municípios do Norte do Estado. Na década de 1950, surgiram os primeiros municípios na região e, 
após os anos 70, outros foram criados através de vários incentivos e subsídios fiscais (Mendes, 2012). 

O agronegócio2 é o modelo produtivo predominante no estado, ocupa 50,5% do PIB estadual com pre-
dominância da agricultura que corresponde a 75% do PIB agropecuário com destaque para a soja, que 
absorve 51% deste e, somando-se ao milho, algodão e pecuária ocupam 92% do PIB agropecuário estadual 
(Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária [IMEA], 2016). Portanto, percebe-se alta concentra-
ção da atividade agropecuária no Estado, orientada basicamente para a exportação de grãos e carne. Estas 
atividades estão oligopolizadas por grandes proprietários de terra, empresas nacionais e multinacionais.

Neste contexto, destaca-se que a produtividade e a competitividade do agronegócio estão entre as mais 
elevadas do mundo (Ferro & Vechi, 2014). Esta constatação em grande medida pode ser observada devido à 
facilidade de acesso a crédito, tecnologia, assistência técnica privada, pesquisa de alto padrão de desempe-
nho, além do acesso à terra já mencionado anteriormente.

Por sua vez, o estado do Mato Grosso possui 104.346 núcleos familiares, sendo que destes, 59,36% são 
assentados rurais da reforma agrária ou outros programas de acesso à terra, ultrapassando o número de 
agricultores “tradicionais” no Estado (Empresa Mato-Grossense de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
[EMPAER], 2015). A agricultura familiar mato-grossense apresenta grande diversidade de realidades, so-
frendo influência direta da supremacia do modelo tecnológico preconizado pelo agronegócio, em determi-
nadas situações reproduzindo o modus operandi sem qualquer análise crítica ou técnica. Simultaneamente, 
se caracteriza por outras realidades marcantes que a diferencia da agricultura não familiar, como a gestão 
do estabelecimento e a produção sendo fundamentalmente da família além de unir no mesmo espaço, o 
modo de vida e o trabalho.

A produção de frutas, legumes e verduras (FLV) no Estado é característica da agricultura familiar.  
O Mato Grosso adquiriu aproximadamente 290 milhões em 2013 de FLV de outros estados produtores  
(EMPAER, 2015). Uma aparente contradição para um Estado que é o maior produtor de soja, milho e carne 
(commodities) e que importou 56,3% FLV consumidos internamente.

Atrelado a este contexto, a região Norte do Estado possui baixa densidade demográfica (aproximada-
mente 20 habitantes por km²) e apresenta um dos menores PIB per capita (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística [IBGE], 2010). Tudo isso amplia um conjunto de dificuldades encontradas pelas organizações 
(concorrência e baixa demanda) que diversificam a produção e buscam um reposicionamento no mercado 
agroalimentar apostando nos canais curtos de comercialização ou comércio local/regional. Segundo Ferrari 
(2011), este canal de venda direta reconecta o agricultor com o consumidor, proporciona maior controle 
sobre a comercialização e melhor retorno ao agricultor sobre o preço praticado.

2 Segundo Fernandes (2013), “agronegócio é o novo nome do modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária capitalista. Esse modelo não é novo, 
sua origem está no sistema plantation...A agricultura capitalista ou agricultura patronal ou agricultura empresarial ou agronegócio, qualquer que seja o 
eufemismo utilizado, não pode esconder o que está na sua raiz, na sua lógica: a concentração e a exploração.” Fernandes, B. M. (2013). Construindo um 
estilo de pensamento na questão agrária: o debate paradigmático e o conhecimento geográfico. Tese de doutorado. (UEP), Presidente Prudente, SP, Brasil.
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O presente trabalho refencia 3 iniciativas de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar na re-
gião Norte do estado do Mato Grosso, inseridas no Território do Portal da Amazônia3 e que possuem grande 
relevância socioambiental, buscando valorizar o protagonismo local para a dinamização dos sistemas pro-
dutivos, re-arranjos produtivos e melhoria de renda das famílias.

2. Metodologia

A pesquisa foi realizada nos municípios de Alta Floresta e Terra Nova do Norte com as seguintes orga-
nizações: Instituto Ouro Verde – IOV, a Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda – Coopernova e o 
Projeto Olhos D’água da Amazônia – PRODAM. São iniciativas alternativas ao modelo convencional de pro-
dução da região e tem destacado quanto ao processo de recuperação de áreas degradadas, diversificação do 
uso do solo, comercialização, geração de renda e participação social.

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com informantes-chave e análise 
documental, tendo como método investigativo o estudo de casos múltiplos (Yin, 2015) ou casos coletivos 
(Stake, 2000). 

A seguir são apresentadas as principais experiências visitadas e analizadas:

2.1 Instituto Ouro Verde (IOV)

Organização não governamental fundada em 1999 que possui como foco de atuação a participação 
social como base para o desenvolvimento sustentável. Parte da ideia que o desenvolvimento não envolve 
modelos prontos, mas sim algo em permanente construção, valorizando o protagonismo das populações 
historicamente excluídas dos processos de decisões.

O IOV atua diretamente com agricultores e suas representações, fomentando a participação e criação 
de uma visão crítica, valorizando a cultura e fortalecendo as estruturas sociais, possibilitando assim seu 
crescimento técnico, econômico e institucional. O instituto está fundamentando em três grandes programas 
de atuação que visam o apoio à diversificação da matriz produtiva com aumento da renda baseado nos prin-
cípios da Agroecologia. Apoio a comercialização por meio de novos canais priorizando a relação direta entre 
consumidores e produtores. Apoio às finanças solidárias, linhas de crédito para o processo de transição 
agroecológica e a comercialização solidária. 

2.2 Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda. – COOPERNOVA 

Fundada em 1987, desenvolve atividades agropecuárias em 20 municípios da região, tem 98% do qua-
dro social composto por agricultores familiares, cujas propriedades fazem parte de diversos assentamentos 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA na região, totalizando aproximadamente, 
2.500 associados.

Possui parque agroindustrial constituído de laticínio, fábrica de ração e suplementos minerais, proces-
samento de frutas além de possuir 06 unidades de atendimento aos cooperados, lojas de produtos agrope-
cuários, postos de recebimento de leite e unidades de recepção de grãos. A principal atividade desenvolvida 
é a bovinocultura de leite, sendo industrializados diariamente cerca de 130.000 litros de leite na forma de 
derivados. A fruticultura com o cultivo de frutas tropicais e típicas da região amazônica também vem sendo 
desenvolvida como forma de diversificar e proporcionar opções de geração de renda. Processam atualmente 
16 sabores de frutas na forma de polpas, além da produção da castanha de caju. Seus produtos são comer-
cializados principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. A cooperativa disponibi-
liza aos associados uma diversidade de serviços e produtos cuja finalidade é fortalecer a rede de produtores 
com serviços e produtos de qualidade e com menor custo ao produtor.

3 Território composto por 16 municípios cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento territorial sustentável com participação social e integração de 
políticas públicas do Governo Federal, estado e municípios. Para maiores informações acessar www.territoriosdacidadania.gov.br
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2.3 Projeto Olhos D’Água da Amazônia – PRODAM

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SECMA e um conjunto de instituições par-
ceiras atuantes em Alta Floresta visando retirar o município da lista publicada em 2008 pelo Ministério do 
Meio Ambiente – MMA onde constavam 43 municípios responsáveis por 55% do desmatamento da Ama-
zônia Legal. Para sair desta lista os municípios deveriam buscar metas de controle ao desmatamento e rea-
lizar o Cadastro Ambiental Rural – CAR de no mínimo 80% do território municipal. Em 2011, Alta Floresta 
passou por uma grande seca comprometendo o abastecimento água a população e, ainda na lista de maiores 
desmatadores, o município tomou a iniciativa de elaborar o PRODAM apoiado pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES. Ao final do projeto, um total de 2.780 CAR foram desenvolvidos, 
cobrindo uma área equivalente a 83% o total do município. Isso permitiu que o município fosse retirado da 
lista do MMA. Além disso, foram recuperadas 1.200 nascentes das 4 mil ameaçadas de extinção. Implantou 
1.738 hectares de Sistema Agroflorestal – SAF, sendo 400 em nascentes e 1.338 nos cursos de rios e margens 
de represas, possibilitando o mapeamento de 3.121 propriedades rurais e o monitoramento de 106 nascen-
tes da Bacia Mariana 1, que abastece Alta Floresta. Além da regularização ambiental e fundiária, o projeto 
implantou 20 UD – Unidades Demonstrativas , para fortalecimento da cadeia produtiva como: manejo rota-
cionado de pastagens, hortas orgânicas com sistema Produção Agroecologia Integrada e Sustentável – PAIS, 
Psicultura, Meliponicultura e a implantação de SAFs com assistencia técnica especializada.

3. Resultados e discussão

Concluímos que existem elementos potencializadores em comum nas organizações pesquisadas, des-
critos a seguir:

3.1 Assistência Técnica e Extensão Rural

O elemento com maior força entre os atores pesquisados é a Assistência Técnica e Extensão Rural con-
tinuada – ATER. No Estado, apenas 1/3 dos agricultores recebem ATER pública. As experiências mostraram 
que a ATER construída com e para os agricultores de forma inclusiva e estimulando o protagonismo destes, 
tem alcançado melhores resultados quanto ao engajamento social e diversificação da renda.

3.2 Geração de renda e acesso a mercados 

Nas organizações pesquisadas há duas estratégias distintas de comercialização, ambas buscam forta-
lecer iniciativas sustentáveis e gerar renda aos produtores. Para o IOV e o PRODAM, que buscam fortalecer 
o mercado local e regional, a estratégia utilizada são feiras livres, mercado público (PAA e PNAE) e canal in-
formatizado de comercialização4. Fundamentalmente esta estratégia gera maior autonomia aos agricultores 
familiares, eliminando intermediários e tornando-os protagonistas do processo, agrega valor à produção, 
pois estabelece identidade local ampliando a relação de confiança entre produtores e consumidores (Ferra-
ri, 2011). A Coopernova tem foco na verticalização, agroindustrialização, diversificação e mercado nacional 
com a finalidade de agregar valor e melhorar a renda do produtor. 

3.3 Políticas Públicas

As estratégias das organizações estudadas possui forte interface com as políticas públicas, especial-
mente as federais, materializadas nos programas PAA, PNAE, programa de reforma agrária e fomento ao de-
senvolvimento. A política estadual de isenção tributária possibilita à Coopernova dinamizar investimentos 
em modernização tecnológica, ampliando a eficiência nos processos de agregação valor.

4 SISCOS é um software que visa a comercialização baseado em valores e princípios comprometidos com a solidariedade. Para ter acesso ao Siscos é 
necessário um cadastro prévio realizado na página do IOV. www.siscos.com.br
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As políticas públicas de comercialização são instrumentos de ampliação da diversidade produtiva, con-
forme afirmam Silva et al. (2014), além de ampliar competências sobre qualidade, logística, agregação de 
valor e outros, prepara-os para acessarem mercados com maior complexidade.

3.4 Organicidade Social

As experiências destacadas possuem forte identidade com processos organizativos, valorizando a mo-
bilização e participação através da articulação local, com diferentes níveis de cooperação. Ambas as expe-
riências atuam com um conjunto significativo de famílias, fortalecendo relações de proximidade, propician-
do manifestações coletivas e individuais.

Apesar de cada experiência possuir sua forma distinta de organização, seja em cooperativa ou grupos 
informais, fator marcante é a organização social que potencializa e multiplica os resultados.

Através de suas organizações econômicas, os agricultores atuam na cadeia produtiva agregando valor, 
gerando trabalho, renda e redução de custos com a comercialização direta, agroindustrialização, transporte 
solidário, inserção nos mercados institucionais, aquisição de insumos que melhor se viabilizam quando 
ocorre atuação coletiva. A diversificação dos sistemas produtivos e a participação social tem sido condição 
básica para viabilizar o acesso aos mercados locais e formas cooperativadas de desenvolvimento.

3.5 Integração de sistemas produtivos na cadeia agroalimentar

Os estilos de agriculturas preconizados nas experiências são na grande maioria poupadores do uso de 
recursos naturais não renováveis, manejando de forma integrada os recursos naturais renováveis. Apesar de 
somente o IOV assumir explicitamente o propósito da Agroecologia, percebe-se que a Coopernova incentiva 
a diversificação dos cultivos e a reciclagem de nutrientes através da integração pecuária leiteira e fruticul-
tura. Já o PRODAM traz a dimensão da recuperação ambiental atrelada à prática de atividades produtivas 
sustentáveis geradoras de renda ao agricultor.

4. Considerações finais

O Mato Grosso vive uma grande contradição, entre um Estado que é uma potência exportadora de grãos 
e carne e, por outro lado, comprador de alimentos.

Frente às dificuldades que sobressaem à agricultura familiar na região Norte do Estado, as experiên-
cias investigadas apontam viabilidade quando consideramos análise sobre os aspectos sociais, econômi-
cos e ambientais.

Os projetos de expansão da agricultura familiar no Território Portal da Amazônia, como exemplo, os 
assentamentos rurais, devem considerar os elementos apresentados como pressuposto para um desenvol-
vimento endógeno, que considere a relação entre o econômico e ambiental, de forma harmoniosa. Segundo 
Martins (2002), este desenvolvimento endógeno deve considerar o homem como protagonista e, considerá-
-lo como sujeito e beneficiário deste processo.
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Resumo

O projeto gestão dos territórios dos cocais e da planície litorânea do Piauí (UFPI/CNPQ/MDA), executa-
do pelos núcleos de extensão e pesquisa em desenvolvimento territorial dos cocais e da planície litorânea da 
Universidade Federal Do Piauí – UFPI têm atuado, de forma plural, associando a pesquisa – ação participativa 
e etnografia, utilizando instrumentos como: entrevista em profundidade, diagnóstico/planejamento e assesso-
ramentos organizacionais participativos, vinculados à construção de conhecimentos em gestão socioprodutiva 
compartilhada, princípios agroecológicos e da economia solidária. A investigação tem objetivado analisar te-
máticas priorizadas pelos conselheiros territoriais, fruto do diagnóstico participativo junto aos colegiados, com 
destaque para a: assistência técnica e extensão rural – ater; inserção socioprodutiva de mulheres e juventudes 
rurais; acesso a políticas públicas; aquicultura de base ecológica; tecnologias socioambientais voltadas á agri-
cultura familiar. Dentre os resultados identificados, destacamos o processo de assessoria em extensão rural de 
princípios agroecológicos que culminou na condução de 8 delegados da conferência nacional de ater – 2ª CNA-
TER, efetivando 12 propostas oriundas dos territórios entre as 30 propostas finais. As estratégias de construção 
de conhecimentos em aquicultura de base ecológica e tecnologias socioambientais focadas nos quintais agroeco-
lógicos propiciaram o engajamento das juventudes e mulheres rurais, em ações práticas em suas comunidades, 
construindo e (re) construindo novos saberes em: criação de peixes em sistema de circulação de água e galinhas 
em pastagens naturais; produção de hortas, pomares e fertilizantes naturais; produção de frutas desidratadas 
e complementos a ração animal; elaboração de fitoterápicos e subprodutos da produção animal com sistema. A 
participação das organizações sociais, movimento das quebradeiras de coco babaçu, as escolas famílias agríco-
las, os sindicatos dos/as trabalhadores(as) rurais e ONGs, junto às políticas públicas, com destaque para as de 
mercado institucional, principalmente o PNAE e PAA. Embora as mulheres rurais continuem enfrentando a in-
visibilidade dos trabalhos reprodutivos e produtivos identificamos grupos femininos inseridos em projetos so-
ciais contribuindo com a autonomia e reconhecimento da mulher como elemento central da agricultura familiar. 
A juventude rural assumiu a política territorial como protagonista, realizando oficinas de diagnóstico rural, 
aplicando 2320 entrevistas semiestruturadas junto a camponeses; 62 entrevistas em profundidade com conse-
lheiros dos territórios dos cocais e da planície litorânea; 86 entrevistas com gestores territoriais das políticas 
públicas da agricultura familiar; efetivaram comitês de juventudes dos cocais e da planície litorânea, efetivando 
16 jovens como técnicos(as) nas chamadas públicas de ater e como assessores nos projetos de editais públicos 
de extensão junto a UFPI/CNPQ.

Palavras-chave: Mercados institucionais, Políticas Públicas, Mercados locais, Agricultura familiar e Gestão Social.
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1. Introdução

Os aspectos da dinâmica rural têm promovido estudos a fim de contribuir com o fortalecimento do ho-
mem e da mulher do campo, tais como a dinâmica da agricultura familiar; a educação do campo; a luta pelo 
reconhecimento territorial; a contribuição dos movimentos sociais do campo; entre outros elementos que 
contribuem para a formação da identidade campesina. 

Neste projeto buscamos contribuição para a inclusão socioprodutiva, a formação profissional de con-
textos populares, educação do/no campo, a luta para superar a pobreza rural, a igualdade social de gênero, 
a emancipação das juventudes, a diminuição das diferenças na renda, o fortalecimento da agricultura fami-
liar, a ampliação das experiências em agroecologia, a efetivação de políticas públicas rurais, a articulação 
institucional, a politização social dos fóruns/redes, o assessoramento, acompanhamento e monitoramento 
dos colegiados territoriais estão entre as principais demandas de consolidação dos processos de desenvol-
vimento territorial sustentável e de economia solidária. 

Nessa perspectiva, a abordagem territorial rural tem contribuído com o fortalecimento dos espaços so-
ciais, envolvimento de atores locais, efetivação das políticas públicas apoiando a redução das desigualdades, 
crescimento da justiça social e avanço da economia solidária. 

A história do desenvolvimento territorial se confunde com o processo de colonização e do desenvolvi-
mento da agricultura no Brasil, que foi marcada pelo difusionismo tecnológico que apesar do discurso de 
modernização da agricultura para acabar com a pobreza rural, na prática esteve a serviço dos interesses 
hegemônicos do capital e contribuiu com o aumento das diferenças sociais, fome e miséria. Apesar dos 
esforços das experiências participativas das organizações sociais, as práticas de extensão educadora e de 
políticas públicas se mostraram descontínuas, principalmente não atendiam a demanda multicultural, de 
pertencimento e territorial dos contextos populares da agricultura de base familiar. 

Na última década, as políticas públicas do MDA, especificamente da Secretaria de Desenvolvimento Ter-
ritorial – SDT vêm buscando perspectivas metodológicas que possam amparar os clamores do público1 da 
agricultura familiar no sentido de promover as transformações para a sustentabilidade. Faz-se necessário 
avançar nos mecanismos de gestão territorial para a contemporaneidade, que preconiza fortalecer o Con-
selho Nacional e Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF, priorizar as estratégias de inclusão dos 
povos étnicos, as comunidades quilombolas e os povos tradicionais, garantir a igualdade social de gênero, 
contemplar a sociobiodiversidade com metodologias, projetos e formação que considere os povos do cam-
po, da floresta e da água, valorizar o conhecimento endógeno do manejo sustentável dos recursos naturais 
e preservação de suas culturas, valores e tradições. Também corroborar o cooperativismo solidário como 
instrumento de organização econômica da agricultura familiar, inclusão socioprodutiva, emancipação de 
juventudes rurais e acesso às políticas públicas no âmbito dos Territórios rurais e da cidadania. 

Nesse contexto o projeto Gestão dos territórios dos Cocais e da Planície Litorânea do Piauí (UFPI/
CNPq/MDA), executado pelos núcleos de extensão e pesquisa em desenvolvimento territorial dos Cocais e 
da Planície Litorânea da Universidade Federal do Piauí – UFPI têm atuado, de forma plural com pesquisa 
participativa, vinculados à construção de conhecimentos em gestão socioprodutiva compartilhada e exten-
são rural de princípios agroecológicos e da economia solidária.

A investigação tem objetivado analisar temáticas priorizadas pelos conselheiros territoriais, fruto do 
diagnóstico participativo junto aos colegiados, com destaque para a: Assistência Técnica e Extensão Rural 
– Ater; inserção socioprodutiva de mulheres e juventudes rurais; acesso a políticas públicas; aquicultura de 
base ecológica; tecnologias socioambientais voltadas á agricultura familiar.

1 Seguimentos do público da Pnater definido na I Conferência Nacional de ATER, em Brasília abril de 2012: Trabalhadores/as rurais, camponeses/
as, acampados/as, assentados/as da reforma agrária, povos indígenas, povos de terreiro e ciganos/as, quilombolas, açorianos/as, atingidos/as por 
barragens mineradoras e hidrelétricas, extrativistas, seringueiros/as, quebradeiras de coco, fundos de pasto, faxinalenses, pescadores/as artesanais, 
ribeirinhos/as, aquicultores/as familiares, caiçaras, marisqueiros/as, retireiros/as, torrãozeiros/as, geraizeiros/as, vazanteiros/as, pomeranos/as, 
pantaneiros/as, caatingueiros/as, dentre outros/as segmentos.
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2. Metodologia

Atuamos com o pluralismo metodológico, associando à pesquisa-ação participativa a etnografia, utiliza-
mos os instrumentos: levantamento de dados secundários do FNDE sobre o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar; artigos científicos e publicações institucionais; roteiro de observação direta e participante; 
oficinas participativas para apresentação e discussão dos resultados junto com os conselheiros territoriais; 
e aplicação de roteiro de entrevistas com os gestores das secretarias de educação dos municípios e repre-
sentação do governo do Estado do Piauí. Nosso universo os conselheiros representantes dos 33 municípios 
que compõe o Território dos Cocais e Planície Litorânea como amostra 90% das secretarias.

O roteiro de entrevistas e os demais instrumentos de investigação abordaram e analisaram resultados 
numéricos e qualitativos sobre as dinâmicas priorizadas pelos conselheiros territoriais, fruto do diagnósti-
co participativo junto aos colegiados, com destaque para a: Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater; in-
serção socioprodutiva de mulheres e juventudes rurais; acesso a políticas públicas de mercado institucional; 
construção de conhecimentos; e tecnologias socioambientais voltadas á agricultura familiar.

2.1 Localização da pesquisa

O estudo abrangeu o Território da Cidadania dos Cocais-PI, localizado na macrorregião meio norte e na 
porção centro norte da bacia do rio Parnaíba, com extensão territorial de 17.780,4 Km2 e composto pelos 
municípios: Barras, Batalha, Brasileira, Campo Largo do Piauí, Domingos Mourão, Esperantina, Joaquim Pi-
res, Joca Marques, Lagoa de São Francisco, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Milton Brandão, Morro do 
Chapéu do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Pedro II, Piracuruca, Piripiri, Porto, São João da Fronteira, 
São João do Arraial e São José do Divino. O Território Rural da Planície Litorânea-PI, localizado na Bacia do 
baixo Parnaíba, com extensão territorial de 6.193,8 Km² e composto pelos municípios: Bom Princípio do 
Piauí, Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal dos Alves, Ilha Grande, 
Luís Correia, Murici dos Portelas e Parnaíba.

3. Resultados

A abordagem territorial do mundo rural Brasileiro, especificamente no âmbito da agricultura fami-
liar, evidencia avanços dos processos sociais, na questão agrária, nos modelos em disputa diante das novas 
ruralidades contemporâneas e as políticas públicas com diversos instrumentos, estratégias, programas e 
experiências multiculturais.

No nordeste, a gestão do territorial passa por um processo de regionalização em função do compar-
tilhamento de espaço comuns de inserção de práticas, demandas, projetos e políticas governamentais que 
demandam arranjos territoriais específicos para 44 territórios rurais e 44 territórios da cidadania que se 
constituíram da relação humana com a natureza, desde o ponto de vista do pertencimento, da geografia e 
das estratégias de políticas públicas de inserção social e espacial.

Dentro do Nordeste, o Piauí, segundo Ipea (2012), possui 10,24% do seu contingente populacional na 
situação social de extrema pobreza, contrastando com a taxa nacional de 5,16%, destaca-se na questão de 
emprego e renda a baixa qualidade dos postos de trabalho cerca de 40% dos domicílios piauienses são aten-
didos por programas de auxílio financeiro como o Bolsa Família. Quanto à escolaridade, medida pela média 
de anos de estudo da população de 15 anos ou mais é a menor do que a média nordestina e nacional. Tais 
questões evidenciam a necessidade de avançar no processo de desenvolvimento territorial no estado para 
contribuir com as transformações sociais. 

Em 2011 foram criados pela Lei Complementar Estadual Nº 87, 11 Territórios de Desenvolvimento no 
Piauí, agrupados em quatro Macrorregiões, esses Territórios constituem unidades de planejamento da ação 
governamental, visando à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado, à redução das desigualda-
des e à melhoria da qualidade de vida da população piauiense (PIAUÍ, 2007). Os 11 Territórios são: Territó-
rio da Planície Litorânea, Território dos Cocais, Território dos Carnaubais, Território Entre Rios, Território 
Vale do Sambito, Território Vale do Rio Guaribas, Território Vale do Rio Canidé, Território Serra da Capivara, 
Território Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, Território Tabuleiros do Alto Parnaíba e Território Chapada das 
Mangabeiras, dos quais 5 Territórios Rurais e 6 Territórios da Cidadania.
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A conjuntura no Piauí demanda novos caminhos para as políticas públicas Territoriais quanto ao desen-
volvimento da captação, fortalecimento e autonomia dos colegiados, programas/projetos estratégicos, as 
cadeias produtivas locais, a inserção no mercado de alimentos, as tecnologias socioambientais, estratégias 
de convivência com a seca, igualdade social de gênero.

Nesse contexto destacamos o processo de assessoria em extensão rural de princípios agroecológicos 
que culminou na condução de 8 delegados da Conferência Nacional de Ater – 2ª Cnater, efetivando 12 pro-
postas oriundas dos Territórios entre as 30 propostas finais. As estratégias de construção de conhecimentos 
em no âmbito territorial, abordou: aquicultura de base ecológica e tecnologias socioambientais focadas nos 
quintais agroecológicos; metodologias participativas; extensão rural e desenvolvimento territorial, as quais 
tem propiciado o engajamento das juventudes e mulheres rurais, em ações práticas em suas comunidades, 
construindo e (re)construindo novos saberes em: criação de peixes em sistema de circulação de água e ga-
linhas em pastagens naturais; produção de hortas, pomares e fertilizantes naturais; produção de frutas de-
sidratadas e complementos a ração animal; elaboração de fitoterápicos e subprodutos da produção animal 
com sistema; elaboração de projetos; assessoria técnica rural, dentre outras.

Quanto ao mercado institucional, verificamos que a ação governamental nos últimos 12 anos concen-
trou esforços junto aos territórios, na perspectiva de fortalecimento e inclusão socioprodutiva da agricul-
tura familiar. Verificamos que nos Territórios dos Cocais apesar de existir a lei que assegura à agricultura 
familiar o mercado institucional de pelo menos 30% do consumo alimentar de cada escola, menos de 50% 
dos municípios executam o Programa.

Os dados de 2013 e 2014 evidenciam que apenas 4,6% do total de recursos do PAA foram aplicados 
nos Territórios dos Cocais, em 10 dos 22 municípios, contudo os recursos aplicados no PNAE foram supe-
riores a 7.4 milhões de reais na agricultura familiar. A participação das organizações sociais no processo tem 
mostrado um diferencial positivo, a interação do Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, as Escolas 
Famílias Agrícolas, Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais, Universidades e outras ONGs.

Embora as mulheres rurais continuem enfrentando a invisibilidade dos trabalhos reprodutivos e pro-
dutivos identificamos grupos femininos inseridos em projetos sociais contribuindo com a autonomia e re-
conhecimento da mulher como elemento central da agricultura familiar.

A juventude rural assumiu a política territorial como protagonista, realizando oficinas de diagnóstico 
rural, aplicando 2320 entrevistas semiestruturadas junto a camponeses; 62 entrevistas em profundidade 
com conselheiros dos territórios dos Cocais e da Planície Litorânea. 

Os jovens realizaram ainda 86 entrevistas com gestores territoriais das políticas públicas da agricultura 
familiar, efetivaram comitês de juventudes dos Cocais e da Planície Litorânea, empoderando 16 jovens como 
técnicos(as) nas chamadas públicas de Ater e como assessores nos projetos de editais públicos de extensão 
junto a UFPI/CNPq e ONGs. 

4. Considerações finais

Diante do exposto, consideramos que:

 ― As estratégias de construção de conhecimentos em no âmbito territorial tem promovido o envolvi-
mento de jovens e mulheres na política territorial;

 ― O processo de assessoria em extensão rural de princípios agroecológicos que culminou na condu-
ção de 8 delegados da Conferência Nacional de Ater – 2ª Cnater, efetivando 12 propostas oriundas 
dos Territórios entre as 30 propostas finais;

 ― Em 2014 o Pnae movimentou 7.4 milhões de reais na agricultura familiar, o que significou apenas 
4,6% do total de recursos destinados ao programa no Território dos Cocais;

 ― Embora parte das mulheres rurais continue enfrentando a invisibilidade de suas atividades pro-
dutivas, identificamos grupos femininos inseridos e executando projetos socioprodutivos com re-
sultados para a agricultura familiar;

 ― A juventude rural assumiu a política territorial como protagonista, com o fortalecimento das câ-
maras de juventudes, realizando pesquisas, executando projetos e participando com 16 jovens 
como técnicos(as) nas chamadas públicas de Ater e como assessores nos projetos de editais públi-
cos de extensão junto a UFPI/CNPq e ONGs. 
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Resumo

Buscando apoiar o contexto da agricultura familiar com tecnologias socioambientais que contribua 
com a sustentabilidade no âmbito do Território do Cocais-PI, os Projetos Semente dos Saberes Agroecoló-
gico; Juventudes Agrária em assentamentos e Gestão dos Territórios dos Cocais-PI e Planície Litorânea-PI 
vêm desenvolvendo um Quintal Agroecológico na cidade de Luzilândia-PI, especificamente no Assentamen-
to Palmares. Utilizando de forma associada à pesquisa-ação participativa, etnografia e instrumentos das 
chamadas “metodologias participativas”, para relatar a experiência monitorada na prática pelo Comitê de 
juventudes do território dos Cocais – PI, a qual associa elementos de investigação participante, educação 
do campo e Assistência técnica e extensão rural – ATER. O quintal produtivo foi construído envolvendo os 
elementos de resistência camponês, com destaque para o apoio mútuo, solidariedade e edificação parti-
lhada de conhecimentos, envolvendo técnico(as) extensionistas, assentados, sindicalistas e líderes de mo-
vimentos sociais, numa relação educador-educando e educando-educador. A inserção social produtiva das 
mulheres, o protagonismo dos jovens e o engajamento da terceira idade, o processo vem contribuído com 
a produção de alimentos, excedentes e troca de experiências agroecológicas. O quintal teve como compo-
nente um tanque circular para produção de peixe com volume de 10 m³ e 200 tilápias Oriochomes niloticus 
(Linnaeus, 1758), 8 canteiros de horta e um pomar com 50 fruteiras e vem sendo ampliado pelo grupo de 
monitoramento. Após 5 meses de implantação da primeira etapa, verificamos que com 30 dias as hortaliças 
apoiaram a subsistência do grupo e começaram a produzir excedentes. Os peixes superaram a média de 300 
g, gerando uma biomassa de mais 52 kg. As fruteiras embora não estejam com produção significante para 
comercialização, apresentaram as primeiras safrinhas. Por fim, o quintal agroecológico tem sido um ele-
mento educacional dos saberes do campo, mobilizador social, integração geracional e de experimentação de 
tecnologias e saberes do campo entre os assentados e participantes do comitê de juventudes do território, 
tem servido de exemplo para outros assentamentos, comunidades do entorno e os contextos da agricultura 
familiar do território.

Palavras-chave: Quintal Agroecológico; Excedentes e Juventudes.
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Introdução

A Agroecologia é uma ciência nova nos pilares do desenvolvimento de produção sustentável. De acordo 
com Assis; Romeiro, (2002) foi desenvolvida como ciência a partir da década de 1970, surgindo da busca 
de suporte teórico para as diferentes correntes de agricultura alternativa, na qual existe seu desenvolven-
do desde a década de 1920. O mesmo trabalho conta que a agroecologia surge como resposta aos críticos 
destes movimentos por uma nova agricultura integrada ao meio ambiente, sendo como uma tentativa retró-
grada de volta ao passado na agricultura. Bianchini & Medaets (2016) relata que ao longo de 10 mil anos, a 
agricultura sempre foi a principal forma de relação do ser humano com a natureza, apresentando no tempo 
e no espaço diferentes intensidades de impacto no meio ambiente.

Neste contexto Fiachitello (2014) diz que a relação dos produtores rurais com o meio ambiente tem 
sido, dentro ou fora da agricultura familiar, quase sempre pouco inteligente quanto à utilização dos recursos 
naturais e da preservação do meio ambiente. Neste contexto é de grande importância modelos de produção 
agroecológicas voltadas para os produtores que busca está tecnologia. Aqui podemos cita como exemplo 
os sistemas integrados de produção conhecidos como as Mandalas, segundo Alípio (2015) consiste num 
sistema de irrigação circular que facilita, de forma sustentável, a produção de diversas culturas de forma 
integrada, sem o uso de aditivos químicos.

Seguindo esta tendência o presente trabalho descreve a implantação de unidade produtiva do Quintal 
Agroecológico no Assentamento Palmares – Luzilândia-PI, mostrando os resultados encontrados com prati-
ca das metodologias participativas e agroecologia, assim destacando a questão social, o econômico, cultural 
e ambiental.

Metodologia

A implantação da unidade foi no Assentamento Palmares, localizado no município de Luzilândia, si-
tuando nas coordenadas geográficas, latitude 3o 27’ 41’’S e longitude 042o 11’ 52’’ W, estando a 265 km de 
Teresina, capital do Estado. O clima do município é tropical semi-árido quente, com duração do período de 
seca de aproximadamente seis meses durante o ano e verificam-se temperaturas com a média das máximas 
de 37 oC, a média das mínimas de 26 oC (INCRA, 2013).

Foi utilizado na implantação o método participativo, que de acordo com Campolin & Feiden (2011) vem 
contribuindo para tornar mais produtivas as relações entre agricultores e agentes de instituições externas. 
Ainda relata que permitem a construção coletiva de conhecimentos acerca da realidade (social, econômica, 
cultural e ambiental), além de fortalecer a organização das comunidades na gestão e controle do processo 
de desenvolvimento local, otimizando também as ações das instituições que atuam no meio rural.

Nesta perspectiva o projeto foi desenvolvido com seguinte teoria: “a construção não é para e sim com” 
isto significa uma forma de fazer com que o agricultor familiar/pescador artesanal/piscicultor/artesã seja 
o próprio sujeito de suas ações, assim apresentando o projeto para a comunidade e onde todos pudessem 
entender o processo de construção coletiva, assim podemos destacar a parte teórica, onde explica-se os 
conceitos, formas de trabalhos, o que iremos fazer o que todos serão responsáveis por suas ações. Todo 
processo de educação e de capacitação o extensionista segundo Freire (1985) deve ter relação educador-e-
ducando e educando-educador. Desta forma havendo uma troca de conhecimento entre o extencionista e o 
agricultor familiar/pescador artesanal/piscicultor/artesã, onde tem que haver a doação de ambas as partes, 
assim nos tornando iguais.

Neste processo houve apoio dos projetos de pesquisa participativa e de extensão rural: Projeto Semen-
tes dos Saberes Agroecológicos atua com pesquisa-ação, formação/capacitação agroecológica e extensão 
rural emancipatória das juventudes rurais do Piauí ; Projeto Extensão rural participativa, educação, susten-
tabilidade e transformação social das juventudes da reforma agrária do Piauí e Gestão dos Territórios dos 
Cocais-PI e Planície Litorânea-PI .

O projeto foi construído em apenas dois finais de semanas, sendo no primeiro a construção do reser-
vatório para a criação dos peixes, canteiros para cultivos de hortaliças e pomar. O tanque de piscicultura 
(Fig. 1A.) possui capacidade para armazenar 10m³ ± 1, sendo composto com sistema de filtração mecâni-
ca, hidráulico e o sistema de oxigenação composto por duas bombas Sarlon Better 2000. Este modelo de 
sistema de criação traz a vantagens de ser circular e com isto concentra todos os metabólicos dos peixes 
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no centro, na qual se encontra o sistema de drenagem que tem passagem direta para o sistema de filtra-
gem, realizado com substrato composto por bicarbonato de cálcio e carbonato que desenvolve o processo 
de filtração e a correção do pH, depois retornando para o tanque filtrado e fazendo a oxigenação da água. 
A densidade d estocagem foi de 20 peixes/m³, com alevinos em média ± 3 g (doado pela Associação de 
Piscicultores de Luzilândia-PI).

Para a sistema de hortaliças (Fig. 1B) utilizemos dois modelos de canteiros conhecido como econômico 
e o convencional. As espécies cultivadas na horta foram Coentro (Coriandrum sativum L.), Cebolinha (Allium 
fistulosum L.), alface (Lactuca sativa L.) e manjericão (Ocimum basilicum L.). Para o pomar foi utilizado fru-
teiras de várias espécies como o Amora (Morus nigra L.), Jaboticaba (Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 1956.), 
Sapoti (Manilkara zapota (L.) P.Royen), Acerola (Malpighia glabra L.), carambola (Averrhoa carambola L.), 
ata (Annona squamosa L.) e limão taiti (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle).

A

B
Figura 1 – A) tanque de criação de piscicultura e B) canteiros de hortaliças.

Resultados

Após 05 meses de implantação o Quintal Agroecológico vem contribuindo de forma satisfatória no desenvol-
vimento de atividades para a comunidade/grupo envolvido no cultivo de suas culturas. As hortaliças começaram 
a gerar renda a partir do primeiro mês de implantação e na atualidade houve uma ampliação nos números de 
canteiros (Fig. 2 A). Isto mostra como a ideia está dando certo, com várias novidades para o Assentamento.
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Com relação aos peixes onde irá acontecer a primeira despesca na qual está estimado uma produção de 
52 kg, onde os peixes se encontra com média ± 300 g (Fig. 2 B). Assim já gerando proteína de qualidade para 
a alimentação do Assentamento, uma vez que será comercializado na própria localidade.

A B

Figura 2 – (A) Resultados encontrados com relação as hortas e (B) piscicultura.

Com relação ao desenvolvimento social dos envolvidos diretamente e indiretamente, podemos relatar 
que está servido de exemplo tanto para a próprio Assentamento como as vizinhas, sendo assim já servindo 
de exemplo e de modulo de produção a seguir, as famílias envolvidas estão bastante satisfeitas com o resul-
tado encontrado e estão com planos de ampliação e de distribuição de ideias. O projeto participa ainda do 
desenvolvimento dos bolsistas envolvidos nos três projetos na qual UFPI trabalha na região.

Outro ponto que se destaca nesse processo é o envolvimento da juventude no projeto junto ao Assenta-
mento, sendo que essa etapa de construção coletiva no campo entre os atores envolvidos no projeto e a juven-
tude contribuiu de forma significativa na formação e capacitação dos jovens/as, sendo que os mesmos tiveram 
a oportunidades de por em pratica os saberes aprendidos durantes as etapas de capacitação dos projetos.

Além disso a implantação do quintal produtivo, junto ao Assentamento serviu para demostrar a Juven-
tude e demais agricultores/as que desacreditam na agricultura familiar de base ecológica, que é possível 
sim, produzir com alta qualidade em pequenas áreas, aproveitando matérias disponíveis na propriedade, 
reduzindo custo e com isso melhorando a qualidade de vida das famílias, evitando assim a necessidade de 
deslocamento dos jovens e demais agricultores/as para os grandes centros urbanos na busca pelo trabalho, 
e reduzindo assim o êxodo rural.

Com relação ao envolvimento do grupo, sendo no início composto por 19 pessoas, na atualidade só 
estão participando diretamente 10 pessoas, neste aspecto houve resultado negativo, mais do ponto de vista 
produção estamos trabalhando em cima de uma quantidade de mão-de-obra significativa, sabendo que este 
que estão até o momento é porque realmente abraçaram a causa e que hoje desfrutam de fatura em sua 
mesa e ainda constitui uma renda extra para suas casas.

É importante destacar que o trabalho foi desenvolvido junto ao Assentamento Palmares com a inclusão 
das mulheres no processo desde a implantação do projeto, assim como o manejo das culturas, demostrando 
assim a inclusão das mesmas com sujeitos capazes de executar e desenvolver atividades que seja fonte de 
geração de renda para as famílias, tendo em vista que as maiorias, das mulheres relataram não de sentirem 
incluídas e ou não fazem parte de projetos produtivos que são desenvolvidos juntos ao Assentamento.

Conclusões

Com resultados encontramos conclui-se que a unidade produtiva, está desenvolvendo papel de suma 
importante e que está contribuindo para a comunidade nos aspectos social, cultural, econômico e ambiental.
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Resumen

La ponencia se concentra en la fundamentación conceptual y metodológica de la innovación rural par-
ticipativa, abordando su aplicación mediante un estudio de caso sobre el sistema de producción tradicional 
del cultivo de ñame en la región caribe colombiana y el escalamiento de esta experiencia hacia cinco países 
del área andina, determinando para ello sus derivaciones en el campo tecnológico, organizacional y del em-
poderamiento. Esta estrategia de innovación, pasa de un accionar interinstitucional de orden vertical, a una 
interacción horizontal donde las fronteras físicas y geográficas no son un impedimento para la participación 
y el aprendizaje. Lo anterior reivindica el concepto de innovación, más que en un resultado-producto, en 
un proceso socio-técnico estructural y evolutivo, es decir, una forma de creación asociada a la mejora de la 
capacidad de los individuos y colectividades para solucionar problemas presentes y futuros, e identificar so-
luciones efectivas. Para ello, se requiere de ambientes y factores sociales que incentiven el descubrimiento, 
en terrenos donde se propicien iniciativas con las cuales se compartan conocimiento, así como de ofrecer 
desde esta figura un escenario de soluciones concertadas para enfrentar problemas colectivamente. Desde 
allí se prioriza compartir ideas a partir del diálogo de saberes y los conocimientos técnico-científicos y 
tradicionales, así como la promoción de procesos implementados desde la propia experiencia. Con base en 
estas precisiones y a partir de herramientas de investigación propias del método cualitativo como entrevis-
tas semiestructuradas, visitas a campo y revisión de información secundaria, este estudio detalla la ruta y 
alcances de un caso que aborda el proceso de acompañamiento interinstitucional a fin de agenciar capacida-
des en agricultores rurales que giran en un contexto de marginalidad, pobreza y exclusión. Como principales 
resultados se identificaron una serie de factores claves para el éxito de la innovación rural participativa, 
tales como: desarrollo organizacional y emprendimientos productivos; uso de nuevas tecnologías de la in-
formación y procesos de comunicación; la creación de redes de agricultores; el manejo integrado de cultivos 
y escalamiento de bioinsumos; producción de semillas limpias, así como la conservación y uso de agro-
biodiversidad local. Lo anterior no solo en colombia, sino también en países como Ecuador, Perú, Bolivia y 
Venezuela. Se concluye, precisando aspectos relacionados con el accionar interinstitucional, la planeación 
colaborativa, la importancia de las soluciones concertadas y se estiman en este aspecto recomendaciones 
para la sostenibilidad de la experiencia, atendiendo a las directrices del aprendizaje y la cooperación como 
fuentes creadoras del fortalecimiento de capacidades de todos los actores implicados.

1 Este escrito sintetiza los resultados de un trabajo de investigación producido para la FAO sobre Innovación en la Agricultura Familiar. El documento 
completo se puede descargar del siguiente enlace: http://www.fao.org/3/a-i3136s.pdf
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1. Introducción

La ponencia se concentra en la fundamentación conceptual y metodológica de la Innovación Rural Par-
ticipativa, abordando su aplicación mediante un estudio de caso sobre el sistema de producción tradicional 
del cultivo de ñame en la Región Caribe colombiana y el escalamiento de esta experiencia hacia cinco países 
del área andina, determinando para ello sus derivaciones en el cambio tecnológico, organizacional y del 
empoderamiento de comunidades campesinas.

A partir de herramientas de investigación propias del método cualitativo como entrevistas semiestruc-
turadas, visitas a campo y revisión de información secundaria, este estudio detalla la ruta y alcances de un 
caso que aborda el proceso de acompañamiento interinstitucional a fin de agenciar capacidades en agricul-
tores rurales que giran en un contexto de marginalidad, pobreza y exclusión. Como principales resultados 
se identificaron una serie de factores claves para el éxito de la Innovación Rural Participativa, tales como: 
desarrollo organizacional; emprendimientos productivos; uso de nuevas tecnologías de la información y 
procesos de comunicación; la creación de redes de agricultores; el manejo integrado de cultivos y escala-
miento de bioinsumos; producción de semillas limpias, así como la conservación y uso de agrobiodiversidad 
local. Lo anterior no solo en Colombia, sino también en países como Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. El 
escrito, concluye, precisando aspectos relacionados con el accionar interinstitucional, la planeación colabo-
rativa, la importancia de las soluciones concertadas y se estiman en este aspecto recomendaciones para la 
sostenibilidad de la experiencia, atendiendo a las directrices del aprendizaje y la cooperación como fuentes 
creadoras del fortalecimiento de capacidades de todos los actores implicados.

2. Fundamentos conceptuales y métodos de innovación rural participativa

Por décadas se han priorizado diversas tendencias en procesos de cambio tecnológico, la mayoría de 
las cuales consideran a la tecnología como un insumo científico totalmente independiente de los aspec-
tos sociales, manteniendo así la dicotomía disciplinaria de las ciencias duras, objetivas y predecibles, y las 
ciencias blandas, subjetivas e impredecibles, hasta llegar en los últimos años a la promoción de procesos 
de innovación más inclusivos e integrales (Prins, 2005). Corresponde afirmar que dichos antecedentes han 
sido fuertemente criticados, tanto en sus bases teóricas como en sus prácticas de intervención, trayendo en 
la actualidad la afirmación de nuevas alternativas que se han manifestado bajo el principio de estrategias 
de acompañamiento para el desarrollo rural Clavijo (2008). Entre dichas alternativas podemos destacar 
el paradigma educativo y constructivista, liderado por Paulo Freire entre los 60´s y los 80´s; la difusión de 
innovaciones con enfoque de sistemas productivos planteados por Röling y Bruntland en los noventa, hasta 
llegar en la primera década del siglo XXI a la propuesta de la innovación como resultado del aprendizaje y 
la cooperación, expuesta por Röling y Engel, dentro de la cual se enmarca la Innovación Rural Participativa 
(Pérez y Clavijo, 2012).

Esta última, se fundamenta en la transdisciplina e incluye la investigación participativa como su es-
trategia metodológica de base, entendiendo para ello transdisciplina como la expansión del enfoque in-
terdisciplinario hacia la participación de otros actores locales; en este caso, son investigadores trabajando 
con los grupos y usuarios afectados por un problema dado. Este esquema requiere de acuerdos comunes 
entre los co-participantes para diseñar, desarrollar, practicar y evaluar acciones (Schwaninger, 1997). En 
este sentido, la investigación participativa y la aplicación de métodos y técnicas cualitativas, se basan en la 
construcción conjunta de conocimientos entre el investigador científico o comunidad científica y familias o 
comunidades indígenas o campesinas, permitiendo un diálogo dentro de un proceso histórico que reconoce 
como diferentes cada pensamiento filosófico y científico (Delgado, R, 2010).

Lo anterior reivindica el concepto de innovación, más que en un resultado-producto, en un proceso 
socio-técnico estructural y evolutivo, es decir, una forma de creación asociada a la mejora de la capacidad 
de los individuos y colectividades para solucionar problemas presentes y futuros, e identificar soluciones 
efectivas. Para ello, se requiere de ambientes y factores sociales que incentiven el descubrimiento, en terre-
nos donde se propicien iniciativas con las cuales se compartan conocimiento, así como de ofrecer desde esta 
figura un escenario de soluciones concertadas para enfrentar problemas colectivamente. Desde allí se prio-
riza compartir ideas a partir del diálogo de saberes y los conocimientos técnico-científicos y tradicionales, 
así como la promoción de procesos implementados desde la propia experiencia. 
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3. Innovacion rural participativa en la cadena productiva del cultivo de 
ñame en la Costa Caribe Colombiana

Uno de los principales cultivos de subsistencia para los pequeños productores colombianos en la Re-
gión Caribe es el ñame (Discorea spp.) cuya producción corresponde al 90% de la realizada a nivel nacional. 
Según testimonios de los pequeños agricultores en la región, hasta antes de la década de los 90´s el ñame 
estuvo caracterizado por ser un cultivo que su producción carecía generalmente de planificación y se llevaba 
a cabo sin tener en cuenta sus costos de producción, incluso su cosecha era destinada para el consumo fa-
miliar y el abastecimiento de mercados locales marginales. Adicionalmente, los problemas fitosanitarios te-
nían alta incidencia en el cultivo, enfermedades de origen fúngico, como antracnosis producida por hongos 
del género Colletotrichum, que puede ocasionar un 100% de pérdida en la producción, y Fusarium causante 
de marchitez descendente, responsables de la muerte por necrosamiento de la planta, virosis e insectos 
vectores de estos agentes causales, representaban un factor determinante en la producción. 

Es en este contexto que en el año 1997 llega a la zona el entonces Programa de Biotecnología Agrícola, 
hoy Corporación PBA2. Allí, en alianza con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria COR-
POICA y el apoyo de las universidades de Córdoba y Sucre, se sentaron las bases para una alianza fructífera 
que construyó para la zona evidencias pragmáticas de un proceso de innovación rural participativa, median-
te el trabajo conjunto con las comunidades campesinas de la zona en cuatro ejes fundamentales: 

a. Innovación social direccionada desde i) un cambio en el proceso metodológico de acompaña-
miento de las comunidades rurales de la región, otorgando un protagonismo funcional a los agri-
cultores, mediante procesos de investigación participativa a través de la creación de los Grupos 
Participativos Locales (GPLs). Mediante éstos se emprendieron actividades de trabajo conjunto 
entre las instituciones acompañantes y las comunidades rurales, con responsabilidades muy bien 
establecidas para cada uno de los actores; ii) aprendizajes adquiridos y enseñanzas trasmitidas 
de campesino a campesino en intercambios de experiencias iii) cambios sustanciales en cuanto a 
crecimiento personal y relaciones interpersonales, así como transformaciones importantes en los 
procesos de toma de decisiones mediante pactos de participación permanente; iv) participación 
equitativa de hombres y mujeres no solo en las capacitaciones sino en los procesos de toma de 
decisiones y representatividad en los espacios organizativos conexos; v) asociaciones campesinas 
que cuentan con infraestructura para gestionar sus propios procesos, tanto de investigación como 
de producción y comercialización: laboratorios, módulos de bioinsumos, viveros, oficinas dotadas 
de computadores, espacios para reuniones, además de personal que cumple funciones administra-
tivas; vi) gestión para involucrar a las administraciones públicas locales y departamentales en el 
apoyo y reconocimiento de las propuestas de desarrollo de las asociaciones campesinas. Se men-
ciona el insistente trabajo de interlocución de los productores con las alcaldías municipales para 
obtener su colaboración e incluso contrapartidas económicas para los proyectos; vii) se destaca 
también el programa Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Plataformas de Aprendizaje. Este 
es un ejercicio que procuró aprendizajes, intercambios y conocimientos en el manejo de nuevas 
tecnologías de comunicación e información, para lo cual ha sido necesario realizar cursos de capa-
citación y enseñanza en alfabetización digital.

b. La innovación en los procesos productivos, donde sobresalen los siguientes aspectos: i) la pro-
ducción de semilla de buena calidad, mediante procesos de fitomejoramiento participativo. Lo an-
terior se logró mediante la capacitación de mujeres líderes en los laboratorios de CORPOICA y de 
las Universidades aliadas. Así más tarde, el proceso de producción de semilla limpia iniciaría con 
el cultivo de tejidos en los laboratorios de bajo costo instaurados en la zona, para luego ser trans-
portados a una casa de malla – para su previa aclimatación – y finalmente trasplantados a viveros, 
para la distribución a los asociados e incluso para su comercialización en otras áreas de la Región. 
Todo esto bajo la responsabilidad de los pequeños productores y especialmente en cabeza de mu-
jeres campesinas. ii) de manera complementaria los GPLs producen bioinsumos como compost, 
bocashi, lombriabono, bioles y micorrizas, que sirven para cubrir las demandas de los asociados 
y en algunos casos de otros productores de la región, a través de la creación de Empresas de Base 

2 Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales http://www.corporacionpba.org/portal/acerca-de-la-
-corporacion-pba
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Tecnológica (EBT), encargadas de la producción y expendio de estos productos bajo la administra-
ción de los mismos agricultores, generando importantes ingresos económicos que han permitido 
una reinversión de los mismos en activos de interés para la comunidad; iii) manejo y conservación 
de suelos con énfasis en labranza mínima y recuperación de la fertilidad mediante distintas prác-
ticas agrícolas, entre ellas el uso de abonos verdes y abonos orgánicos; iv) prácticas de manejo 
integrado de cultivo.

c. Innovación comerciales y de encadenamiento productivo mediante i) procesos de capacitación 
en el diseño, formulación, gestión y administración de planes de negocios; ii) se trabaja en con-
junto con los pequeños agricultores en la identificación del producto y se construye la idea del 
negocio. Con ellos se registra la información primaria y secundaria del mercado. Posteriormente, 
y diseñada por los productores la agenda del negocio, se programan Ruedas de Negocios, espacio 
en el cual se convocan a productores y comercializadores para que pacten volúmenes y precios. Es 
así como se avanza en la definición de las cadenas de valor y escalamiento en el mercado

d. Innovación interinstitucional y de gestión, a través de la vinculación de distintas entidades na-
cionales e internacionales en las distintas etapas de este proceso. Experiencia que sirvió de base 
para la formulación de un proceso que traspasó fronteras y llegó a escalar a los cinco países an-
dinos, gracias a la gestión de la Corporación PBA, como eje articulador y coordinador de los pro-
cesos. Lo anterior permitió la gestión de proyectos y programas de investigación en el marco de 
convocatorias nacionales, así como la materialización de espacios de diálogo y gestión a nivel de-
partamental y municipal con los gobiernos locales y regionales. 

4. Innovacion rural participativa y su proyeccion en los cinco paises andinos

En el año 2005, con base en los resultados obtenidos durante años de acompañamiento constante a las 
comunidades rurales de la Región Caribe Colombiana, el gobierno de Holanda le propuso a la Corporación 
PBA que adelantara un programa de innovación tecnológica en la región, que diera continuidad al traba-
jo que en fitomejoramiento venía adelantando el Proyecto de Resistencia Duradera para la Zona Andina 
(PREDUZA), pero que incluyera otros temas técnicos y fortaleciera los componentes sociales, para que el 
programa tuviera más impacto. Así surgió el Programa Andino de Innovación Participativa con Pequeños 
Productores (PAIPP), cuyo objetivo principal era contribuir al mejoramiento del nivel y la calidad de vida de 
los campesinos de los países andinos: Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia, con base en el apoyo a 
procesos de innovación participativa en el uso sostenible de la agrobiodiversidad, el intercambio de expe-
riencias y la capacitación3. 

Hasta el año 2012, en el marco del PAIPP se han llevado a cabo 47 proyectos distribuidos entre los 
cinco países miembros, todos ellos a partir del diseño participativo de sus propias rutas de innovación, en 
función de los requerimientos particulares de cada país, región y comunidad. Dichos proyectos abarcan una 
población beneficiaria directa de 5.968 personas y un cubrimiento de beneficiarios indirectos de 26.700 
personas, para un total de 32.668 beneficiarios en los cinco países, siendo estos productores de todas las 
edades, campesinos e indígenas, con una alta perspectiva de género y que mayoritariamente viven en con-
diciones de pobreza. 

Entre sus principales resultados se destacan de manera general procesos de innovación tecnológica 
productiva expresados en: conservación y uso de agrobiodiversidad local; producción de semilla limpia; 
manejo integrado de cultivos y escalamiento de bioinsumos; construcción y dotación de laboratorios para la 
multiplicación y uso de insectos y microorganismos biocontroladores; el uso de labranza de conservación; 
el uso de lombriabonos, bocashi; micorrizas; bioles. Tecnologías que no solo han permitido un manejo inte-
grado de los cultivos andinos, sino que han generado impactos adicionales a la producción como el mante-
nimiento y conservación del medioambiente.

De otra parte en procesos de innovación social se resalta que en los cinco países andinos se han logra-
do: i) desarrollos organizacionales caracterizados por la creación y consolidación de Grupos Participativos 
Locales (GPLs), que luego han trascendido a asociaciones que se han fortalecido en torno a los proyectos 
del Programa logrando capitalizar sus esfuerzos en infraestructura para su operación, con personal local 

3 Ver: http://www.corporacionpba.org/consorcioandino/
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a cargo de la misma, capacitado por las entidades miembros del Consorcio en temas administrativos y de 
gestión; ii) formulación de planes de negocios que hoy cuentan con proyección empresarial, incorporado 
valores y principios propios de las culturas empresariales (competitividad, eficiencia, eficacia, efectividad, 
autonomía, entre otros) que se aplican no solo a la inserción en mercados existentes, sino a la apertura de 
nuevos mercados; afianzamiento del negocio comunitario; iii) manejo empresarial de todas las fases de los 
circuitos productivos; iv) Integración a cadenas de valor; v) producción que responde a las demandas del 
mercado; Diversificación de productos y mercados; vi) mejoramiento de la calidad a lo largo de la cadena; 
vii) diferenciación de productos para acceso a mejores mercados; viii) generación y fortalecimiento de ca-
pacidades de uso de Tics; ix) creación de redes de agricultores miembros del PAIPP.

Entre las innovaciones institucionales y de gestión hasta hoy generadas, se destaca la incidencia que ha 
tenido la IRP a nivel de procesos de política pública y direccionamiento de planes y programas de innovación 
rural en países como Ecuador, Bolivia y Colombia. Por citar uno de ellos, para el caso ecuatoriano las estrate-
gias y metodologías promovidas a través del PAIPP, inspiraron la creación del Sistema de Innovación Tecno-
lógica Participativa Agropecuaria (SITPA). Un programa gubernamental que forma parte de las políticas del 
Ministerio de Agricultura (MAGAP). Tiene como objetivo general contribuir al denominado Buen Vivir de las 
familias rurales y sus comunidades, potenciando la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca multifuncional, 
con la que se alcance la soberanía alimentaria y el incremento de ingresos de los productores4.

5. Conclusiones 

En función de los resultados aquí plasmados se puede aseverar que la Innovación Rural Participativa 
es una contundente manifestación de lo que implican los procesos de Innovación por Aprendizaje y Coo-
peración planteados por Röling y Brutland, paradigma en el cual se hace indispensable el establecimiento 
de una institucionalidad ligada no solo a la configuración de espacios técnicos y productivos, sino ensam-
blada en función de la creación y fortalecimiento de capacidades, tanto en agricultores, como en técnicos 
acompañantes e investigadores. La misma requiere para su sostenibilidad la creación de escenarios en los 
cuales se definan arreglos de gestión inter-institucional que se representen como ejes articuladores entre 
el mundo local, los organismos de investigación y el Estado. Se reconoce en esta experiencia, la generación 
de una forma de innovación socio-técnica, en la cual se superan los modelos tradicionales de organización, 
mediante un ejercicio de participación compartida, que le otorga fundamento a la construcción y promoción 
de auténticos compromisos para el crecimiento y el aprendizaje en equipo. 

Se pasa de un accionar interinstitucional de orden vertical, a una interacción horizontal donde las fron-
teras físicas y geográficas no son un impedimento para la participación y el aprendizaje, ahora priman las 
relaciones mediante redes virtuales de comunicación, en las cuales se privilegia la asociatividad entre las 
comunidades y de éstas con la sociedad civil, el sector privado, grupos de interés local, nacional e internacio-
nal. Se prioriza allí la trasferencia de ideas a partir del diálogo de saberes y los conocimientos técnico-cientí-
ficos y tradicionales, así como la promoción de procesos implementados desde la propia experiencia.

4 Para más información ver: PROAÑO, M. 2011. Sistema de Innovación Tecnológica Participativa (SITPA). En memorias VII Seminario Internacional de 
Desarrollo Rural: “Mundos rurales y transformaciones globales: Desafíos y estrategias de respuesta”. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2011.
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Introducción

Las condiciones económicas, políticas y sociales de México durante las décadas de 1980 y 1990, deri-
varon en la aplicación de reformas estructurales enmarcadas en el proyecto neoliberal. En el sector agrario 
se transitó de un significativo soporte estatal a un paulatino abandono del mismo, y se liberó el comercio de 
alimentos, siendo de mayor relevancia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Es-
tados Unidos y Canadá. Derivado de estas políticas el sector agrario se vio seriamente desfavorecido (Agui-
lar, 2000) reflejándose en lo que Rubio (2006) denomina la desestructuración de la capacidad productiva 
de granos básicos, la cual no se debe a una crisis más en el campo mexicano, ni es un problema de declive 
productivo transitorio o de reconversión productiva, ni de disparidad entre oferta y demanda, sino que es 
un asunto de carácter estructural.

El TLCAN ha jugado un papel determinante en la situación productiva del campo mexicano, principal-
mente por las importaciones abaratadas que han afectado en mayor medida a los campesinos productores de 
granos básicos. Los acuerdos del TLCAN no fueron respetados, por lo que prácticamente se eliminaron todos 
los aranceles y límites de importación, no así los subsidios en Estados Unidos, permitiendo a este país exportar 
a México a precios dumping, provocando precios menores en el mercado interno, menor rentabilidad de los 
agricultores y una sustitución en la demanda de productos nacionales por importados (Wise, 2010).

Por otra parte, uno de los mayores impactos derivado de tales condiciones, es el agudo empobrecimien-
to de la población rural, ya que se estima que para 2014 la población pobre o vulnerable a caer en pobreza 
representó el 94% (CONEVAL, 2015).
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Las crisis alimentarias de 2008 y 2011 desafiaron el discurso de eficiencia económica de las políticas 
neoliberales basadas en la desregulación, la liberalización del comercio agrícola, la menor intervención pú-
blica y la mayor industrialización de la agricultura, dejando manifiesta la necesidad de plantear mecanis-
mos alternativos para revertir los efectos que han generado en la pobreza, el hambre, los bajos salarios, la 
migración rural-urbana y la degradación ambiental (Laroche y Postolle 2013; Ortega-Cerdà y Rivera-Ferre 
2010; Bartra 2008).

Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar los principales efectos e impactos de tales reformas y 
contribuir a un replanteamiento del sistema agroalimentario desde la perspectiva de la soberanía alimen-
taria. Para ello, se analizaron a nivel nacional la evolución de la capacidad productiva de granos básicos 
(1985-2014) y de la pobreza rural (1992-2014), a partir de información secundaria. Se emplearon las tasas 
de crecimiento de la superficie sembrada y las importaciones de los principales granos básicos: maíz, trigo, 
frijol y arroz. La evolución de la pobreza rural se analizó en la dimensión por ingreso y multidimensional1. 
El análisis de las familias en situación de pobreza, partió de información primaria obtenida de la aplicación 
de 132 encuestas a campesinos de 11 localidades rurales con grado de marginación alto, ubicadas en los 
estados de Hidalgo, México y Morelos de la región centro del país.

1. Principales efectos de las políticas neoliberales

1.1 Variación en la superficie sembrada de granos básicos

En los granos básicos considerados la superficie sembrada decreció 17.0% entre 1985-2014, esto es, 
2’034,828 hectáreas (Cuadro 1), de las que el 87.9% son tierras de secano. La superficie sembrada con maíz 
se redujo en 11.2% (940 mil ha) y la de trigo disminuyó 44.0% (560 mil ha). En cuanto al frijol, la superfi-
cie descendió 14.7% (306 mil ha) y el arroz mostró una drástica caída, observándose una disminución del 
84.8% (229 mil ha).

Cuadro 1 – Superficie sembrada de granos básicos (Miles de hectáreas)

Producto(1) 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Variación

Relativa Absoluta

Maíz 8,366 7,918 9,080 8,445 7,979 7,861 7,426 -11.2% -940

Trigo 1,274 959 969 731 654 701 713 -44.0% -560

Frijol 2,080 2,272 2,354 2,121 1,746 1,887 1,774 -14.7% -306

Arroz 270 120 90 88 65 50 41 -84.8% -229

Total 11,989 11,268 12,492 11,384 10,443 10,499 9,954 -17.0% -2,035
(1) Incluye granos para consumo humano, se elimina la destinada a semilla y maíz y trigo forrajero.

Fuente: Elaboración propia con información del SIACON, 2015.

Salvo el trigo, en los otros granos, la disminución en la superficie sembrada se relaciona con tierras de 
secano, las que corresponden en su mayoría a pequeños productores, reflejando que han abandonado signi-
ficativamente esta actividad ya que el tamaño promedio de su parcela es menor a 5 hectáreas y son quienes 
producen en secano. No obstante que tal reducción puede explicarse por diferentes factores, destaca la 
problemática que han enfrentado ante la apertura comercial, principalmente la pérdida de rentabilidad.

1.2 Variación en las importaciones de granos básicos

Desde 1985 y hasta 2014, existe una clara tendencia en el incremento de las importaciones de los prin-
cipales granos básicos (Cuadro 2). La importación de maíz registra un crecimiento de 239.6%, 7.3 millones 
de toneladas, a pesar de que su producción aumentó en 9.1 millones de toneladas. En 1996 –a un año de 

1 Fuentes: Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) y Anexos Estadísticos de Informes Presidenciales. Para la pobreza se utiliza-
ron las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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iniciado el TLCAN– las importaciones se incrementaron en 119.6% y salvo 1997, desde entonces muestran 
tendencia a la alza, siendo 2014 el año en que son mayores (10.4 millones de ton)2. En 1985 las importa-
ciones de maíz significaron el 17.8% del consumo aparente, en tanto para 2014 alcanzaron el 31.3%. No 
obstante que la mayor parte de las importaciones han correspondido a maíz amarillo, entre 2009-2012 las 
de maíz blanco harinero se incrementaron 745.2% y la de amarillo 15.0% (SAGARPA, 2014).

Cuadro 2 – Volumen de las importaciones (Miles de toneladas)

Producto 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Variación

Relativa Absoluta

Maíz 3.064 4.104 2.661 5.326 5.718 7.856 10.407 239,6% 7.343

Trigo 561 339 1.200 2.784 3.718 3.498 4.504 703,6% 3.944

Frijol 179 330 26 62 79 118 83 -53,7% -96

Arroz 302 228 377 652 724 844 866 186,5% 564

Fuente: Elaboración propia con información de PR, 1999, 2000, 2007, 2012 y 2015.

En términos relativos el trigo muestra el mayor incremento en las importaciones, al ascender a 703.6%, 
casi 4 millones de toneladas, en tanto la producción descendió en 29.6% (1.5 millones de ton), además, las 
importaciones respecto al consumo aparente pasaron de 9.7% en 1985 a 65.2% en 2014. Si bien las im-
portaciones de frijol muestran un comportamiento irregular, en el periodo se observa una disminución de 
53.7% (96 mil ton), sin embargo, desde 1995 la tendencia es a la alza con un máximo en 2012 de 234 mil 
toneladas; su producción se incrementó en 39.7% (362 mil ton) y en 1985 se importó el 16.4% del consumo 
aparente, mientras que en 2014 el 6.4%. La producción de arroz cayó 71.3% (575 mil ton) y las importa-
ciones aumentaron en 186.5%; en 1985 representaron el 27.2% del consumo aparente y en 2014 el 79.0%.

2. Impactos. Empobrecimiento de los campesinos

La medición de la pobreza por ingreso (1992-2012) la tipifica en alimentaria, de capacidades y de pa-
trimonio3. Durante ese periodo la pobreza alimentaria se incrementó en 15.7% (1.9 millones de personas), 
la pobreza de capacidades aumentó un 16.0% (2.4 millones) y la de patrimonio en 21.9% (5.0 millones) 
(CONEVAL, 2013a). La medición multidimensional considera dos espacios analíticos: los derechos sociales 
y el bienestar económico. El primero mide 6 carencias sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en ésta y acceso a la 
alimentación. El segundo verifica si el ingreso es suficiente para satisfacer las necesidades básicas alimenta-
rias y no alimentarias. Así, la tipifica en pobreza extrema, moderada, y vulnerables por carencias sociales y 
por ingresos4. Entre 2008-2014 existe un incremento constante de la pobreza moderada que pasa del 36.2 
al 40.5%, paralelo a la disminución de la pobreza extrema, que desciende de 26.2 a 20.6%. En valores abso-
lutos, la población pobre o vulnerable, aumentó en 1.3 millones de personas, por lo que en 2014 el 94.0% 
se encontraba en alguna de estas categorías, esto es, 26.1 millones de personas (CONEVAL, 2013b y 2015).

El escaso avance en la reducción de la pobreza rural, en el largo plazo, se explica básicamente por la fal-
ta de dinamismo en la agricultura, el estancamiento de los salarios agrícolas y la disminución en los precios 
reales de los productos. Sin embargo, en los años que ha disminuido se debe principalmente al aumento de 
las transferencias públicas y privadas, en particular por las remesas, a la expansión del empleo no agrícola 
y a los programas gubernamentales (Banco Mundial, 2005). Esto es, los factores que explican una salida de 
la pobreza rural son externos al sector agrícola.

2 A nivel global México es el segundo más grande importador de maíz, solo después de Japón.
3 Alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun haciendo uso de todo el ingreso del hogar. De capacidades: Insuficiencia 

del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación. De patrimonio: Insuficiencia del ingreso para 
adquirir la canasta alimentaria y realizar los gastos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.

4 Pobreza moderada: Persona que siendo pobre, no es pobre extrema y tiene al menos una carencia social e ingreso insuficiente para adquirir los bienes 
y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Pobreza extrema: Persona con tres o más carencias y un ingreso 
tan bajo que aun si lo dedicase todo a la adquisición de alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para una vida sana. Vulnerables por 
carencias sociales: Población con una o más carencias sociales e ingreso superior a la línea de bienestar (Valor monetario de una canasta de alimentos, 
bienes y servicios básicos). Vulnerables por ingresos: Población sin carencias sociales pero con ingreso inferior o igual a la línea de bienestar.
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3. Situación de los campesinos de Hidalgo, México y Morelos

Las condiciones a nivel nacional se reflejan claramente en la situación de las familias entrevistadas. El 
6.8% ha abandonado las actividades agropecuarias, debido especialmente a la baja rentabilidad, la venta de 
la tierra y porque la dejaron de trabajar, ya que en la actualidad estas actividades no son una alternativa para 
el sustento familiar. Quienes aún las realizan, la agricultura se centra en cultivos básicos para la alimentación.

El 64.2% de los campesinos ha disminuido su actividad agrícola ante la necesidad de realizar otras 
actividades para obtener ingresos. El 22.0% de las familias tienen una sola fuente de ingresos –agricultura, 
empleo o transferencias–, y de ellas, solo el 9.1% depende totalmente de las actividades agropecuarias. 
Entre el 78.0% que integra sus ingresos con diferentes fuentes, destacan en orden de importancia, la recep-
ción de apoyos gubernamentales, las actividades agropecuarias, diversos empleos –fijos o temporales– y la 
recepción de remesas.

Por otro lado, mediante la realización de una regresión logística –modelo logit binomial– se estimó la 
probabilidad de que algún miembro de la familia campesina requiera emplearse para complementar los 
ingresos familiares. Para ello se consideró un escenario en el que la actividad agrícola ha disminuido, la pro-
ducción de maíz no supera las 2 toneladas y se destina al consumo, además, no reciben apoyos del gobierno 
para la producción y para la atención a la salud. En estas condiciones, la probabilidad de que algún miembro 
de la familia se emplee fuera de la unidad de producción para la obtención de ingresos, es de 95.4%.

La posibilidad de cubrir las necesidades alimenticias son un indicador del nivel de pobreza, por ello, 
mediante un modelo logit multinomial se estimó la probabilidad de que las familias las puedan satisfacer. 
El escenario analizado considera una familia de 1 a 4 miembros, que ha disminuido la actividad agrícola y 
de ésta solo obtiene maíz con una producción menor a 2 toneladas, las cuales se destinan al consumo y a 
la venta local, además sus ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades familiares, por lo que 
gasta entre el 50 y el 100% en alimentos. El resultado es que bajo estas condiciones el 97.2% de las familias 
no siempre satisface su alimentación, el 1.3% lo puede hacer frecuentemente y el 1.5% todo el año.

4. Limitantes para acceder al mercado globalizado

La producción de los campesinos entrevistados es en pequeña escala, llevándose a cabo en pequeñas 
parcelas propias, ya que fluctúan entre 0.1 y 2.0 hectáreas en el 65.5% de los casos, además el 11.4% son 
campesinos sin tierra, por lo que es frecuente la renta o aparcería. La totalidad de las parcelas son de secano 
y el 76.7% obtiene menos de 2 toneladas de maíz, que destinan esencialmente al autoconsumo, o ventas 
eventuales en un mercado donde los precios son bajos, frente al incremento constante en los costos de pro-
ducción, según lo expresaron.

A pesar de que los campesinos entrevistados tienen escasas o nulas posibilidades de invertir en sus 
actividades productivas con recursos propios, el 71.2% nunca ha solicitado apoyo de algún programa sec-
torial. Si bien existen diversas razones, destaca que no cuentan con información sobre los programas, la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos, así como con las aportaciones económicas requeridas en la 
mayor parte de los programas. El 51.2% recibe apoyo del programa Proagro Productivo –antes Procampo– 
sin embargo, la mayoría no lo tramitó y en general se destina al consumo, ante la dificultad de satisfacer sus 
necesidades familiares, además, el monto recibido resulta escaso para potenciar la agricultura.

En tres localidades los campesinos refirieron que la disminución en la producción también se debe al 
deterioro de los recursos naturales, particularmente la erosión del suelo, así como a las cambiantes condi-
ciones ambientales, lo cual, desde su perspectiva, además de afectar al clima –precipitación y temperatura– 
está generando mayor presencia de plagas en los cultivos.

5. Soberanía alimentaria

En el Foro de Roma (2002) la soberanía alimentaria, se definió como el derecho de los pueblos, comu-
nidades y países a definir sus políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma 
que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus realidades únicas (Ortega-Cerdà y 
Rivera-Ferre, 2010). En contraposición al enfoque neoliberal, considera a las políticas relativas a la produc-
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ción y el comercio agropecuario desde un enfoque de derechos, partiendo del que tienen los productores 
agrarios de producir sus alimentos en función de sus necesidades, costumbres y en su territorio, hasta los 
consumidores. Subraya la necesidad de modificar el comportamiento actual de los mercados, favoreciendo a 
los internos y regulando la apertura comercial internacional de los alimentos, excluyéndolos de los tratados 
internacionales de comercio. Además, considera a los agricultores familiares como la base de las economías 
locales y del desarrollo económico, visualizándolos como motor y eje fundamental para recuperar la capaci-
dad de producir los alimentos que demandan las sociedades (La Vía Campesina, 2011; Rosset, 2004).

Reflexiones

México es un país vulnerable en materia alimentaria, al depender significativamente de la importación 
de alimentos básicos. Además, la disminución de las actividades agrícolas por una proporción importante 
de campesinos, impacta la producción interna de alimentos básicos y reduce considerablemente sus alter-
nativas de vida, reflejándose en los altos niveles de pobreza y en una sustancial disminución de sus niveles 
de bienestar.

En este contexto, México precisa impulsar políticas fundadas en la soberanía alimentaria, con el fin 
de reactivar la producción agrícola en condiciones más favorables para quienes por generaciones han sido 
poseedores y trabajadores de la tierra que habitan: los campesinos. Asimismo requiere impulsar iniciativas 
como las redes de agricultores, el comercio justo o los circuitos cortos, con el fin de potenciar los mercados 
locales. Así, se contribuiría al crecimiento agrícola, el cual, puede contribuir a reducir la pobreza extrema, al 
ser una posibilidad de aumentar los ingresos y generar empleo, ya que la mayoría de los pobres extremos 
dependen de la agricultura. En paralelo, es posible contribuir a mejorar la disposición de alimentos y reac-
tivar las economías locales.
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Resumo

A agricultura familiar tem sido responsável por grande parte do abastecimento de alimentos no mer-
cado interno e dinamizador da socioeconomia de muitas regiões do país. Este trabalho tem como objetivo, 
analisar possíveis impulsos no desenvolvimento rural/regional e na melhoria da alimentação escolar, pro-
duzidos a partir das compras institucionais da agricultura familiar. Foram realizadas entrevistas com 119 
agricultores (as) familiares que fornecem alimentos para o Programa Aquisição de Alimentos – PAA e ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. As entrevistas foram realizadas por bolsista de projeto 
de extensão e pesquisa da UFFS, de dezembro de 2016 a março de 2017 em 27 municípios da região Oeste 
Catarinense. Os resultados apurados a partir destas entrevistas possibilitam apontar que: a) houve aumento 
da renda das famílias participantes do PNAE; b) ocorreu aumento da produção de alimentos nestas pro-
priedades; c) aconteceu um processo de diversificação da produção; d) ampliou-se o consumo de alimentos 
produzidos na propriedade por estas famílias e; e) existe a possibilidade de criação de mercados locais para 
os produtos alimentares que vem sendo comercializados na alimentação escolar. O aumento da renda de-
correram da ampliação da produção e do pagamento de preços mais justos. Já o aumento da produção origi-
nou-se da diversificação e da ampliação de produtos já existentes. A diversificação da produção possibilitou 
também a melhoria na alimentação das famílias e abriu a possibilidade de ampliação da produção com a 
comercialização destes produtos nos mercados em geral. Conclui-se que os mercados institucionais são um 
importante instrumento para a melhoria da qualidade de vida dos produtores familiares, criando um elo de 
parceria entre agricultor e os órgãos executores do programa, contribuindo para o desenvolvimento rural 
através do incremento de renda, criação de cadeias curtas de comercialização, produção de alimentos mais 
saudáveis, melhoria da qualidade alimentar e maior inclusão produtiva. 

Palavras Chaves: PAA, PNAE, agricultura familiar, mercados institucionais, desenvolvimento regional;
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1. Introdução

Responsável por grande parte do abastecimento de alimentos no mercado interno e dinamizador eco-
nômico e social de muitas regiões do país, a agricultura familiar ganhou visibilidade social a partir da década 
de 1990, tornando-se protagonista de um conjunto de políticas públicas, especialmente após o ano de 2000.

Este artigo é parte dos resultados de pesquisa de campo ligado ao projeto de pesquisa denominado 
“Fortalecimento da Juventude Rural no Oeste de Santa Catarina”, com execução nos anos de 2015, 2016 e 
2017. O objetivo do projeto é o de contribuir para que a juventude rural, futura sucessora das unidades de 
produção agrícola, tenha no acesso aos mercados institucionais, fonte desencadeadora da inclusão social 
e da prática de uma agricultura mais limpa e saudável, numa concepção de desenvolvimento sustentável. 

Este artigo busca contribuir com a discussão a cerca da aquisição de alimentos da agricultura familiar 
no âmbito do PNAE demonstrando impactos relacionados ao desenvolvimento rural, à inclusão de alimen-
tos produzidos na própria região no cardápio escolar, os impactos positivos ligados a ingestão de alimentos 
mais saudáveis produzidos e consumidos inclusive pelos agricultores em suas próprias dietas.

2. A aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE como política 
de desenvolvimento rural

Os elementos definidores de “rural” foram se modificando no decorrer da história e aos poucos foram 
ganhando novos delineamentos. A agricultura se modificou, as políticas públicas se voltaram para os agri-
cultores, indústrias passaram a se instalar nos espaços rurais e também foi possível ver uma significativa 
redução nas diferenças culturais e formas de associabilidade entre campo e cidade (KAGEYAMA, 2004).

Para Schneider (2010), houve uma série de fatores que contribuíram para que as discussões em torno 
do desenvolvimento rural fossem despertadas e ganhassem projeção em grande escala. O primeiro e, talvez, 
mais importante fator está relacionado com as discussões em torno da agricultura familiar e de seu cresci-
mento como uma categoria política. Como um segundo fator, o autor aponta a crescente influência e ação do 
Estado, por meio de políticas públicas para a agricultura familiar, com ações relacionadas a reforma agrária, 
segurança alimentar entre outras. 

A agricultura familiar, nas últimas décadas, se evidencia como setor estratégico para a promoção do 
desenvolvimento. Segundo Veiga (2003) a opção feita pela forma familiar de produção, observada nas socie-
dades de diferentes países, não caracterizou o Brasil ao longo de nossa história, já o conceito, a denominação 
agricultura familiar, é uma construção iniciada na década de 1990. Já para Wanderlei (1997) a agricultura 
familiar não é uma categoria recente, mas sua utilização no Brasil, com a abrangência e o significado obser-
vados a partir da década de 1990, toma ares de novidade e renovação. 

A relação da agricultura familiar com o desenvolvimento econômico e social em seu entorno é outro 
tema em discussão que ganhou espaço a partir da década de 1990, segundo Abramovay (1997) na perspec-
tiva do desenvolvimento descentralizado e voltado para a ocupação equilibrada do território, as unidades 
familiares contribuem com a formação de uma sociedade civil no meio rural. 

Já do ponto de vista da concepção da alimentação escolar, inicia-se sua materialização a partir da cons-
tituição de 1988, quando fica assegurado o direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fun-
damental. Dentro desta visão macro que o PNAE se consolida como a maior e mais antiga política publica 
no Brasil. O programa originou-se por volta da década de 40, com outra denominação à época, porém, já 
objetivava a transferência de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e aos municípios, destinado 
a suprir, parcialmente, as demandas nutricionais de alimentação dos alunos (FNDE, 2015).

Com a evolução legal do programa, assinala-se positivamente suas diretrizes e objetivos do programa: i) 
o apoio ao desenvolvimento sustentável; ii) incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, 
produzidos em âmbito local e, preferencialmente, pela agricultura familiar, empreendedores familiares rurais 
e; iii) prioridade às comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos (FNDE, 2015). 

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar possui fundamento nas diretrizes estabele-
cidas pela Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da Alimentação Escolar, em especial ao empre-
go da alimentação saudável e adequada, com o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as 
tradições e os hábitos alimentares saudáveis e, o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a 
aquisição de alimentos diversificados, sazonais, produzidos na região e pela agricultura familiar (FNDE, 2015).
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Silva e Sousa (2013) apontam que em 2010, no Estado de Santa Catarina, dentre seus 293 municípios, 
60% faziam a compra de alimentos oriundos da agricultura familiar. Destes, 17,7% compravam alimentos 
orgânicos. Porém, no que tange à seleção dos fornecedores para a alimentação escolar (agricultores familia-
res), em 43,7% dos municípios, ocorreu por chamada pública; 37,5%, por consulta à lista de fornecedores 
conhecidos, 3,1% não tiveram procedimento específico, 2,1% por licitações e 13,5% por outros tipos de 
processo (SILVA; SOUZA, 2013).

3. Metodologia

Este artigo baseia-se em pesquisa desenvolvida pelo Projeto “Fortalecimento da Juventude Rural no 
Oeste de Santa Catarina” apoiado pelo CNPq. O projeto conta com a participação de 50 jovens bolsistas, 
oriundos da região Oeste de Santa Catarina, além de equipe de coordenação e monitorias do projeto. 

O Objetivo geral foi o de reunir informações sobre os produtos produzidos pelos agricultores, comer-
cializados no PNAE e/ou PAA, além da avaliação socioeconômica dos produtores, juntamente com um levan-
tamento das limitações e potencialidades que a região possui (por meio dos poderes públicos municipais), 
para desenvolver estes programas.

Contando com a participação dos jovens bolsistas, foram aplicadas 130 entrevistas com agricultores 
familiares da região Oeste de Santa Catarina, composta por cinco microrregiões, das quais os municípios 
participam, sendo elas: Chapecó, Pinhalzinho, Coronel Freitas, Xanxêre e Concórdia. O roteiro das entre-
vistas continha 42 questões, sendo dividas em três blocos, havendo a possibilidade de respostas abertas, 
semiabertas e fechadas, com o intuito de avaliar as condições socioeconômicas dos produtores. Os dados 
obtidos através da aplicação do questionário foram tabulados e sistematizados posteriormente.

Desta forma, neste trabalho são apresentados e avaliados os resultados de seis perguntas respondidas 
pelos entrevistados, relacionadas ao PNAE e ao desenvolvimento rural, com o intuito de avaliar suas principais 
contribuições, no que tange à percepção destes quanto à renda dos agricultores, a qualidade da alimentação 
escolar e da própria família, elementos que vão além do ato da transação econômica no mercado institucional. 

4. Resultados e Discussão

De um modo geral, pode-se constatar que o tamanho da propriedade dos agricultores familiares entre-
vistados, varia entre 05 e 50 hectares(ha), o que correspondeu a 88,2% da amostra. 

Com relação a produção e entrega dos alimentos para o PNAE e/ou PAA, a partir dos dados coletados 
nos questionários (figura 2), pode-se fazer as seguintes inferências: a) o índice de produção aumentou para 
59,6% dos entrevistados; b) para 7% dos entrevistados sua produção aumentou muito; c) para 38,8% dos 
entrevistados a produção permaneceu igual (não houve decréscimo ou acréscimo); d) apenas 3,5% rela-
taram que sua produção diminuiu. A partir destes dados pode-se perceber que para a grande maioria, a 
produção aumentou ou pelo menos permaneceu a mesma. 

Figura 2 – Índice de produção pós PNAE/PAA 
Elaborado pelos autores

Figura 3 – Variabilidade da renda – Fonte: autores
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Do ponto de vista da renda dos agricultores, após se inserirem nos mercados institucionais aumentou 
para 71,1% sendo que 5,3% dos agricultores entrevistados relataram que sua renda aumentou muito, para 
28,1% a renda permaneceu igual e para apenas 1% dos entrevistados a renda diminuiu. Não houve relato 
de grande diminuição de renda entre os entrevistados.

Portanto, observando os dados apresentados nas figuras 2 e 3, pode-se perceber a tendência clara de 
que o acesso ao PNAE foi vantajoso para os agricultores em relação a atuação no mercado convencional, 
veja-se: a) entre os pesquisados, observou-se que o aumento da renda foi maior que o aumento da produção 
em si; b) o número de famílias onde houve diminuição da renda é menor do que as que diminuíram a produ-
ção. Pode-se verificar também pelos dois gráficos, que o PNAE nesta amostra, apresentou-se como elemento 
estabilizador da renda familiar.

Para um número significativo de agricultores (46,5%) ampliou-se o número de produtos produzidos na 
unidade, após a inserção no PNAE. Este fato aponta para a tendência de que parte do aumento da produção 
e renda, estejam relacionados com a diversificação dos produtos comercializados.

No gráfico da Figura 5, pode-se visualizar que após participarem do PNAE/PAA, para 41% dos agricul-
tores entrevistados, houve incremento dos produtos produzidos, na própria alimentação da família. Pas-
sou-se a produzir alimentos que antes não eram produzidos, incrementando-se a alimentação no âmbito 
familiar. Este dado, relacionado com a informação da figura 4, demonstra que a diversificação da produção, 
impactou, diretamente sobre a produção de autoconsumo destas famílias. 

Figura 4 – Diversificação dos produtos vendidos para PNAE/PAA – Elaborado pelos autores

Figura 5 – Produtos inseridos na alimentação familiar – Elaborado pelos autores

Portanto, conforme os dados, constatou-se que os agricultores que fornecem produtos para o PNAE, 
além de melhorarem a sua renda também melhoraram a alimentação da família, com produtos alternativos 
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como pães, frutas e verduras que antes não eram produzidos. Desta forma, fica evidente o impacto positivo 
que o PNAE causa na qualidade de vida destas famílias, seja pelo efeito renda, ou pela melhoria na qualidade 
nutricional da alimentação consumida. 

Mercados, feiras, cooperativas e venda direta ao próprio consumidor é a forma de escoamento da pro-
dução de 77% dos produtores quando não há vigência do programa. 23% dos entrevistados afirmaram não 
ter alternativa de comercialização destes produtos quando não realizam entregas no PNAE. Os dados da 
figura 6, apontam para a existência de demanda para estes produtos nos mercados locais, criando a perspec-
tiva da ampliação da produção, podendo trazer reflexos diretos sobre o desenvolvimento destas localidades, 
seja pela ampliação da renda, bem como dos efeitos positivos da diversificação, em relação a sustentabilida-
de econômica e ambiental.

Fig 6 – Escoamento da produção – Elaborado pelos autores

5. Considerações finais 

Considera-se finalmente que a atuação da agricultura familiar no PNAE proporciona de forma geral: 
a) aumento da renda; b) aumento da produção; c) processo de diversificação da produção; d) ampliação do 
consumo de alimentos produzidos na propriedade e; e) existe a possibilidade de criação de mercados locais 
para os produtos alimentares, que vem sendo comercializados na alimentação escolar.

Em razão dos dados levantados, pode-se inferir que o aumento da renda são decorrentes do aumento 
da produção, mas ao mesmo tempo reflexo da aplicação de preços mais justos, uma vez que o programa pos-
sui uma proteção legal, dado o conjunto de regramento existente nos programas institucionais. Quanto ao 
aumento da produção, as informações apresentadas permitem afirmar que são oriundas da diversificação 
de produtos e da ampliação de produtos já existentes, possibilitados pelo acesso aos programas.

Por outro lado, a diversificação da produção provocou a melhoria na alimentação das próprias famílias, 
abrindo a possibilidade de ampliação da produção futuramente com a comercialização destes produtos nos 
mercados em geral. Ainda, a diversificação possibilita afirmar-se da existência de um impacto positivo sobre 
a sustentabilidade ambiental e econômica destas propriedades.

Por fim, é relevante considerar-se que que estes programas se tornam importantes instrumentos para 
a melhoria da qualidade de vida dos produtores familiares, criando um elo de parceria entre agricultor e os 
órgãos executores do programa, objetivando a melhoria na alimentação dos jovens e crianças que são abrangi-
dos pelo programa, ao mesmo passo em que contribui para o desenvolvimento dos agricultores, fortalecendo 
relações com a família, produzindo-se alimentos mais saudáveis, com maior inclusão produtiva futura. 
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Resumo

O presente estudo objetiva avaliar a governança por parte das prefeituras municipais, em relação ao Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme a Lei n.11.947/2009 que prevê a aquisição mínima 
de 30% de alimentos proveniente da agricultura familiar, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE). O trabalho lançou mão de estudo de caso em três microrregiões de Oeste de Santa 
Catarina (Chapecó, Concórdia e Xanxerê) considerando uma amostra com 31 municípios. Como instrumentos 
de coleta das informações primárias, realizou-se entrevistas semi-estruturadas junto aos responsáveis pela 
operacionalização do PNAE nas prefeituras municipais, executadas mediante a realização de cinco oficinas 
regionais realizadas ao longo do mês de novembro de 2015. Como resultados apontam como principais be-
nefícios, na visão dos gestores do programa: a efetivação da Segurança Alimentar e Nutricional; a melhoria 
da qualidade da alimentação escolar; o fortalecimento da agricultura familiar local; o desenvolvimento local, 
regional, sustentável e rural; o estímulo para permanência do jovem no campo; o incentivo ao cooperativismo 
e; estímulo de outras redes de comércio/consumo. Apurou-se como principais desafios: a falta de produção de 
alimentos em quantidade suficiente; sazonalidade dos produtos e logística; ausência de ações do poder muni-
cipal quanto à organização da produção familiar; dificuldades na legalização e inspeção de produtos transfor-
mados; falta de diversidade de produção; baixa demanda do município não incentiva aumento da produção; 
excesso de trâmites/documentos (burocracia). Como conclusões demonstra-se que o PNAE vem se mostrando 
eficaz, atingindo seus principais objetivos em termos de fortalecimento da agricultura familiar, proporcionar 
mais qualidade alimentar aos alunos (tanto em saúde quanto desempenho escolar). Além disso, de um ponto 
de vista mais macro, vem promovendo o desenvolvimento local/regional, territorial. Por outro lado, esses re-
sultados poderiam ser maiores (ampliando a eficiência da política) caso a governança do Programa por parte 
das prefeituras municipais fosse mais eficiente. A pesquisa verificou que apenas quatro prefeituras (13% de 
nossa amostra) realizam uma gestão do Programa considerada adequada, no que tange às ações de organiza-
ção da produção, como auxílio logístico e assessoria técnica aos agricultores.

Palavras-chave: PNAE, agricultura familiar, mercados institucionais, Oeste de Santa Catarina
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1. Introdução

O Brasil vem ampliando e aprimorando o rol de políticas públicas para o Desenvolvimento Rural (DR) 
a partir de 2003. Dentre essas políticas se enquadra a construção de mercados institucionais (política de 
compras governamentais direcionadas para a agricultura familiar), como o Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Uma das inovações dessas políticas 
é seu caráter sistêmico, ou seja, se entrelaçam com outras áreas, como educação, saúde e assistência social, 
e ampliam seus efeitos sobre a sociedade. Neste sentido, o PAA está articulado com a política de combate à 
fome e o PNAE com a política educacional. As duas se articulam com a política nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (SAN).

Para Schneider (2010) e Grisa e Schneider (2015) a construção de mercados institucionais no país é um 
desdobramento de uma trajetória de políticas públicas, impulsionado a partir da década de 1990, após mo-
bilização social e de estudos ligados ao Desenvolvimento Rural (DR), materializando-se ao longo dos anos1 
subseqüentes. Neste sentido, a promulgação da lei 11.947/2009, exigindo que 30% dos recursos advindos do 
FNDE, sejam para aquisição de alimentos da AF, possa ser considerada como um resultado desse movimento.

Além deste mérito legal, o mercado institucional do PNAE tem sido capaz de incorporar ao tema da 
alimentação escolar a preocupação com a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Assim, o novo formato 
do PNAE permite atingir vários resultados, como hábitos de alimentação mais saudáveis e, por sua vez, me-
lhoria da saúde e desempenho escolar dos alunos, fortalecimento da AF, cooperação, consumo de produtos 
mais regionalizados, produzidos nos territórios, promovendo-se o desenvolvimento regional.

Uma característica importante da operacionalização do PNAE é o papel dado aos entes federados, com 
destaque para os municípios, na governança local desta política. Conforme dados do FNDE, em 2011 apenas 
26,7% dos municípios brasileiros atingiram o mínimo de 30% de aquisição da AF, ampliando para 39,3% em 
2014. Já, em Santa Catarina, essa realidade está um pouco melhor, evoluindo de 58% em 2011 para 71,2% 
em 20142. Neste sentido verifica-se que ainda há um grande espaço para avançar no PNAE e este avanço 
passa principalmente pela superação de alguns gargalos na gestão do Programa (TRICHES, 2015).

Neste contexto, o presente estudo tem como principal objetivo analisar a operacionalização desta política 
pública, pelos municípios de três microrregiões do Oeste de Santa Catarina, possibilitando responder questões 
referentes à demanda de alimentos da AF, a gestão do Programa e os instrumentos para aprimorar tal política.

2. Metodologia

Para avaliar o desempenho do PNAE, o presente trabalho lançou mão de um estudo de caso nos municí-
pios pertencentes às microrregiões de Chapecó, Concórdia e Xanxerê, pertencentes à mesorregião Oeste de 
Santa Catarina. As três microrregiões possuem 70 municípios e correspondem a 59% dos municípios do Oeste. 
Em 2014 as microrregiões possuíam em torno de 47 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino.

A escolha deste recorte regional decorre do fato da região possuir uma significativa presença da AF, 
advinda de uma história de colonização em pequenas propriedades, tornando-se no principal capital so-
cial regional. Esta Agricultura Familiar localizada nesta região, tem passado por transformações profundas 
durante as últimas três décadas, como resultado da exclusão de milhares de agricultores e o consequente 
êxodo dos mesmos. Nestes termos, considera-se que a região se torna um ambiente (lócus) adequado para 
avaliar os efeitos de uma política pública voltada para a AF, e por sua vez, para o desenvolvimento rural e ao 
mesmo tempo territorial.

A pesquisa realizada pode ser classificada como explicativa (pois busca identificar fatores que deter-
minam ou contribuem para o desempenho do PNAE na região Oeste), possuindo uma abordagem quanti-
-qualitativa. O método de pesquisa empregado foi o estudo de caso, o qual segundo Yin (2009) constitui se 
numa estratégia empírica utilizada para compreender profundamente um fenômeno da vida real dentro do 
seu contexto, com base numa metodologia específica de plano de pesquisa, técnicas de coleta de dados e 
abordagem na análise de dados.

1 A construção de mercados institucionais também vem ganhando destaque na literatura internacional, conforme Heibincket al (2015).
2 Conforme observação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), esses dados são preliminares.
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Como instrumento de coleta das informações primárias (utilizadas de forma conjunta no processo de 
análise) foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto aos responsáveis pela operacionalização do 
PNAE nas prefeituras municipais e em alguns casos, com a colaboração das cooperativas da AF que partici-
pam diretamente desta operacionalização no município.

As entrevistas foram executadas mediante a realização de cinco oficinas regionais realizadas ao longo 
do mês de novembro de 2015, nas cidades de Chapecó, Pinhalzinho, Formosa do Sul, São Domingos e Seara. 
Estas oficinas foram estruturadas no formato de fóruns, em que as prefeituras foram convidadas para debater 
o PNAE e expor suas experiências e ao final destes, foram aplicadas entrevistas com cada uma das prefeituras. 
Neste sentido, foram convidadas as 70 prefeituras que compõem as três microrregiões de análise. Destas, a 
amostra contou com a participação efetiva de 31 municípios, que responderam aos questionários para levan-
tamento das informações necessárias ao objetivo da presente pesquisa, além das entrevistas individualizadas 
e a socialização das experiências e debates, durante as oficinas. Esta metodologia se revelou oportuna, na me-
dida em que pode-se reunir um grupo maior de sujeitos no mesmo espaço e ampliar o nível de observação dos 
casos, principalmente quando foram confrontados com experiências de municípios vizinhos.

3. Resultados e avaliação geral do programa (pontos positivos e limitações)

A análise aqui apresentada refere-se à percepção dos municípios com relação aos efeitos da criação do 
mercado institucional para AF via PNAE, bem como levanta os principais desafios para a sustentabilidade 
do Programa. Considera-se aqui que o constante monitoramento do desempenho das políticas públicas, são 
instrumentos fundamentais para seu aprimoramento e avanço. Logo, o quadro 1 apresenta uma síntese dos 
principais pontos destacados pelos 31 municípios da pesquisa.

Com relação às dificuldades enfrentadas pelo programa, foi apontado como principal problema a falta de 
diversidade de produtos ofertados na alimentação escolar, associado ao baixo número de agricultores(as) que se 
dedicam propriamente aos cultivos e à falta de produtos orgânicos. Esse problema pode ter sua explicação pelos 
outros motivos apontados como limitadores do PNAE, como a falta de assessoria/apoio por parte dos municí-
pios, falta de apoio logístico, baixa demanda de produtos e pouca organização produtiva em alguns municípios, 
dificuldades na inspeção/legalização de produtos e excesso de trâmites e burocracias, os quais corroboram para 
o desincentivo aos agricultores, no que tange à motivação para o ingresso nos mercados institucionais.

Quadro 1 – Percepção dos principais benefícios e desafios do PNAE (Lei n.11.947/2009) nos municípios entrevistados no Oeste de SC.

Benefícios Qtde
Resp. Desafios Qtde

Resp.

a) Efetivação da SAN e melhoria da qualidade da 
alimentação escolar 24 a) Falta de oferta e/ou produção de alimentos para 

a alimentação escolar em quantidade insuficiente 13

b) Fortalecimento da AF local 16 b) Sazonalidade dos produtos e logística (entrega, 
armazenamento, embalagem) 7

c) Desenvolvimento local e regional (renda, emprego) 12 c) Outros problemas relacionados com 
agricultores (desinteresse, descompromisso) 5

d) Estímulo para permanência do jovem no campo 4 d) Falta de ações do município para organizar a 
produção junto a AF 3

e) Desenvolvimento sustentável 2 e) Dificuldades na legalização/inspeção de 
produtos transformados 2

f) Incentivo ao cooperativismo 2 f) Falta de diversidade de produção; 2

g) Desenvolvimento rural/regional/territorial 1 g) Baixa demanda do município não incentiva 
aumento da produção pela AF 2

h) Estímulo de outras redes de comércio/consumo 
(feiras) 1 h) Baixa qualidade dos produtos entregues 2

i) Melhoria do desempenho escolar dos alunos 1 i) Excesso de trâmites/documentos (burocracia) 2

j) Melhora das finanças públicas 1

Fonte: elaborado pelos autores/2016, a partir dos dados da pesquisa. OBS: Cada prefeitura pôde responder mais de uma opção.
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Nesta ótica, apontou-se ainda para a falta e/ou redução da mão de obra no campo (a região Oeste vive 
uma acelerada perda da população rural), a falta de ATER qualificada, para lidar com diversidade produtiva e 
a respectiva agroindustrialização (fator que pode diminuir, em alguns casos a oferta de gêneros alimentícios) 
e a dificuldade em lidar com questões burocráticas (“o agricultor não é comerciante”). É neste quesito que se 
observa o papel destacado das cooperativas da AF, em termos de poderem organizar e assessorar a produção. 
Porém, destaca-se que as mesmas poderiam ser mais eficientes, à medida que avançar a estrutura (produção, 
agroindustrialização e beneficiamento final) e se os municípios pudessem se responsabilizar mais pela ATER.

Um outro entrave relevante diz respeito às dificuldades do agricultor em seguir o cronograma (esqueci-
mento da data de entrega) e/ou a desistência em participar do programa, pós aprovação em chamada públi-
ca. Aponta-se ainda para a falta de compreensão dos agricultores sobre o PNAE, criando um distanciamento 
entre o agricultor e o Programa.

Sobre os benefícios gerados pelo PNAE, percebe-se um consenso em relação a três pontos: o reconheci-
mento de que o programa possibilitou a disponibilidade de alimentos mais saudáveis contribuindo com a saú-
de dos alunos; o fortalecimento da AF do município, pois propicia mais uma alternativa de renda ao agricultor; 
e, o estímulo da economia local, em virtude de que os recursos do FNDE passam a circular no município.

Pode-se ainda acrescer que a proximidade (município-produtor), facilita a transação da produção 
(oferta-demanda institucional) em razão do contato e ajuste do produto à necessidade da escola e favorece 
a realização de visitas por parte dos alunos. Assim, o uso de alimentos saudáveis e de origem local facilita 
a construção de uma nova cultura sócio alimentar. Desta forma pode-se inferir que o fortalecimento da AF 
vai para além da exclusiva geração de renda, pois em alguns municípios, a organização da produção para o 
PNAE contribuiu para a formação de feiras na cidade, como espaços alternativos e complementares. Alguns 
municípios observam que os jovens começam a perceber oportunidades para seguir na propriedade.

4. Conclusões

O presente estudo demonstrou que o PNAE se insere em uma iniciativa de promoção do desenvolvi-
mento local, regional, territorial e que seu formato de política pública é fundamental no longo prazo. Neste 
sentido, a Lei n. 11.947/2009 inova no sentido de contemplar no tema da alimentação escolar, as premissas 
da SAN e do DR ao estimular a AF. Muitos resultados positivos já estão sendo verificados em todo o país.

A pesquisa possibilitou contribuir com a avaliação regional do PNAE, demonstrando que ele vem atin-
gindo seus principais objetivos, como o fortalecimento da AF, a melhoria na qualidade nutricional para os 
alunos (saúde e desempenho escolar), em razão desta política pública se demonstrar eficaz.

No entanto considera-se finalmente que algumas situações restringem maiores impactos do programa, 
especialmente no que tange à governança municipal. Pois, em apenas quatro prefeituras (13% da amos-
tra) realiza-se uma adequada gestão do programa, no sentido do desenvolvimento de ações de organização 
da produção, auxílio logístico e assessoria técnica aos agricultores. Na maior parte das prefeituras ficou 
transparente a falta de envolvimento e articulação dos mesmos, sendo que em muitos casos, a gestão do 
programa fica a cargo ou refém da concepção das(os) nutricionistas, sem maior participação das secretarias 
envolvidas (Educação e Agricultura). Este comportamento encontrado, relativiza a falta de engajamento e 
comprometimento conceitual das prefeituras. Nestes municípios, são as cooperativas familiares, que orga-
nizam a produção e dão suporte administrativo e logístico.

Essa realidade pode explicar um segundo gargalo do programa que é a falta de oferta de produtos locais 
para alimentação escolar. Deve-se ponderar que essa baixa oferta tem forte relação com a falta de assessoria 
técnica e de apoio logístico, baixa demanda por alguns municípios, dificuldades na inspeção/legalização de 
produtos e excesso de trâmites. Fatores que culminam no desincentivo aos agricultores para acessarem este 
mercado institucional. 

O estudo também possibilitou levantar algumas propostas para o aprimoramento do programa. As prin-
cipais proposições referem-se à criação de mecanismos para ampliar o envolvimento das prefeituras com o 
programa. Assim, sugere-se que estas ampliem a ATER e a organização da produção aos agricultores, em vez 
de convencionalmente apenas subsidiálos por meio de serviços de máquinas e oferta de insumos (sementes 
e adubo). Ainda, poderse-ia subsidiar os municípios como maior valor de repasse do FNDE, quanto maior 
for seu envolvimento e empenho na construção e consolidação do PNAE municipal e vice-versa. 
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Demais proposições estão relacionadas à ampliação do valor por aluno disponibilizado pelo FNDE, ten-
do em vista a disposição de alimentação mais saudável, o que gera impactos sobre o desempenho escolar, 
sobre a saúde individual e coletiva. Por outro lado, as cooperativas familiares atuantes no PNAE, também 
poderiam ser mais incentivadas na forma de política pública ou subsídios para suas ações de organização da 
produção, ATER e demais contribuições relevantes para este mercado alimentar.
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Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os canais de distribuição e comercialização das redes pro-
dutivas predominantes no território da cidadania da Mata Sul para verificar as relações comerciais entre 
as redes produtivas e as feiras da agricultura familiar. Embora existam diversos canais de comercializa-
ção, as feiras da agricultura familiar têm se apresentado como o canal de comercialização que mais gera 
fortalecimento e identidade para os produtores rurais. A metodologia de pesquisa foi a pesquisa-ação no 
território rural da Mata Sul/Pernambuco, assim como aplicação de questionários semi-abertos nas feiras 
da agricultura familiar do território. No que tange as feiras da agricultura familiar, os principais problemas 
identificados são a ausência dos apoios institucionais locais para o fortalecimento das mesmas, a saber: falta 
de apoio para o transporte dos produtos, onde muitas vezes, o agricultor assume os custos desse transporte. 
Por outro lado, mesmo enfrentando diversos problemas relacionados à estrutura e logística, as feiras têm 
despertado os produtores para o fortalecimento de sua identidade e também por apresentarem de forma 
diferenciada os seus produtos, principalmente relacionado à produção de artigos agroecológicos ou orgâ-
nicos. Também foi possível identificar o nível de organização das feiras e dos seus grupos associativos. Foi 
identificado que enquanto maior for o nível organizacional dos produtores melhor a estrutura das feiras, 
assim, como diversificação de produtos, limpeza e logística.
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1. Introdução

O território da Cidadania da Mata Sul de Pernambuco envolve 19 municípios em uma área de 4.003,40 
km2. Sua população, segundo o IBGE (2012) é de 468.853 habitantes, dos quais, 134.707 vivem na região 
rural, o que corresponde a 28,73% da população total. Os municípios que compõem o território da cidada-
nia da mata Sul são: Barreiros, Bonito, Jaqueira, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Tamandaré, Água 
Preta, Amaraji, Belém de Maria, Catende, Cortês, Gameleira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Primavera, 
Ribeirão, São Benedito do Sul e Xexéu. 

Tais municípios, até a década de 1990, viviam economicamente dependentes da produção sucroalcoo-
leira, hoje ainda muito predominante na região. A estrutura fundiária caracterizada pela grande concentra-
ção de terra e pela monocultura causou impactos sociais e ambientais que podem ser identificados pelos 
baixos indicadores sociais e ambientais.

Em 2008, o Governo Federal lança o Programa Territórios da Cidadania com o objetivo de promover 
o desenvolvimento econômico em regiões que apresentassem baixos indicadores de desenvolvimento eco-
nômico e social com o propósito de universalizar o acesso aos programas básicos de cidadania através da 
estratégia do desenvolvimento territorial sustentável (Territórios da Cidadania, 2015).

Dentre os vários programas e ações que estão sendo desenvolvidos no Território da Mata Sul, destaca-
-se a existência de algumas redes produtivas não associadas ao cultivo da cana de açúcar, a saber: fruticultu-
ra, hortaliças agroecológicas e mandiocultura. Tais redes vêm impulsionando o dinamismo e a diversificação 
da produção agrícola na região, outrora apenas associada à produção canavieira. 

Sabendo-se que um dos itens mais importantes da produção agrícola é o escoamento e a comerciali-
zação dos produtos, é importante identificar que canais de comercialização as redes produtivas estão se 
utilizando para escoar sua produção, assim, temos como principal problema de pesquisa a seguinte questão: 
como as feiras da agricultura familiar podem ser utilizadas como canais de distribuição e comercialização 
para as redes produtivas no Território da Cidadania da Mata Sul e promover o desenvolvimento territorial 
sustentável? Para isso temos como objetivo analisar o papel das feiras da agricultura familiar como canal de 
comercialização das redes produtivas no Território da Cidadania da Mata Sul.

2. Metodologia

A metodologia utilizada para a obtenção dos dados foi a Pesquisa-ação junto à gestão do Território da 
Cidadania da Mata Sul/Pernambuco no qual foi possibilitado a obtenção de dados e informações relevantes 
sobre a realidade da produção agrícola e seus canais de comercialização no território. 

Assim, a metodologia compreende um estudo inicial das redes produtivas e feiras da agricultura fami-
liar que compreendam o Território da Cidadania da Mata Sul para mapear os lugares onde estão localizadas. 

Para isso se fez necessário fazer um levantamento de dados e informações sobre os canais de comer-
cialização das redes produtivas e sobre as feiras da agricultura familiar. Para isso, foram aplicados ques-
tionários para o entendimento da etnologia das redes e feiras para identificar dificuldades, possibilidades 
e demandas com o objetivo de diagnosticar as condições socioeconômicas, políticas e de governança da 
realidade que compreende o território em relação às feiras. 

3. Análise dos resultados

3.1 Identificação das principais redes produtivas e feiras da agricultura familiar do território da 
cidadania da Mata Sul

Como o objetivo da pesquisa é analisar o papel das feiras da agricultura familiar como canal de comer-
cialização na região é importante identificar as principais redes produtivas no território rural. Para saber 
como e onde vender, é fundamental conhecer o que está sendo produzido na região, assim, como é exposto 
no Quadro 1, os municípios da Território da Mata Sul de Pernambuco produzem os produtos abaixo relacio-
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nados. No entanto, é importante esclarecer que a diversificação vai além do que estão sendo apresentados 
nesse quadro, pois o objetivo do mesmo é apresentar onde a produção está mais concentrada e organizada 
como rede produtiva.

Quadro1: Mapeamento das redes produtivas no Território Rural da Mata Sul

Redes Produtivas Municípios

Artesanato Água Preta, Barreiros, Cortês, Joaquim Nabuco, Rio Formoso e São José da Coroa Grande.

Fruticultura Água Preta, Belém de Maria, Catende, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Ribeirão, Rio 
Formoso, São Benedito do Sul, Tamandaré e Xexéu.

Horticultura 
Agroecológica

Água Preta, Barreiros, Catende, Gameleira, Jaqueira, Palmares, Rio Formoso, São José da Coroa Grande 
e Tamandaré.

Raízes e Tubérculos Água Preta, Amaraji, Belém de Maria, Bonito, Catende, Cortês, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco e 
Primavera.

Piscicultura Amaraji, Belém de Maria, Catende, Cortês, Gameleira, Jaqueira, Palmares, Primavera, São Benedito do 
Sul e Tamandaré.

Apicultura e 
Meliponicultura

Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Gameleira, Jaqueira, Maraial, Ribeirão, Rio Formoso e 
Tamandaré.

Pesca Artesanal Rio Formoso, São José da Coroa Grande e Tamandaré.

Fonte: ProRural, 2015.

Essas redes produtivas estão incluídas dentro do Projeto Pernambuco Rural Sustentável que tem como 
objetivo apoiar o desenvolvimento de empreendimentos associativos e ampliação do acesso à água e a ou-
tras infraestruturas rurais complementares (ProRural, 2015). 

Vale salientar que dos 7 (sete) planos pactuados pelo Governo do Estado no território para apoiar as 
redes produtivas, 5 (cinco) planos apresentam demandas relacionadas às estratégias de comercialização 
como carros para transporte, barracas de feiras e centros comerciais de produtos da agricultura familiar. 
Isso já denota a necessidade de qualificação desses espaços de comercialização, assim como, a necessidade 
de garantir mais estratégias de comercialização, viabilizando assim o escoamento dos produtos.

No território foram mapeadas as feiras da agricultura familiar de Rio Formoso, Bonito, Gameleira, Pal-
mares, Escada, Ribeirão, Barreiros e Água preta. 

Uma das questões analisadas foi entender a relação existente entre as redes produtivas e os produtos 
comercializados, assim foi perguntado aos agricultores quais produtos eles comercializavam nas feiras da 
agricultura familiar (Figura 1).

Figura 1 – produtos comercializados nas feiras da agricultura familiar

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Mesmo a Zona da Mata Sul ter como principal característica uma produção associada ao cultivo da cana 
de açúcar, pode-se destacar que a produção advinda da agricultura familiar vem se apresentando como uma 
produção mais diversificada. De acordo com a amostra, predominantemente a produção de raízes e tubércu-
los pode ser identificada com 62% do que é produzido no território, em seguida frutas e verduras com 17%, 
aves com 15% e a categoria outros com 6%. Esses dados são de significativa importância haja vista que a 
região, do ponto de vista da agricultura familiar vem apresentando um novo cenário de produção agrícola. 

3.2 Identificação dos principais canais de comercialização para o escoamento dos produtos da 
agricultura familiar

De acordo com os dados coletados da pesquisa, 38% dos entrevistados utilizam-se das feiras de municí-
pios para o escoamento de sua produção, onde, as feiras da agricultura familiar estão acopladas as mesmas, 
mesmo sendo distintas uma das outras. Mas é exposto também que a escolha do escoamento de produção 
ainda é bastante diversificada, levando estes agricultores a utilizar-se de estratégias de comercialização de 
porta a porta para a venda de suas mercadorias com 28% da amostra e em seguida, 20% utiliza a política do 
PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Tais dados podem ser observados na Figura 2 abaixo.

Figura 2 – canais de comercialização utilizados para escoamento de produção.

Fonte: dados da pesquisa. 2016.

Esse resultado aponta para duas grandes questões: a primeira está relacionada ao fato de que o es-
coamento da produção acontece no nível local, o qual abastece o mercado consumidor com os produtos 
advindos da agricultura familiar. O abastecimento no nível local atende as necessidades dos consumidores 
no que tange a ter acesso a produtos frescos e com preços mais baixos já que o canal de comercialização é re-
lativamente curto e isso reduz os custos da comercialização com sistemas de transportes ou de refrigeração. 

A segunda questão está relacionada ao canal de comercialização de compra institucional, através dos 
programas PAA e PNAE, que se tornaram um dos principais canais de comercialização utilizados pelos agri-
cultores familiares da Mata Sul de Pernambuco. Embora, não tenha aparecido na pesquisa, os agricultores 
não fazem diferenças significativas nessas políticas e acabam associando apenas a participação no PAA. 

3.3 Análise do nível de organização das feiras da agricultura familiar no território

O nível de organização das feiras da agricultura familiar reflete um pouco não só das condições de pro-
dução (transporte/diversificação/beneficiamento) como também do nível de organização social dos seus 
partícipes. Enquanto mais organizada a feira, mais produtiva, diversificada e dinâmica ela se apresenta para 
os seus consumidores. 
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Dentro do espaço amostral analisado 70% dos agricultores afirmaram que existe uma padronização 
nas feiras da agricultura familiar, o qual esse agricultor avalia em 50% essa padronização como boa. 

Não só a padronização ajuda no nível de organização das feiras, como limpeza é outro fator que pode ser 
destacado para a comercialização, já que muitas das mulheres envolvidas na produção e comercialização, tam-
bém vendem produtos beneficiados como: bolos, tapiocas, beijus, farinhas, etc. A comercialização desses pro-
dutos beneficiados acaba influenciando na melhoria da banca na feira e na limpeza do local de comercialização. 

Além disso, outro fator a ser destacado refere-se à identidade que é dada a feira dos agricultores fami-
liares, diferenciando-os dos demais feirantes. Essa identidade não está posta apenas na padronização das 
bancas das feiras, mas em alguns casos na roupa dos vendedores (batas) e bonés utilizados. Essa estraté-
gia torna-se extremamente importante para a conquista dos novos clientes e fidelidade dos mesmos, mas 
também por dizerem nas entrelinhas que os produtos da agricultura familiar são diferenciados, muitos dos 
quais de origem orgânica e agroecológica. 

Em relação aos apoios institucionais para a realização das feiras a avaliação pelos feirantes está dividida 
devido ao fato de que, dependendo do município, os feirantes recebem mais ou menos apoios institucionais, 
os quais estão previstos nas políticas de apoio à comercialização dos produtos originados da agricultura 
familiar, o que nem sempre é prioridade para a gestão municipal.

Para 70% dos agricultores envolvidos há a necessidade de estímulos e investimentos nas feiras da agri-
cultura familiar da região. Esses estímulos estão relacionados às dificuldades encontradas para a organiza-
ção e viabilização das feiras, a dificuldade de transportar seus produtos e número restrito de feiras que são 
realizadas. Em seguida 15% da amostra, acreditam que ações governamentais deveriam ser mais presentes, 
principalmente ações relacionadas às Secretarias de Agricultura dos municípios, interligando as necessida-
des de incentivos que eles encontram ao longo do processo de distribuição e comercialização. Porém, ainda 
existem outros problemas inseridos, um dos quais são: locais maiores para a realização das feiras da agri-
cultura familiar e articulação/organização de mais feiras no território que poderiam viabilizar os problemas 
relacionados ao escoamento da produção.

5. Considerações finais

Na pesquisa foi avaliado que as feiras da agricultura familiar possuem um papel de destaque para o 
fortalecimento da produção e da identidade dos agricultores familiares, onde contribuem diretamente na 
renda e na qualidade de vida dos agricultores envolvidos, mas principalmente para o desenvolvimento so-
cioeconômico do território. As feiras também são um importante canal de comercialização dos produtos 
das redes produtivas do território. Foi observado que espaços e dias diferenciados das feiras comuns de 
municípios auxiliam na propagação e desenvolvimento da feira da agricultura familiar. 

Foi visto ao longo de toda a pesquisa que as feiras têm grandes potencialidades para a ascensão econô-
mica dos agricultores rurais devido aos valores agregados em seus produtos, seja via beneficiamento, seja 
pela sua origem orgânica/agroecológica. A diversificação na produção e engajamentos dos produtores em 
associações rurais ou com cargos de lideranças em Conselhos de Desenvolvimento Rural, Sindicatos e assis-
tência técnica fortaleceu a existência, manutenção e ampliação das feiras da agricultura familiar na região. 

A padronização e um local específico apenas para os agricultores da feira da agricultura familiar pro-
picia no fortalecimento de sua identidade, notório isso quando foi visitado feiras que não possuem nenhum 
tipo de padronização que as distinguem das demais. 

No entanto, existem passos ainda maiores a se galgar para o crescimento e ampliação das feiras na re-
gião da Mata Sul do Estado, principalmente relacionados a transporte e logística. Portanto, se faz necessário 
maiores investimentos neste setor, visto que é de extrema importância para o desenvolvimento territorial 
rural e para a segurança alimentar do país. 

Foi visto também que a política de crédito rural via PRONAF existente na região tem contribuído para 
o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar. Por necessidades naturais ou sazonais se faz 
necessário a aplicação anual de políticas voltadas para o setor rural.

Assim, conclui-se que as feiras da agricultura familiar vêm se apresentando como o principal canal 
de comercialização dentro do território, haja vista o seu papel no fortalecimento da identidade dos agri-
cultores familiares. 
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Resumo

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a política responsável pela garantia e diversifi-
cação da alimentação escolar no Brasil, além de gerar renda para os agricultores. Nesse sentido, o Colegiado 
do Território da Cidadania do Noroeste Colonial, através do Núcleo de Extensão, juntamente com Curso 
de Nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, Campus de Palmeira das Missões, realizaram uma 
pesquisa, em municípios do referido território, para identificar potencialidades e dificuldades dos municí-
pios no entendimento e operacionalização do programa referido. Objetivou-se, neste trabalho, apresentar 
resultados parciais do mapeamento dos atores públicos e da agricultura familiar participantes do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, no Território. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa 
de campo descritiva com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada em órgãos públicos através 
de entrevistas com gestores, nutricionistas, assistência técnica e secretarias municipais envolvidas no pro-
grama. Nos municípios visitados, constatou-se a existência da aquisição de produtos da agricultura familiar 
via política pública PNAE, o que contribui para a diversificação da alimentação dos alunos, também gerando 
alternativas de renda para os agricultores familiares.

Palavras-chaves: Desenvolvimento Territorial; Estratégias alternativas; Alimentação Escolar; Agricultura 
familiar.
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Introdução

Na perspectiva de envolvimento com a política territorial e diante da importância do desenvolvimento 
dos territórios, vários cursos de graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, Cam-
pus Palmeira das Missões, exercem papel fundamental no Território de Cidadania Noroeste Colonial, através 
de várias ações, principalmente de pesquisas, com destaque para a área da nutrição. O referido território 
é constituído por 34 municípios, situado na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 1), e 
apresenta uma participação expressiva da agropecuária na economia regional que determina a dinâmica 
comercial e da produção, da maioria das cidades, mas é marcada por diferenças na estrutura fundiária que 
são resultados do processo de ocupação do espaço.

Nesta perspectiva, através da chamada 11/2014 do CNPq/MDA, houve a implantação do Núcleo de Exten-
são em Desenvolvimento Territorial – NEDET, na Universidade Federal de Santa Maria – Palmeira das Missões, 
RS, que assessora o Colegiado do Território da Cidadania Noroeste Colonial no acompanhamento das ações de 
desenvolvimento. Desde o ano de 2014, o núcleo vem atuando no território, representando condição impor-
tante de aproximação da universidade com a realidade regional, desenvolvendo ações com vistas à facilitação 
da implementação de políticas públicas nessa região, caracterizada pela grande concentração de agricultores 
familiares, indígenas e assentados da reforma agrária. Uma das estratégias é inclusão produtiva com o mapea-
mento de acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no território.

É importante destacar, que a denominação Territórios da Cidadania, adotado pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário, através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, teve como marco o ano de 2008, 
quando muitos Territórios, denominados rurais, migraram para o conceito de Territórios da Cidadania, isso 
caracterizava e caracteriza que esses espaços geográficos de todo o país, são assim denominados, por apre-
sentarem um conjunto de dificuldades identificados no seu IDH, e com isso deveriam merecer mais atenção 
das políticas públicas dos diversos gestores públicos.

Figura 1 – Território da Cidadania Noroeste Colonial – RS.

Fonte: Sistema de Informações Territoriais e adaptado pelos autores deste artigo.
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O PNAE foi aprovado em 16 de junho de 2009 sob a Lei nº 11.947, que tem por objetivo garantir a ali-
mentação escolar dos alunos matriculados em escolas públicas ou filantrópicas, auxiliar os alunos no seu 
crescimento, aprendizado, rendimento escolar e na formação de bons hábitos alimentares.

Os recursos financeiros são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FN-
DE, dos quais no mínimo 30% deverão ser utilizados para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 
agricultura familiar, valorizando o pequeno empreendedor rural (BRASIL, 2009). Alguns autores destacam 
diversos benefícios que essa Lei trouxe para a sociedade, principalmente para os alunos, os quais a partir 
dessa Lei recebem alimentos em quantidade e qualidade assegurada.

Por outro lado, os agricultores também se beneficiam, pois os mesmos recebem incentivo maior para 
que assegure sua permanência no meio rural e com esse envolvimento melhorem sua renda com maior fre-
quência. (TURPIN 2009). Contudo, outros autores destacam algumas dificuldades encontradas para adqui-
rir produtos da agricultura familiar, um deles é a questão burocrática, onde os agricultores, na sua maioria, 
não possuem habilidades em lidar com esses processos, dificultando o acesso à informações para seu maior 
envolvimento na referida política pública além de muitos não receberem orientações e apoio para os devi-
dos registros e certificações relacionados às questões sanitárias (TRICHES; SCHNEIDER, 2010).

Sendo órgãos públicos, o procedimento para a aquisição de gêneros alimentícios deve observar crité-
rios e modalidades previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos na Administração Pública. Entretanto, a lei nº 11.947/2009, em seu artigo 14º, inciso 1º, dispensa 
o procedimento licitatório quando se refere à aquisição de produtos da agricultura familiar, desde que os 
preços estejam compatíveis com os praticados no mercado local e os alimentos atendam a exigências de 
controle de qualidade.

Conforme a Lei nº 11.947/2009, o acompanhamento, a execução e a fiscalização do PNAE no município 
competem ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE), que tem como membros representantes de entidades 
civis organizadas, dos trabalhadores da educação, dos discentes, dos pais de alunos e representantes do po-
der Executivo. Também, cabe a este conselho fazer a ata de aprovação da prestação de contas para posterior 
encaminhamento ao PNAE.

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo realizar mapeamento acerca da agricultura familiar 
vinculada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, seus avanços e dificuldades, e identificar o enten-
dimento dos gestores e envolvidos sobre o assunto no Território da Cidadania Noroeste Colonial.

Materiais e métodos

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, pois foi realizado um estudo no qual 
os dados foram coletados, registrados e analisados de forma a descrever as ações utilizadas pelos municí-
pios para viabilizar o PNAE. De acordo com Barros e Lehfeld (2000), nesse tipo de pesquisa, não há a inter-
ferência do pesquisador, ele procura descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre, sua natureza, 
característica, causas, relações e conexões com outros fenômenos.

Quanto à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois aplicaram-se entrevistas pos-
teriormente analisadas buscando compreender os significados e interpretações de suas respostas sobre 
o fenômeno. De acordo com Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trata de questões particulares e busca 
verificar uma relação dinâmica entre a realidade e o sujeito, ou seja, um vínculo indissociável entre o mun-
do objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. Para o presente trabalho 
empregou-se como ferramenta de pesquisa, a entrevista semiestruturada, com perguntas abertas, possibi-
litando discorrer sobre o assunto abordado.

Até o momento a pesquisa foi realizada em nove municípios do território referido: sendo eles: Braga, 
Campo Novo, Chiapetta, Derrubadas, Panambi, Redentora, São Valério do Sul, Tiradentes do Sul e Tenente 
Portela. Sendo as entrevistas realizadas com gestores das Secretarias de Educação, assistência técnica, inte-
grantes dos Conselhos de Alimentação Escolar, gestores das secretarias municipais e profissionais nutricio-
nistas responsáveis pelos cardápios da merenda escolar de cada município.

Para a análise dos dados foi realizada, primeiramente uma compilação e organização dos mesmos a 
partir das entrevistas realizadas. Posteriormente, com o embasamento teórico, foram realizadas as análises 
e interpretações dos dados para responder aos objetivos propostos.
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Resultados e discussões

Deve-se destacar que o Território da Cidadania Noroeste Colonial, é composto por município com signi-
ficativa participação e concentração de atividades no contexto rural, predominantemente distribuída entre 
agricultores familiares, que em função da estrutura fundiária, propriedades de pequeno porte, o que repre-
senta número significativo de habitantes no espaço rural, em relação a outras regiões do estado e do país.

Com referência às informações recebidas nas entrevistas, identificou-se que nos municípios pesquisa-
dos, os resultados revelam que todos os municípios realizam compras para merenda escolar da agricultura 
familiar-AF. Em dois deles, o percentual é de 100% da AF. Há uma diversificação de produtos (origem ve-
getal e animal) e o planejamento das compras é feito em conjunto com EMATER, Secretaria de Agricultura, 
Secretaria de Educação e outras secretarias, com atuação efetiva dos conselhos de alimentação escolar, jun-
tamente com a nutricionista responsável.

Destacam-se algumas questões importantes identificadas nos municípios analisados, conforme segue:

 ― Dos municípios da pesquisa, identificou-se que todos possuem profissionais da área de nutrição 
contratados;

 ― Em 60% dos municípios da pesquisa, 55% deles não comercializam produtos de origem animal, 
pois não possuem estruturas de orientação e inspeção dos produtos nesta área, isso direciona os 
municípios a adquirirem, em muitos casos, somente produtos de origem vegetal, importantes, mas 
de baixo valor agregado;

 ― Constatou-se a pouca existência de cooperativas ou associações, nos municípios, para realiza-
rem a organização da produção e sua comercialização dos produtos pra a merenda escolar e 
outros programas;

 ― Em muitos municípios, falta uma maior sintonia entre suas secretarias para entender e operacio-
nalizar a política do PNAE;

 ― Constatou-se que os Conselhos de Alimentação Escolar, existem, mas não são atuantes, pois seus 
membros não são capacitados para suas atribuições e responsabilidades.

 ― Atualmente existe uma média de nove produtores por município por ano que acessam a politica.
 ― Os produtos comercializados pelos agricultores familiares, através do PNAE, são basicamente as 

hortaliças, cereais, tubérculos e frutas.

Como avanço, podemos destacar a diversificação da alimentação escolar contribuindo para a diminui-
ção dos índices de evasão escolar, para a formação de bons hábitos alimentares e para o aumento da capa-
cidade de aprendizagem. Desta forma, corroborando com Muniz e Carvalho (2007) onde nos colocam que a 
escola é um espaço privilegiado para estimular a boa alimentação desde a infância.

Outro ponto positivo do PNAE é que é considerado um circuito curto de comercialização e está direta-
mente ligado a um dos principais problemas da agricultura familiar, que é a comercialização dos produtos. O 
PNAE movimenta a economia local e regional, diminuindo os custos operacionais de comercialização. Desta 
forma, conforme ressaltam Radomsky e Schneider (2007) onde acrescentam que por serem constituídos e 
operacionalizados por atores sociais, os mercados são personalizados pelas interações sociais sendo essas 
influenciadas por realidades individuais, espaciais, culturais e históricas. Sendo assim, uma política pública 
não será totalmente a mesma nem terá os mesmos resultados de uma localidade para outra.

Como resultado, espera-se obter o mapeamento da situação desse território a respeito da agricultura 
familiar direcionado a alimentação escolar, o aprimoramento dos acadêmicos na experiência de pesquisa/
extensão, mapeamento da situação no território para posteriormente estabelecer metas de execução para 
melhora das fragilidades encontradas. Espera-se potencializar a economia local por meio do fortalecimento 
da agricultura familiar e, desta forma, promovendo a busca por estratégias alternativas para o desenvolvi-
mento territorial.
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Considerações finais

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contribui diretamente para geração de renda dos 
agricultores familiares, contribuindo na geração de trabalho e renda para a população local e também regional.

Desta forma, esta política pública proporciona aos alunos uma alimentação saudável, contribuindo para 
a melhoria dos hábitos alimentares e do desempenho escolar. Porém, os resultados parciais apontam que 
há necessidade de ampliar o acesso ao PNAE nos municípios do Território da Cidadania Noroeste Colonial. 
E também, isso representa mais um desafio para os atores que compõe o Colegiado do território, no sentido 
de construção de ações de pesquisa e extensão que possam contribuir com a dinamização desse importante 
programa que oportuniza inclusão social, através da alimentação saudável, aos consumidores e geração de 
renda aos fornecedores – agricultores familiares – principalmente.
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Resumo

Ao longo da história o cooperativismo tem demonstrado grande capacidade de adaptação. Se em suas 
primeiras experiências foi marcado pela contraposição ao modelo produtivo em ascensão, à medida que 
o capitalismo se aprofundava, passou a desenvolver estratégias que permitiram atuar de forma alinhada 
a esse modelo econômico. Esse contexto, dentre várias consequências, pode ser caracterizado pela per-
da de autonomia do produtor que passou a ser dependente das dinâmicas dos mercados. No meio rural 
brasileiro, por exemplo, essa situação ainda se torna mais evidente à medida que sofre forte influência da 
ação estatal que viu no cooperativismo o mecanismo ideal para aprofundamento das relações capitalistas. 
Não obstante essa condição, movimentos sociais como o Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), têm buscado no cooperativismo alternativas à organização social e produtiva dos assentados. É 
desse modo que a cooperativa agroindustrial eldorado dos Carajás (Copaec), constituída inicialmente 
como grupo informal, avançando para a forma de associação e, mais recentemente, como cooperativa, tem 
assumido o desafio de viabilizar tanto a subsistência dos produtores, como a “necessária” interação com 
os mercados, mas em bases distintas daquelas tradicionalmente adotadas pelo cooperativismo rural bra-
sileiro. Acrescenta-se ainda o fato dessa iniciativa está sendo desenvolvida no espaço onde nas décadas de 
1980 e 1990 se tornou modelo da produção em larga escala e com intenso uso de tecnologia. Trata-se da 
fazenda Itamarati, hoje um assentamento da reforma agrária. Isto posto, este trabalho buscou identificar 
os fatores determinantes à construção do modelo de organização social e econômica desenvolvida pelos 
associados da Copaec, bem como apontar seus limites diante das atuais dinâmicas econômicas e produti-
vas. O estudo, realizado a partir de dois instrumentos de pesquisa (entrevistas semiestruturadas e ques-
tionários semiestruturados) apontou para a intensa participação como um dos principais determinantes 
às construções até aqui alcançadas pela Copaec.
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Introdução

Ao longo da história o cooperativismo tem demonstrado grande capacidade de adaptação. Se em suas 
primeiras experiências foi marcado pela contraposição ao modelo produtivo em ascensão, à medida que 
o capitalismo se aprofundava, passou a desenvolver estratégias que permitiram atuar de forma alinhada 
a esse modelo econômico. Esse contexto, dentre várias consequências, pode ser caracterizado pela perda 
de autonomia do produtor que passou a ser dependente das dinâmicas dos mercados. No caso brasileiro, 
autores como Scopinho (2007), Duarte (1989), Duarte e Wehrmann (2006), Juvêncio et al. (2000), afirmam 
que, principalmente a partir das décadas de 1970 e 1980, o cooperativismo foi utilizado pelo Estado como 
importante ferramenta de disseminação e consolidação, no meio rural, de um sistema produtivo calcado no 
intenso uso de tecnologia e na produção de commodities voltado para o mercado externo. 

Apesar dessa configuração, a partir dos anos 90, o cooperativismo, ou pelo menos parte dele, (re) co-
meça a se organizar numa perspectiva diferente. Se, de um lado, estavam aquelas cooperativas de orienta-
ção empresarial (tradicionais) sob a representação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), de 
outro, surgem/ressurgem as denominadas cooperativas populares de resistência voltadas para, além do 
desenvolvimento econômico, atuarem como organizações sociopolíticas.

Percorrendo esse caminho de (re) construção o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
passou a organizar a produção dos assentados, onde foram criadas as primeiras Cooperativas de Produção 
Agropecuárias (CPA’s). Não obstante o fracasso inicial1, esse cooperativismo proposto pelo MST buscava se di-
ferenciar do cooperativismo tradicional a partir do envolvimento dos seus associados, pois o entendimento era 
que a participação dos membros dessas organizações funcionariam como elementos determinantes à estrutu-
ração de um novo modelo produtivo, mais autônomo e alinhado às verdadeiras expectativas dos produtores.

A participação como fundamento

A participação, lembra Motta (2003), é resultado do envolvimento de todos. Na verdade, está relacio-
nada a uma construção política que envolve conhecimento e habilidades a serem construídas ao longo do 
próprio processo participativo. Desse modo, pode-se compreender que a participação não é algo pronto, 
mas um processo que se faz a cada momento e à medida que as realidades são construídas, a partir das 
aprendizagens e heterogeneidades do grupo ou comunidade.

Alinhado a essa perspectiva, Bordenave (1994) afirma que é possível identificar dois tipos de partici-
pação: microparticipação, relacionada aos grupos primários e macroparticipação, corresponde à disposição 
das pessoas em intervir nos mecanismos sociais constitutivos da sociedade. Todavia, esse autor considera 
que somente aquelas sociedades dispostas a tomar parte da gestão podem ser consideradas de fato parti-
cipativas. Assim, “uma sociedade participativa seria, então, aquela em que todos os cidadãos têm parte na 
produção, gerência e usufruto dos bens da sociedade de maneira equitativa [...]” (BORDENAVE, 1994, p. 25).

Já Demo (1996) identifica a identidade cultural como mecanismo de pertencimento e, por conseguinte, 
como fator determinante à participação. Isso, à medida que sem essa identidade não há comunidade, pois a 
“cultura comunitária é a porteira da participação” (p. 57). Portanto, a participação não pode ser construída 
em si mesma. A identidade, o grupo, a comunidade, precisam ser constituídos e isso se faz ao longo do pro-
cesso histórico e a partir de dinâmicas que pressupõem processos históricos e dinâmicas decorrentes de 
relações econômicas, sociais e culturais, tanto numa perspectiva individual, quanto coletiva. É, pois, assim, 
que a participação pode ser entendida como processo endógeno.

Motta (2003), em certa medida, corrobora com essa perspectiva ao afirmar que a participação imposta, 
geralmente relacionada a processos administrativos onde se busca a melhoria da eficiência, não é necessa-
riamente algo ruim. Contudo, seu problema reside no fato de não permitir a exploração das possibilidades 
inerentes aos verdadeiros processos participativos. Destaca ainda que a maioria dos processos participati-
vos, sejam eles impostos ou resultantes de conquistas a partir de lutas e embates políticos, se configuram 
como espaços consultivos e não deliberativos.

1 Singer (2002) destaca que em função de dificuldades de ordem administrativa, técnica e organizativa, não se consolidaram
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Metodologia

Neste trabalho, foi envidado esforço no sentido de identificar os fatores determinantes à construção do 
modelo de organização social e econômica desenvolvida pelos associados da Copaec, bem como apontar seus 
limites diante das atuais dinâmicas econômicas e produtivas. A pesquisa de campo foi realizada junto à Coo-
perativa Agroindustrial Eldorado dos Carajás (Copaec) localizada no assentamento Itamarati, no município de 
Ponta-Porã/MS. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, questionário semiestru-
turado e fontes documentais como estatuto social e projetos de financiamento apresentado a entidades go-
vernamentais. Em relação à amostra, no caso das entrevistas entendeu-se que as respostas de dois dirigentes 
seriam suficientes. Já o quantitativo de questionários (respondidos por 11 associados) a proposta era de obter 
o maior número possível de respostas, contudo vários membros do grupo estavam ausentes do assentamento 
no período de coleta de dados. No que se refere à análise desses dados, foi utilizado o Software Statistical Pa-
ckage for the Sciences – SPSS, já as entrevistas foram analisadas através de análise de conteúdo.

O Itamarati

O assentamento Itamarati está localizado onde antes funcionava a fazenda, de mesmo nome, que ficou 
conhecida como modelo de produção agrícola em larga escala. Apesar do sucesso inicial e da grande visi-
bilidade alcançada, a partir de meados da década de 1980, com o escasseamento dos recursos públicos, o 
empreendimento começou a apresentar os primeiros sinais de dificuldade, situação agravada nos anos de 
1990 à medida que “problemas ligados à agricultura (fim de subsídios, baixos preços dos produtos agrícolas 
e a queda da produtividade), [...]”(TERRA, 2009, p. 79) levaram à sua inviabilização.

É nesse contexto que surgiu o assentamento Itamarati, constituído a partir do sistema sócio proprie-
tário onde parte da área é destinada à produção individualizada, principalmente para fins de subsistência 
e uma segunda parte é utilizada de forma coletiva (ANDRADE et al, 2010). A proposta, segundo Ângelo e 
Bonaccini (2003) apud Lucena et al. (2007, p. 07), estava voltada ao atendimento da produção tanto para 
fins comerciais, quanto para a subsistência. Contudo, para Andrade et al. (2010), o objetivo não tem sido 
atingido. As áreas coletivas, onde deveriam funcionar o sistema irrigado, via pivô central, em sua maioria, 
encontram-se arrendadas a terceiros ou simplesmente não estão sendo utilizadas. 

A Copaec

É no contexto e expectativa de implementação de um “novo” modelo de reforma agrária que nasce a 
Cooperativa Agroindustrial Eldorado dos Carajás (Copaec). De fato, sua formalização como cooperativa é 
recente, mas sua atuação, ora de maneira informal, ora sob a forma de associação, foi iniciada com a criação 
do grupo, ainda no período pré-assentamento, denominado Núcleo de Resistência Eldorado dos Carajás.

Esse modelo de organização surgiu quando um grupo de jovens começou a discutir o modelo de as-
sentamento desejado, onde concluíram que, quando da concretização do assentamento, se organizariam de 
forma coletiva. Assim, com o apoio do MST2 e inspirados em outras experiências coletivas, principalmente 
de cooperativas coletivas, buscaram o caminho necessário à construção de propostas. De início sofreram 
resistências tanto de outros acampados, quanto de órgãos de governo como o Incra, que insistia em parcelar, 
nos moldes dos demais grupos, a terra destinada ao grupo, constituído inicialmente por 19 famílias.

Além das atividades produtivas típicas, tais como produção de leite, grãos, gado de corte, suínos, ole-
ricultura, dentre outros, o grupo ainda prioriza ações de caráter social, cultural e esportivo, como forma de 
integração e manutenção da organização coletiva. O controle da produção é realizado mediante contabili-
zação da hora trabalhada, independentemente da função ou setor. Desse modo, ao final de cada mês, após 
comercialização da produção (vegetal e/ou animal), são somadas as horas trabalhadas e o valor obtido é 
rateado proporcionalmente. O mesmo ocorre ao final de cada safra, onde são somadas as horas do semestre 
para o rateio do valor obtido naquela safra.

2 Ainda hoje o grupo é muito próximo do MST. Atualmente há três pessoas “liberadas” para se dedicarem ao movimento.
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Todos os bens (casas, equipamentos, infraestrutura) estão registrados em nome da Sociedade dos Agri-
cultores Cooperados do Núcleo de Resistência Eldorado dos Carajás (Sociaec), associação criada à época da 
instalação das famílias. Essa organização, aliado à forma de repartição dos recursos, se mostra como princi-
pal motivo que levou o grupo à “legalização” da cooperativa, haja vista que a legislação atual impede o rateio 
de recurso pela associação, além do patrimônio dessa ser indissolúvel. Essa característica “comunitária” do 
grupo, que no primeiro momento se apresenta como sua grande força, por outro lado o fragiliza. A “ilegali-
dade” de como se organizavam, principalmente no que se refere à distribuição de recurso, tem se mostrado 
como um dos principais gargalos ao crescimento do grupo. Bancos e órgãos de governo se recusam a apoiar, 
principalmente financeiramente, esse tipo de organização. 

Atualmente as 17 famílias que compõem o grupo têm renda média mensal de R$ 1.200,00. Contudo, 
apesar do valor reduzido, é preciso considerar que praticamente não há necessidade de se comprar alimen-
to visto que há um grande esforço em fornecer os alimentos necessários à manutenção das famílias.

Resultados

A análise dos dados, principalmente daqueles obtidos através das entrevistas, indicam que o coope-
rativismo somente passou a ser viabilizado, entendendo essa viabilização como somatório de esforços no 
sentido de buscar a formalização da instituição, a partir da percepção de que outras formas organizacionais 
(sejam elas formais, ou informais), em especial a associação, se mostravam limitadas quanto ao alcance 
socioeconômico, principalmente no que tange à legalidade e reconhecimento de suas ações no campo co-
mercial. O cooperativismo, desse modo, surgiu como resposta, até certo ponto pragmática, aos problemas 
típicos de organizações econômicas mais complexas (aspecto comercial/produtivo). De fato, o indicativo é 
que o cooperativismo se apresentou como caminho necessário, decorrente das ações e demandas por maior 
nível de formalização.

Por outro lado, para os cooperados, 40%, a associação à cooperativa foi motivada pelo entendimento de 
que o cooperativismo poderia ajudar no desenvolvimento da comunidade. Apesar de outras respostas, que 
não chegam a ser representativas, este dado reflete a coerência desse grupo com seu histórico e proposta 
de organização social e produtiva (aspecto identificado durante as visitas de campo, principalmente quando 
das entrevistas com dirigentes e/ou conversas informais com associados). Esse dado, além de apontar para 
um grupo homogêneo, indica ainda que a controvérsia acerca do cooperativismo não se apresenta como 
elemento percebido pelos associados.

Outro aspecto apontado pelos dirigentes ajuda a compreender essa opção pelo cooperativismo: o lucro. 
Com a consolidação dos processos produtivos (grãos e demandas governamentais, mais especificamente, a 
aprovação de projeto para construção de um laticínio) a cooperativa passa a ser entendida como instrumen-
to viabilizador dessas ações fomentadoras do acesso ao mercado concorrencial. Chama atenção, todavia, o 
fato de que apesar da Copaec ser constituída a partir de uma racionalidade voltada à adequação à lógica de 
mercado, ou como caminho necessário, seus processos organizacionais, notadamente aqueles relaciona-
dos à gestão, percorre caminhos diferentes daqueles comumente utilizados pelo cooperativismo tradicio-
nal. Suas construções são baseadas em intensa participação. Mais que processos decisórios participativos, 
trata-se de um modelo onde há completa dependência do trabalho cooperado para a operacionalidade do 
processo produtivo, ou seja, a mão de obra utilizada em todo o processo depende exclusivamente dos asso-
ciados. Não há, desse modo, como diferenciar cooperado (plano operacional) e cooperativa. 

Essa relação cooperado cooperativa ainda pôde ser observada através de questões voltadas à identifi-
cação do grau de satisfação dos associados. Se por um lado, a interdependência entre cooperado e coope-
rativa se mostra como elemento fundamental ao reconhecimento e envolvimento dos associados, por outro 
lado, os associados que isso restringe as possibilidades de melhoria de renda. De forma mais objetiva, ao 
realizar cruzamento entre as respostas relacionadas ao atendimento/não atendimento das expectativas e 
suas respectivas justificativas, é possível perceber que na Copaec, há uma relação entre a “forma de traba-
lho3” – fator de satisfação – e “dificuldade na obtenção de uma melhor renda” – fator de frustração. Isso, 
à medida que se torna evidente o elevado grau de dependência dos membros desse grupo, em termos de 
geração de renda, das ações da cooperativa, pois essa se constitui praticamente como única fonte de renda.

3 Vale ressaltar que se trata de grupo coletivo
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Quando questionados em relação à participação, efetiva participação e espaço para manifestação, cha-
ma atenção o fato de 82% dos respondentes afirmarem que participam dos momentos decisórios. E mais, é 
unanime o reconhecimento de que é dado amplo espaço para que se manifestem. Por outro lado, apesar de 
não terem sido verificadas respostas negativas do tipo “nunca”, quando perguntado se as decisões, consi-
derando que essas são coletivas e, portanto, devem ser respaldadas pelo grupo, são totalmente implemen-
tadas, o índice de respondentes que optaram pela resposta “às vezes” (54,5%), se mostra elevado. A partir 
disso, é possível concluir que as decisões, ou pelo menos parte delas, não foram devidamente avaliadas, 
fazendo com que impedimentos de diversas ordens inviabilizassem sua execução.

Ainda chama atenção a organização da produção, dividida em setores (horta, máquinas, produção de 
leite, etc.) o que evidencia a heterodoxia de seu modelo de organização e gestão. Isso porque, além dos coor-
denadores de cada setor serem eleitos e, portanto, haver efetiva possibilidade de rotatividade nas funções, 
os mesmos precisam relatar as demandas e avanços de seus respectivos setores nas reuniões quinzenais. 
Todavia, o diferencial não reside nessa configuração, mas sim no fato de o poder decisório, apesar da exis-
tência de uma diretoria, estar concentrado no grupo. Os dirigentes, em função de seus cargos, não gozam de 
qualquer vantagem, pelo contrário, encontram-se no mesmo patamar (hierarquia) dos demais associados.

Conclusão

Neste trabalho se procurou identificar as bases sobre as quais a cooperativa Copaec está sendo cons-
truída, de forma a evidenciar os contornos do processo coletivo, ou seja, da relação cooperado-cooperativa. 
Desse modo, foi possível constatar que a intensa participação nessa cooperativa está diretamente relacionada 
à interdependência das dimensões produtiva, social e econômica. Além disso, a restrição das possibilidades 
produtivas (obrigação em atuar nas atividades desenvolvidas pelo grupo pois dela decorre a renda) funciona 
como reforço positivo à participação. Não participar implica em não se inserir no processo produtivo. A orga-
nização coletiva, como demonstrado pela Copaec, quando fundada em processos participativos e em relações 
horizontais, oferece melhores condições à caminhada, pois, ao se perceberem como verdadeiros partícipes e 
não meros expectadores, onde suas demandas e manifestações serão de fato ouvidas e consideradas por diri-
gentes e demais associados, tem-se um ambiente mais propício ao dar, ao receber e ao retribuir.
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Resumen

Los circuitos cortos se han definido como sistemas que agrupan diferentes formas de distribución de 
alimentos caracterizados por un número reducido de intermediarios entre consumidores y productores 
y por una corta distancia geográfica entre ambos. El objetivo de este trabajo es analizar los circuitos de 
producción y comercialización de lácteos derivados de ganado caprino en la región oriente del estado de 
Tlaxcala en México. El estudio abarcó análisis documental y trabajo de campo, este último a partir de una 
encuesta a 50 productores de cabras ubicados en los siete municipios que integran la región oriente de Tlax-
cala. Los resultados demuestran que los encuestados son campesinos que tienen a la producción caprina 
como la principal fuente de ingresos (aunque no es la única); el 96% realiza un deficiente manejo sanitario 
del ganado caprino; el 86% produce leche, la cual se destina para autoconsumo y venta. La leche que se 
vende es de dos formas: a) líquido fresco comprado por intermediarios normalmente para hacer quesos; 
b) a través de quesos artesanales elaborados con leche sin hervir. En ambos productos prevalecen proce-
sos de compra-venta caracterizados por la cercanía geográfica entre productor-comprador, no se utilizan 
empaques específicos, ni etiquetas y las condiciones asépticas del proceso de elaboración pone en duda la 
inocuidad de los quesos. Los principales centros de compra-venta son la ciudad de Huamantla, principal 
centro urbano de la región oriente de Tlaxcala Ubicado a no más de 20 kilómetros de los centros de produc-
ción, ya sea a través de recorridos domiciliares, instalación de puestos ambulantes en el tianguis o la venta 
al medio mayoreo en misceláneas o tiendas pequeñas. La venta de quesos también se hace con vecinos de 
la misma localidad o de localidades aledañas. Se concluye que la producción y comercialización de lácteos 
tiene atributos de circuitos cortos, ya que se reducen intermediarios, los embalajes son mínimos o nulos, se 
prioriza la vecindad entre productor-consumidor, pero la deficiente sanidad animal e inocuidad en el proce-
so productivo de quesos, propicia la distribución de productos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria 
de la población humana de la región de estudio, a tal grado que ésta es la de mayor índice de incidencia de 
brucelosis provocado por el consumo de lácteos contaminados por la bacteria brucella.
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Introducción

El modelo dominante de producción de alimentos ha trastocado las prácticas campesinas de produc-
ción, comercialización y consumo de alimentos. Incluso Rubio (2014) afirma que los campesinos fueron ex-
cluidos como productores de alimentos básicos baratos y como garantes de la alimentación de los pueblos. 
En su lugar se impuso una producción agroalimentaria dominada por las grandes empresas transnacionales 
como Cargill, ADM, Continental, Monsanto, entre otras. 

Después de la crisis del año 2008, la FAO intenta revalorar a la agricultura familiar en la producción de 
alimentos (al menos en papel) y propone dar un enfoque local y territorial a la seguridad alimentaria (FAO, 
2012). Sin embargo el concepto de seguridad alimentaria ha sido cuestionado fuertemente debido a varios 
factores, entre los cuales se destacan los siguientes:

a) Se estima que durante 2011-2013 en el mundo existían 842 millones de personas con hambre.
b) Hubo incremento de los precios de los alimentos básicos durante 2008-2013.
c) Recientemente la seguridad alimentaria tiene una visión nutricionista del problema alimentario.
d) La agricultura está siendo sometida a un proceso de especulación financiera. 

La vecindad entre productores y consumidores es una ventaja en las comunidades campesinas que 
puede contribuir a recuperar varias prácticas de comercialización de alimentos en donde se privilegia la 
confianza, el trueque y evidentemente las economías locales. A estos mecanismos de comercialización se les 
ha denominado de diferentes maneras; las más conocidas son circuitos cortos de producción y comerciali-
zación de alimentos o circuitos cortos de comercialización (CCC).

En la región oriente del estado de Tlaxcala en México (como con seguridad en muchas otras) suceden 
procesos de producción y comercialización de productos artesanales, particularmente de quesos elabora-
dos con leche de cabra que provienen de familias campesinas, situación que da pauta a que el objetivo de 
este trabajo sea analizar el proceso de producción y comercialización de estos productos a partir del enfo-
que de los CCC.

El estudio abarcó análisis documental y trabajo de campo realizado en el año 2014 a partir de una 
encuesta a 50 productores de cabras ubicados en los siete municipios que integran la región oriente de 
Tlaxcala, la cual se eligió por ser la que más concentra la población ganadera de cabras y la producción de 
leche (véase figura 1).

Figura 1 – Ubicación de la región oriente del estado de Tlaxcala en la República Mexicana

Fuente: elaboración propia.
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Los circuitos cortos de producción y comercialización de alimentos: apuntes 
conceptuales

Los circuitos cortos de producción y comercialización de alimentos son también conocidos como cir-
cuitos cortos de comercialización (CCC) o agricultura de proximidad. Estos se han definido de diversas ma-
neras, López (2012) plantea que tradicionalmente han sido entendidos como aquellas formas de circulación 
agroalimentaria que sólo tienen una o ninguna figura intermediaria entre producción y consumo. También 
se han definido como “sistemas agroalimentarios alternativos que agrupan diferentes formas de distribu-
ción caracterizados principalmente por un número reducido (o incluso inexistente) de intermediarios entre 
consumidores y productores o por una limitada distancia geográfica entre ambos (Deverre y Lamine, 2010). 
Para este trabajo en particular asumimos el concepto de circuitos cortos de producción y comercialización 
de alimentos, donde la proximidad de productores y consumidores son el principal atributo.

Ecologistas en Acción (2015) plantean que los beneficios de los circuitos cortos de producción y comer-
cialización de alimentos están asociados directamente con la reducción del impacto ambiental y el fortale-
cimiento de la soberanía alimentaria. Algunos de éstos son:

a) Se reduce el consumo de petróleo y derivados (como el diesel y la gasolina). 
b) Se hacen innecesarios los embalajes excesivos, muy demandados por las grandes tiendas de au-

toservicio, para convertir en duradero y atractivo a un producto alimenticio que se consume por 
igual en cualquier parte del planeta.

c) Al reducir la escala del consumo, se puede reaprovechar los residuos y cerrar con mayor oportu-
nidad los ciclos ecológicos.

d) Al eliminar los intermediarios en se reducen ineficiencias en la distribución e incrementos inne-
cesarios en los precios.

e) Se prioriza la relación directa entre producción y consumo, dentro de una misma comunidad o 
comunidades aledañas.

f) Reduce los impactos sobre la agricultura campesina de un sistema global de precios que oculta 
externalidades sociales y ecológicas de la circulación de las mercancías.

g) No son necesarios ciertos servicios a la producción como el marketing y publicidad, servicios a 
la distribución, logística y gestión de stocks, entre otros, que son la esencia de los prestadores de 
servicios de la economía global, quienes especulan y encarecen los productos, generando fugas de 
capitales desde lo local hacia lo global.

Visto así, los circuitos cortos de producción y comercialización de alimentos son una oportunidad para 
contribuir a la revalorización de la agricultura campesina, ya que se contribuye a fortalecer las economías 
locales a través de flujos de productos, dinero y bienes de consumo, mientras que reducen la pérdida de 
control del mercado de alimentos de las comunidades locales que ha provocado la globalización y el modelo 
neoliberal agroalimentario.

La producción y comercialización de lácteos de origen caprino en unidades 
campesinas en la Región Oriente de Tlaxcala, México

Los resultados demuestran que los encuestados son campesinos que tienen a la producción caprina 
como la principal fuente de ingresos (aunque no es la única); pero el 96% realiza un deficiente manejo sa-
nitario del ganado caprino; el 86% produce leche, la cual se destina para autoconsumo y venta. La leche que 
se vende es de dos formas: a) líquido fresco comprado por intermediarios normalmente para hacer quesos; 
b) en quesos artesanales elaborados con leche sin hervir (figura 2).

En ambos productos prevalecen procesos de compra-venta caracterizados por la cercanía geográfi-
ca entre productor-comprador, no se utilizan empaques específicos, ni etiquetas, aunque las condiciones 
asépticas del proceso de elaboración pone en duda la inocuidad de los quesos. Los principales centros de 
compra-venta se ubican en la ciudad de Huamantla, principal centro urbano de la Región Oriente de Tlaxca-
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la ubicado a no más de 20 kilómetros de los centros de producción, ya sea a través del reparto a domicilio, 
instalación de puestos ambulantes en el tianguis o la venta al medio mayoreo en misceláneas o tiendas pe-
queñas. La venta de quesos también se hace con vecinos de la misma localidad o de localidades aledañas y 
también se destina para el autoconsumo.

Las prácticas deficientes tanto en el manejo zoosanitario del ganado caprino y como en la elaboración 
de quesos, limitan de manera sustantiva la confianza del consumidor; es decir, no es suficiente que exista 
proximidad entre productores y consumidores para que los circuitos cortos de producción y comercializa-
ción de alimentos funcionen, la inocuidad en los procesos de producción es uno de los factores más delica-
dos porque están directamente asociados con la salud humana y evidentemente con la seguridad alimenta-
ria de los consumidores.

Figura 2 – Representación esquemática de la producción y comercialización  
de quesos de leche de cabra en unidades campesinas de la Región Oriente de Tlaxcala

Fuente: elaboración propia.

Las deficiencias en el manejo zoosanitario del ganado caprino ocasiona que éste se enferme de brucelo-
sis y que por lo tanto la leche también sea portadora de la bacteria Brucella. Quienes elaboran los quesos no 
pasteurizan o cuando menos no hierven la leche, lo cual aumenta significativamente que los consumidores 
se expongan a consumir quesos portadores de la bacteria Brucella, la cual pone en riesgo la salud humana. 
Esto es una realidad en la región oriente de Tlaxcala, es uno de los estados de la República Mexicana con el 
mayor índice de incidencia de Brucelosis en la población humana. Esto da pauta a afirmar que si desde las 
unidades campesinas se quieren echar a andar acciones que fomenten los circuitos cortos de producción 
y comercialización de alimentos, lo cual sí contribuye a reducir la contaminación ambiental, aumentan las 
ganancias de las familias, se reducen desechos, etc., un factor en el que hay que poner mucha atención es en 
la inocuidad de los alimentos que se producen.

Conclusiones

Se concluye que la producción y comercialización de lácteos tiene atributos de circuitos cortos, ya que 
se reducen intermediarios, los embalajes son mínimos o nulos, se prioriza la vecindad entre productor-con-
sumidor, pero la deficiente sanidad animal e inocuidad en el proceso productivo de quesos, propicia la dis-
tribución de productos que ponen en riesgo la salud y la seguridad alimentaria de la población humana de 
la región de estudio.

La inocuidad en la producción y comercialización de alimentos debe ser otra cualidad de los circuitos 
cortos de producción y comercialización de alimentos, de lo contrario se desincentiva el consumo de pro-
ductos endógenos que pueden fortalecer economías locales.
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Resumo

Este trabalho objetiva promover tecnologias sociais na agricultura familiar. Não obstante, objetiva criar 
alternativas concretas de políticas públicas com enfâse na participação da mulher na discussão dessas polí-
ticas no âmbito da Agricultura Familiar e compreender a efetiva participação destas mulheres na discussão 
sobre políticas para o território, tendo em vista que já são maioria. Com enfâse na relevância que tem esta 
temática diante da discussão de gênero na atualidade, com foco no empoderamento da mulher, o Núcleo de 
Extensão e Desenvolvimento Territorial – NEDET, realiza ações com encontros e diálogos para a promoção e 
fortalecimento de tal comuidade dentro do Território de Identidade Rural Norte de Roraima. A metodologia 
para realização deste trabalho consiste em pesquisa ação. Os resultados visam proporcionar a inserção nas 
políticas públicas da agricultura familiar, por meio do fortalecimento e autonomia, aumentando a renda 
para o sustento das famílias inseridas neste processo.
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1. Introdução

O presente trabalho vem destacar que a atuação das mulheres rurais em ambientes de ações afirmati-
vas ao trabalho no meio rural está se fortalecendo. 

Movimentos de mulheres começam a ganhar força no final dos anos 80, quando as mulheres passam a 
ser observadas como como sujeitos políticos que questionam as relações de poder existentes no meio rural, 
nos diferentes movimentos e que reivindicam direitos econômicos e sociais (BUTTO, 2011).

A mulher nos dias atuias vem buscanado participar ativamente da política, de modo a se tornar prota-
gonista inclusive no que concerne ao acesso as políticas públicas. 

No Território Rural de Identidade Norte de Roraima, que compreende os municípios de Bonfim, Ama-
járí, Boa Vista, Bonfim e Cantá, a participação das mulheres no colegiado já é de 52 %, o que confirma o 
protagonismo da mulher em ambientes de debates políticos.

Foi analisando estes fatores, que o NEDET percebeu a necessidade de promover para as mulheres rurais, 
a assessoria de gênero, especialmente gênero feminino, visando destacar o papel da mulher na sociedade.

Partindo desse pressuposto, este trabalho propôs promover tecnologias sociais na agricultura fami-
liar, partindo da visão social do gênero feminino, destacando ações afirmativas com foco no empodera-
mento da mulher. 

2. Atuação do NEDET com as mulheres do meio rural 

O NEDET objetiva contribuir para consolidar a abordagem territorial como estratégia de desenvolvi-
mento sustentável para o Brasil rural e para articular as políticas públicas integrantes do Programa Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. Assim, uma das vertentes que o projeto trabalha é a 
tecnologia social. 

A Rede de Tecnologia Social (RTS) conceitua tecnologia social como “técnicas e metodologias transfor-
madoras, desenvolvidas na interação com a população, que representam soluções para a inclusão social”.

Neste sentido, o NEDET de Roraima, por meio da assessoria de gênero realizou no assentamento Jato-
bá, localizado no município do Cantá – RR, reunião visando discutir com um grupo de mulheres tecnologias 
sociais que pudessem ser levadas ao assentamento, no intuito de criar experiências inovadoras para serem 
avaliadas e valorizadas tanto pela sua dimensão de processos de construção de novos paradigmas e no-
vos atores sociais, visando o fortalecimento da democracia e da cidadania, proporcionando a partir disso a 
promoção do trabalho, geração de renda e consequentemente a melhoria da qualidade de vida das famílias 
assentadas, por meio da solidariedade e do trabalho coletivo (BAVA, 2004).

Uma das principais atividades das mulheres na localidade é a produção generalizada de produtos hor-
tícolas (cheiro verde, coentro, cebolinha, quiabo, maxixe, macaxeira, alface, couve, dentre outros) e grãos 
como feijão e milho, além de comercialização de pequenos animais como aves, peixes, mel, entre outros em 
menor escala. Isso mostra que as famílias trabalham em regime de economia familiar, onde as mulheres 
são responsáveis pelo trabalho doméstico e ainda pela criação de pequenos animais, além de participarem 
ativamente nos trabalhos agrícolas.

De acordo com os relatos destas mulheres, a ausência de transportes para a comercialização dos pro-
dutos ainda é pra muitos limitações para deixar lado os atravessadores e com isso buscar autonomia para a 
melhoria da sua renda. Ainda que tenha sido discutido que para um resultado positivo da comercialização 
o produtor rural deve eliminar o maior número possível de intermediários (TEDESCO et al. 1999, p. 95).

A forma dos agricultores familiares comercializarem os seus produtos pode ser decisiva para a me-
lhoria de renda e as condições gerais de vida de suas famílias, colaborando também para o desencadea-
mento do processo de desenvolvimento local. Assim, após as discussões realizadas, concluíram que a feira 
é um espaço de comercialização que promoverá a venda direta do produtor ao consumidor, tornando os 
produtos com preços acessíveis, impulsionando dessa forma a economia do município e incentivando o 
comércio local. 
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Outra alternativa encontrada foi a partir de informações sobre o Programa de Aquisição de alimentos (PAA).

O PAA é um programa do governo federal instituído pelo artigo 19, da Lei n°. 10.696, de 02 de julho de 
2003, sendo atualmente regulamentado pelo Decreto n°. 6.447, de 07 de maio de 2008, criado a partir de rei-
vindicações dos produtores por meio do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).

De acordo com Rocha (2013, p. 51):

O PAA foi concebido a partir das políticas de Estado através das ações estruturantes do Programa Fome Zero, 
sustentado pela centralidade da discussão em torno da segurança alimentar e nutricional que marcou o go-
verno Lula desde o começo de seu primeiro mandato.

O programa consiste na realização de compras públicas de produtos da agricultura familiar pela Com-
panhia Nacional do Abastecimento (CONAB). 

Ainda que a mulher especialmente em Roraima, já tenha conquistado espaço no meio rural, pautada 
inclusive na divisão sexual do trabalho no campo, ainda se faz necessário refletir acerca das desigualdades 
de gênero em alguns espaços. 

Busca-se também neste campo, a defesa da cidadania e da democracia, novas relações entre Estado 
e sociedade civil, articulando para que o Estado exerça um papel regulador que controle a voracidade dos 
agentes do mercado e crie as condições para um maior protagonismo de atores coletivos da sociedade civil 
comprometidos com a construção da inclusão social (BAVA, 2004).

Durante o debate, o grupo que se fez presente fizeram os seguintes relatos: 

“Meu sonho é que a comunidade evolua. O antigo representante da comunidade fez várias formações, mas, não 
trazia o que o povo queria” (Maria Madalena). 

“Pensei que era o INCRA que tava aqui. Ele é o único órgão do governo que vem aqui de vez em quando” (Felipa Carlos). 

“No inverno nossos filhos nem vão para as aulas por causa das estradas, que não passa nem 01 (um) carro.” 
(Erdalia Caetano). 

“Ah moça, você não sabe o quanto a nossa lida é difícil. Ninguém liga pra nós não. E ainda falta união (Maria Teodora)”.

Observando os relatos que estas mulheres traziam, a reunião foi conduzida construindo com os pró-
prios atores, alternativas com foco na transformação social, modificando a forma individualizada de traba-
lhar e buscando a coletividade, pautada na solidariedade e no aproveitamento na fertilidade da terra e na 
diversidade agrícola. 

Assim, tratamos sobre a importância do associativo e cooperativismo dentro dos princípios da econo-
mia solidária, focando na prática pela comercialização coletiva, que surgiu em busca de defender os traba-
lhadores face à precarização das relações de trabalho oriunda do modo de produção capitalista, pautando a 
melhoria da qualidade vida do agricultor e como meio alternativo de desenvolvimento local, que de acordo 
com Singer (1998, p.44-57):

esta teoria não rejeita a ideia de crescimento econômico, mas lhe impõe limites, subordinando-o a imperati-
vos não econômicos. Seu caráter coletivo fortalece processos de construção de poder comunitário cujos efei-
tos de iniciativas econômicas populares podem contrariar as causas estruturais da marginalização e atingir 
a esfera política.

3. Metodologia

A metodologia usada para o presente trabalho consistiu na pesquisa-ação, cujas características situa-
cionais permitem diagnosticar um problema específico numa situação especifica, com vistas a alcançar al-
gum resultado prático. 

Este tipo de pesquisa se mostra pertinente para o envolvimento de uma interação dialética entre o sa-
ber científico e popular. “Essa modalidade de pesquisa tem sido usada por pesquisadores identificados pelas 
ideologias “reformistas” e “participativas”” (Gil, 2007, p. 55).
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Foi realizada uma pesquisa descritiva, desenvolvida através de raciocínio indutivo, com dados coleta-
dos por meio de observações sistemáticas, abordadas qualitativamente. 

De acordo com Bogdan & Biklen (1982 apud LÜDKE & ANDRÈ, 2004, p.11-12), a pesquisa de aborda-
gem qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto e prolongado do pesqui-
sador com o ambiente e a situação investigada, e enfatiza a importância do processo e não somente do pro-
duto. Lüdke & André (2004, p. 15) afirma ainda que no processo de coleta e análise de dados o pesquisador 
vivencia três etapas: a exploração, a decisão e a descoberta.

4. Considerações finais

Esta ação teve como objetivo levar informações sobre políticas públicas à estas mulheres inseridas no 
meio rural, mas que por muitas vezes deixam de serem atendidas pelo poder público por conta da localidade 
onde moram, onde há uma intensa dificuldade de acesso.

A dificuldade com relação ao transporte faz com que muitas famílias se sintam desestimuladas para a 
produção, uma vez que se produzem enfrentam dificuldades para transportar. Isso faz perceber que é neces-
sário incentivo para que haja a expansão, sendo que quem produz será incentivado o aumento da produção. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa corroborar para o melhor viver destas famílias, emancipando 
estes para o trabalho coletivo e criando uma alternativa à dimensão alienante e assalariada das relações do 
trabalho capitalista.

Por meio de ações como esta, é possível promover a transformação do sujeito através da agricul-
tura familiar.

Apesar dos avanços, fica claro que há produtos para comercialização, no entanto, falta recursos e estru-
tura (transporte, por exemplo) para o remanejo dos produtos até o mercado consumidor.
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Resumo

No estado de Alagoas é recente a venda de produtos orgânicos em feiras de produtores familiares, princi-
palmente pelas mudanças no perfil dos mesmos, que atualmente vem produzindo hortaliças e frutíferas para 
atender a crescente demanda da sociedade. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi analisar o perfil do con-
sumidor de produtos orgânicos na feira da agricultura familiar e economia solidária, na cidade de Igaci – região 
agreste de Alagoas. Essa feira teve início em 2015 e é a única dessa categoria no município, que possui população 
de 26.060 habitantes, IDH de 0,564 e 11,38% do PIB vem da agropecuária. Foram realizadas entrevistas estru-
turadas com os consumidores durante 4 semanas, no mês de abril de 2016, totalizando 30 entrevistados. Verifi-
cou-se que a faixa etária predominante é de pessoas entre 40 a 50 anos, com predomínio de mulheres, seguido 
de consumidores com idade entre 20 e 30 anos. Com relação a escolaridade, 40% dos entrevistados possuem 
nível fundamental, 30% nível médio, 13% nível superior, 10% segundo grau e 7% sem escolarização. A maior 
parte dos entrevistados (77%) não tem acesso à internet e 70% tem renda média de 1 (um) salário mínimo. A 
compra é motivada pela preferência no consumo de orgânicos, conhecimento da procedência dos produtos e 
pelo preço praticado pelos agricultores, que não diferem dos produtos não orgânicos encontrados nos estabele-
cimentos comerciais do município. Os dados observados em Igaci diferem das demais pesquisas sobre o perfil 
dos consumidores de produtos orgânicos, que em geral possuem nível superior, tem acesso à internet e estão 
enquadrados nas classes sociais a e b, enquanto que os observados nesse estudo pertencem a classe social e. Os 
principais produtos adquiridos são frutas, hortaliças e produtos de origem animal, além de espécies sazonais. O 
valor médio com a compra de produtos na feira varia entre r$ 50,00 a r$ 100,00 para a maioria dos consumido-
res. As diferenças encontradas no perfil do consumidor estão relacionadas principalmente a existência e atuação 
da Associação De Agricultores Alternativos (AAGRA), uma organização não governamental fundada em 1989, 
que atua com projetos de desenvolvimento rural sustentável, produção e comercialização solidária, educação do 
campo e agroecologia e com implantação de tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Essa atuação 
tem fortalecido estratégias de desenvolvimento local sustentável e acesso à produtos orgânicos pela população.

1 “Economia solidária no Agreste Alagoano: incubação de empreendimentos de finanças solidárias e comercialização da agricultura familiar” MCTI-SE-
CIS/TEM-SENAES/CNPq n. 21/2015. 

2 Incubadora Tecnológica de Economia Solidária – ITES.
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Introdução

A feira além de representar um espaço de caráter comercial, no qual os feirantes expõem e vendem seus 
produtos é entendida como um espaço de grande importância para a reprodução da condição camponesa 
das famílias que ali se fazem presentes. É composta por uma rede de sociabilidade tecida entre feirantes e 
fregueses e além de comercializarem seus produtos, há a troca de saberes e fazeres, uma vez que o econômi-
co e o social se complementam e se ligam às histórias de vida dos personagens que compõem esse cenário 
(NORA e ZANINI, 2015).

Dessa forma, o meio rural engloba relações sociais, modos de fazer, tática e estratégias de produção 
e negociação. De acordo com Wanderley (2009), o rural representa um espaço e um modo de vida que se 
manifesta nas diferentes formas de ser e de resistências dos camponeses.

A feira não é apenas um espaço de trocas materiais, é acima de tudo um cenário de trocas de bens 
simbólicos entre o mundo urbano e o mundo rural. Pois, além de comprar comida neste espaço, alguns 
fregueses almejam, um mercado simbólico mais amplo, participar de transações étnicas, num sentido que 
excederia o mundo do mercado de bens materiais (NORA e ZANINI, 2015).

Apesar de historicamente competirem com espaços de comercialização varejista, as feiras livres persis-
tem no tempo e são muito utilizadas no abastecimento de alimentos frescos, produtos especiais e produtos 
com identidade territorial, além de ser espaço de socialização e resgate cultural.

As feiras livres são denominadas como circuitos curtos de comercialização, assim como as cooperativas 
agrícolas e alguns programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, do governo federal.

Ainda não existe uma definição oficial no Brasil sobre circuito curto de comercialização, mas os repre-
sentantes do setor agroalimentar na França tem utilizado o termo para caracterizar os circuitos de distri-
buição que mobilizam até, no máximo um intermediário entre produtor e consumidor, segundo Chaffotte 
e Chiffoleau (2007). Dois casos podem ser distinguidos: a venda direta (quando o produtor entrega em 
mãos próprias a mercadoria ao consumidor) e a venda via um único intermediário (que pode ser um outro 
produtor, uma cooperativa, uma associação, uma loja especializada, um restaurante ou até um pequeno 
supermercado local).

Outras denominações como “circuitos de proximidade” (AUBRI e CHIFFOLEAU, 2009) ou “circuitos locais” 
têm sido utilizadas para reforçar a proximidade geográfica e o aspecto social/relacional como a ligação entre 
consumidor e produtor, o desenvolvimento local e a territorialização da alimentação (MARECHAL, 2008).

Os canais curtos de comercialização são orientados para os mercados locais e proporcionam melhores 
retornos econômicos para o agricultor, que recupera assim, sua autonomia, deixando de ser subordinado 
apenas à produção. Esta mudança tem um reflexo territorial que devolve poder e independência ao meio 
rural frente ao meio urbano e a prioridade passa a ser a alimentação sadia dos agricultores, associada à 
comercialização (SEVILLA GUZMÁN e SOLER, 2010). Além disso, a venda direta proporciona maior proximi-
dade entre agricultor e consumidor e auxilia a sustentabilidade da produção, pois o sistema produtivo tem 
lógicas agroecológicas e busca novas atividades potenciais, explorando o território como fonte de recursos. 
Também, reduz a necessidade de transporte dos produtos e os custos relacionados (SOLER, 2009).

No Brasil, tem sido observado em propriedades agroecológicas que trabalham com venda em circuitos 
curtos, maior diversificação de produtos, com produção vegetal e animal (DAROLT e CONSTANTY, 2008). 
Por um lado, isso é desejado, pois atende aos princípios agroecológicos e explora os diferentes recursos do 
território e maior variedade de produtos, mas, por outro, torna o planejamento produtivo mais complexo.

A combinação entre agroecologia e circuitos curtos de comercialização pode repercutir nas diferentes di-
mensões territoriais, como a econômica, por meio da valorização da paisagem e dos recursos naturais; a socio-
cultural, através da aproximação de produtores e consumidores e o conhecimento local associado ao manejo 
com valorização da cultura local e práticas alimentares; e a ambiental, através do uso de práticas sustentáveis 
de produção. Também desenvolve condições para práticas de reciprocidade através de trocas e favores rea-
lizados entre vizinhos, impulsiona a criação de associações e cooperativas pela necessidade de formalização 
das relações e promove o desenvolvimento local, alterando a dinâmica social e econômica com uma maior cir-
culação de renda, serviços e produtos (LEADER, 2000). As feiras podem propiciar o escoamento da produção 
agrícola local e por esse motivo pode colaborar com programas e estratégias de desenvolvimento local.
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De acordo com Wilkinson (2008), a feira livre é a melhor alternativa de escoamento de produção, pois 
garante uma renda semanal aos agricultores e sem a intervenção dos atravessadores, consegue maior preço 
nos produtos.

Na feira livre existem características singulares, inexistente em outras formas de comércio como solida-
riedade, proximidades, afetividade, troca de saberes e o alto nível de confiança mutua entre os envolvidos. 
Outro ponto que diferencia as feiras livres de outras formas de comércio é o fato de que segmentos de menor 
poder econômico tem a oportunidade de consumo (SACCO dos ANJOS et al., 2005).

No caso das feiras de produtos orgânicos e agroecológicos, essas vêm aumentando consideravelmente 
no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Na região Nordeste, em especial no Estado de Alagoas, 
esse canal de comercialização é recente, principalmente pelas mudanças no perfil dos agricultores familia-
res, que atualmente vem produzindo hortaliças e frutíferas para atender a crescente demanda da sociedade.

Cuenca et al. (2007) verificaram que os principais locais de compra de produtos orgânicos eram os su-
permercados, seguidos de encomenda de cestas personalizadas, direto do produtor e em feiras livres, sendo 
um canal importante para o escoamento da produção.

Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi analisar o perfil do consumidor na Feira da Agricultura Fa-
miliar e Economia Solidária do município de Igaci-Alagoas.

Metodologia

Para o levantamento de dados utilizou-se a técnica de entrevista estruturada, em que há um roteiro de 
perguntas previamente estabelecido, que não é alterado ou adaptado, contendo perguntas abertas e fecha-
das (VIERTLER, 1988).

Durante quatro semanas do mês de abril de 2016, foram realizadas as entrevistas com 30 consumido-
res, levantando dados socioeconômicos e sobre a compra de produtos orgânicos.

A aplicação dos questionários procuraram cobrir todo o período da feira (das 07:00 h às 12:00 h) e os 
consumidores foram escolhidos aleatoriamente de modo a garantir a representatividade da amostra.

Resultados e discussão

A primeira feira da agricultura familiar e economia solidária de Igaci foi realizada em janeiro de 2015, 
com o objetivo de fortalecer a produção e comercialização de grupos de pequenos agricultores que se en-
contram nas comunidades rurais do Agreste. A Feira também tem sido palco de acontecimentos, como o 
Primeiro Festival da Colheita da Pinha, o Primeiro Festival da Caprinocultura, visitação de turmas escolares 
e oficinas culturais. A Feira tem apoio da Associação de Agricultores Alternativos e é realizada todas as sex-
tas-feiras no período da manhã.

Dentre o perfil dos consumidores, verificou-se que a principal faixa etária está entre 41 e 50 anos, sen-
do a maioria mulheres, com 65% dos entrevistados. Moraes et al. (2014) em caracterização de consumido-
res de orgânicos em Campo Grande/MS concluíram que a maioria dos consumidores eram do sexo feminino, 
com mais de 40 anos. Lima et al. (2011) também verificaram predominantemente de mulheres na compra 
desses produtos, que estavam em busca de uma melhor qualidade de vida, preservação da saúde e de um 
alimento mais saboroso.

Com relação à escolaridade, nota-se que há predominância de consumidores com ensino fundamental 
(40%), seguido de nível médio (30%) com poucos possuindo nível superior (13%).

Na feira de Igaci, apenas 24% dos entrevistados possuem acesso à internet. Moraes et al. (2014) em carac-
terização de consumidores de orgânicos em Campo Grande/MS observaram que a maioria dos consumidores 
tinham curso superior e renda entre 6 e 10 salários mínimos, tendo acesso a internet. Cuenca et al. (2007) ve-
rificaram no Rio Grande do Norte que a maioria dos pesquisados possuía curso superior, seguido de consumi-
dores com curso superior incompleto, tendo como principal meio de conhecimento sobre produtos orgânicos, 
a televisão, os jornais, palestras e revistas. Brasil (2007) identificou que as mulheres são as principais consu-
midoras de orgânicos, com idade entre 30 e 50 anos, possuindo nível de instrução elevado. Barbosa e Lages 
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(2006) em pesquisa em Feira Orgânica em Maceió verificaram que os consumidores eram em sua maioria de 
nível superior e que apresentam patamar de renda familiar mais elevado. De acordo com Cerveira e Castro 
(1998) houve predominância de indivíduos entre 31 aos 50 anos de idade, entre consumidores de orgânicos 
em São Paulo, sendo as mulheres as maiores consumidoras destes produtos. Os autores também verificaram 
que o consumidor de produtos orgânicos apresenta nível elevado de instrução com aproximadamente 60% 
apresentando nível superior de escolaridade. Barbé (2009) identificou em Campos dos Goytacazes (RJ) que 
a maioria dos consumidores de orgânicos tinha idade entre 40 e 60 anos, ensino superior completo e renda 
familiar acima de 10 salários mínimos. Porém, Brasil (2007) verificou que os principais consumidores eram 
de classe média, com hábitos de consumo diversificados. Segundo a pesquisa do IPD (2011), os consumidores 
em sua maioria, possuem alto grau de instrução, geralmente com nível superior e são predominantemente da 
classe média, preocupados com a segurança e qualidade dos produtos adquiridos.

Com relação a renda, a maior parte dos entrevistas de Igaci recebe até 1 salário mínimo (60%). Os 
dados observados em Igaci diferem das demais pesquisas sobre o perfil dos consumidores de produtos 
orgânicos, que em geral possuem nível superior, tem acesso à internet e estão enquadrados nas classes 
sociais A e B. Os consumidores dessa pesquisa pertencem à classe social E, enquanto as pesquisas sobre o 
tema evidenciam que o consumidor de orgânicos pertence às classes superiores. De acordo com pesquisa do 
IPD (2011) os principais consumidores de orgânicos no Brasil são menos sensíveis aos preços, que podem 
alcançar mais de 100% do valor do similar convencional e esse fato se deve à percepção dos consumidores 
de que o produto orgânico é considerado um alimento saudável, sem a utilização de agrotóxicos e por isso 
estão dispostos a pagar um valor mais alto pelo produto. Esse é outro ponto que difere da Feira de Igaci, pois 
os preços praticados são semelhantes aos produtos não orgânicos encontrados no comércio local. 

Oliveira (2004) destaca que os clientes desses produtos, normalmente residem em áreas urbanas e 
grandes cidades, é exigente e geralmente exige alto nível de qualidade dos alimentos que consome, gosta 
de conhecer a procedência do alimento e os métodos utilizados na sua produção e pertencem às classes 
sociais com maior nível de instrução, com maior poder aquisitivo em relação à média da população. Schmidt 
(2004) identificou que a maioria dos consumidores de alimentos orgânicos em Florianópolis possuía ensino 
superior completo, idade entre 46 e 60 anos e gastavam entre 15% a 25% da renda familiar com alimenta-
ção. Para Cerveira e Castro (1998) os consumidores de orgânicos no Brasil além de fazer parte de uma elite 
intelectual, também integram uma classe de renda elevada. 

Roitner-Schobesberger et al. (2008) em estudo realizado na Tailândia, identificaram como típicos con-
sumidores de alimentos orgânicos aqueles de meia idade, com título acadêmico e renda mais alta do que os 
que não compram esses produtos. 

O motivo da compra na Feira de Igaci é pela qualidade do produto em ser orgânico, pelo conhecimento 
da procedência dos produtos e pelos preços praticados, tendo o elemento confiança importância entre os 
consumidores da feira de Igaci. Cuenca et al. (2007) verificaram que metade dos consumidores tinham pre-
ferência por determinado fornecedor e que a motivação ao consumo de produtos orgânicos era pela melhor 
qualidade e segurança alimentar. Segundo Barbosa e Lages (2006) os consumidores davam prioridade a 
elementos como confiança no produtor/feirante e na instituição que apoiava a feira, mesmo não havendo 
certificação orgânica dos agricultores. 

Dentre os produtos adquiridos, há predominância por hortaliças em geral e frutas, além de espécies sa-
zonais e produtos de origem animal, sendo esses os principais produtos comercializados pelos agricultores. 
O valor médio por consumidor com a compra de produtos na feira varia entre R$50,00 a R$100,00 ao mês.

Em Igaci notam-se resultados diferentes dos observados em outras pesquisas, que podem ser resultado 
da atuação de Instituições que atuam com Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável desde 1989. Um exem-
plo é a AAGRA – Associação de Agricultores Alternativos, uma Organização Não Governamental, com sede em 
Igaci, que atua com projetos de Desenvolvimento Rural Sustentável, Produção e Comercialização Solidária, 
Educação do Campo e Agroecologia e implantação de Tecnologias Sociais de Convivência com o semiárido. 
Além dessa instituição, o Movimento dos Trabalhadores do Campo (MTC) também atua no município, sendo 
um movimento autônomo, de classe camponesa e luta pela permanecia no campo, onde se organiza através 
dos grupos de famílias que se propõe a produzir alimentos saudáveis para o autoconsumo e para venda.
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Conclusões

Os dados observados em Igaci diferem das demais pesquisas sobre o perfil dos consumidores de pro-
dutos orgânicos, e se enquadram na classe sociais E.

Os principais produtos adquiridos são frutas, hortaliças e produtos de origem animal, além de espé-
cies sazonais.

A presença no município de Igaci de Instituições que atuam com Agroecologia tem proporcionado a 
presença de produtos orgânicos para a população, que tem dado preferência à compra desses itens.
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Resumo

O trabalho tem como proposta analisar a contribuição do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) ao desenvolvimento do cooperativismo entre agricultores familiares das microrregiões de Ubera-
ba e Uberlândia, bem como determinar a atuação dessas cooperativas e associações que se formaram, no 
processo de compras institucionais para a merenda escolar desses municípios. Uma vez que mercados ins-
titucionais são criados, os mesmos passam a contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de grupos 
sociais anteriormente prejudicados por falta de apoio e espaço para dinamização de sua atividade produti-
va. Sendo assim, ao se organizarem em associações e cooperativas, agricultores familiares tem a oportuni-
dade de garantir renda através do fornecimento de sua produção para a alimentação escolar contribuindo 
para o desenvolvimento da região em que atuam. As cooperativas e associações tem papel fundamental no 
processo de escoamento da produção dos agricultores que participam de chamadas públicas, pois é através 
delas que seus membros passam a se preocupar em planejar e organizar sua produção. Essa conclusão parte 
da análise de questionários semi-estruturados aplicados em seis cooperativas. Dificuldades no processo de 
formação e gestão e a participação das mesmas nos processos de compras para a merenda escolar foram 
alguns dos fatores apontados como empecilhos ao desenvolvimento das cooperativas e associações.

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Cooperativismo, Merenda Escolar, Mercados Institucionais.
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Introdução 

A participação de agricultores familiares em mercados institucionais tem se fortalecido através do in-
centivo governamental em criar políticas públicas que incentivem a aquisição dos produtos desse segmento. 
Em vista disso, a Lei 11.326 de 24 de Julho de 2006, ao estabelecer diretrizes para formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar, contribui para o fortalecimento de uma categoria antes desconsiderada do 
campo econômico e social, categorizando aqueles que podem participar de programas governamentais de 
fornecimento de alimentos e acesso ao crédito para investimento em suas propriedades.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) cria demanda por produtos advindos da agricul-
tura familiar uma vez que através da Lei n° 11.947 de 06/2009 fica assegurado pelo art. 14 que no mínimo 
30% dos recursos destinados ao PNAE deverão ser utilizados para aquisição de produtos da agricultura 
familiar. A comercialização por sua vez é garantida o que significa fortalecimento e maior autonomia dos 
agricultores em relação aos atravessadores (GRISA et al., 2011). Isso permite que os locais nos quais escolas 
da rede municipal e estadual de ensino demandem esses produtos consigam viabilizar o desenvolvimento 
da região. Belik (2014) aponta que do ponto de vista econômico, esses programas contribuem para a criação 
de um sistema de geração de renda e distribuição de benefícios, o que promove o desenvolvimento local e 
faz com que a renda gerada seja distribuída entre os agentes que atuam nesses mercados. 

Incentivar a aquisição de produtos da agricultura familiar é incentivar que os produtores se organizem 
em associações e cooperativas para que passem a ofertar seus produtos e participem de chamadas públicas. 
De acordo com Fornazier (2014) os produtores passam a planejar a produção e adequá-la a demanda dos 
mercados. Dessa forma o cooperativismo contribui para o fortalecimento de agricultores familiares que 
muitas vezes não conseguiriam sustentar sozinhos, um nível de produção e assim podem oferecer seus pro-
dutos em outros mercados além dos convencionais como feiras e supermercados. 

Dessa forma este trabalho tem como proposta apontar as dificuldades enfrentadas por agricultores 
familiares em se organizarem em associações e cooperativas nas microrregiões de Uberaba e Uberlândia – 
MG, para participarem de programas de compras institucionais para o PNAE.

Desenvolvimento

Inicialmente foram obtidos os dados das associações e cooperativas das microrregiões de Uberaba e 
Uberlândia através do sistema de extrato de Documento de Aptidão ao PRONAF (DAP Jurídica). Foram en-
contrados oito registros no sistema e uma associação que ainda não possuía registro até a coleta de dados 
se disponibilizou em participar da pesquisa, obtendo-se um total de seis respondentes como apresentado 
no Quadro 1. Foi elaborado um questionário semiestruturado dividido em duas partes que buscava na pri-
meira entender o processo de formação e de gestão dessas associações/cooperativas, e na segunda, obter 
dados referentes ao fornecimento de produtos por esses empreendimentos para a alimentação escolar dos 
municípios da região. 

Quadro I – Associações e cooperativas participantes.

Município Cooperativa/Associação

Conceição das Alagoas Associação dos Produtores Familiares da Região da Boa Vista – APROBOV

Conceição das Alagoas Associação dos Hortifrutigranjeiros do Garimpo e Região – AHGRE

Uberlândia Cooperativa dos Produtores Rurais do P. A. Nova Tangará – COOPERTANG

Uberlândia Associação camponesa de Produção Reforma Agrária do Município de Uberlândia – ACAMPRA

Veríssimo Assentamento 21 de Abril

Veríssimo Associação Agropecuarista Rio do Peixe – AARP

Nota: Elaborado pelo autor.
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Esses empreendimentos contam com um número total de 316 agricultores ativos, distribuídos entre as 
microrregiões de Uberaba e Uberlândia – MG sendo que todos têm produtores rurais assentados por pro-
gramas de reforma agrária e as propriedades são em sua maioria (83,3%) de até um módulo fiscal.

Em sua totalidade as respostas obtidas do porque da formação das associações/cooperativas estão re-
lacionadas à necessidade de busca de novos mercados para os agricultores; melhores formas de escoamento 
da produção; diminuição dos custos de transporte e participação dos programas de compras institucionais 
como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Uma vez que os produtores encontram no cooperativismo uma maneira de se fortalecerem os mesmos 
encontram algumas dificuldades no processo de formação dessas organizações, pois a falta de assistência 
técnica apareceu em metade (50% das respostas) dos casos e a dificuldade na obtenção de recursos em 
cinco (83,3% das respostas). A ACAMPRA e COOPERTANG encontraram essas duas variáveis combinadas, 
dificultando ainda mais a inserção dos produtores em mercados institucionais.

A falta de assistência e de acompanhamento desses empreendimentos por outros órgãos acabam por 
prejudicar sua organização. Das associações/cooperativas apenas duas (33% das respostas) possuem con-
selho deliberativo estruturado com funções distribuídas entre os membros e fazem separação entre custos 
fixos e variáveis de produção e distribuição de seus produtos. Três dos empreendimentos exigem porcenta-
gem do rendimento dos cooperados para o custeio de suas atividades sendo estes entre 11% e 15% do total 
obtido pelos produtores. Esse valor contribui para o funcionamento dos mesmos uma vez que cobre gastos 
com materiais diversos, assessoria contábil e jurídica, custeio de melhorias estruturais como instalação de 
sistema para internet e reforma no espaço de assembleias e fretes para a chegada dos produtos até os cen-
tros de distribuição das prefeituras e supermercados.

Foi encontrada dificuldade por três das associações/cooperativas que até a conclusão da pesquisa ain-
da não forneciam nenhum produto para a merenda escolar, sendo elas: Cooperativa dos Produtores Rurais 
do P. A. Nova Tangará – COOPERTANG, Assentamento 21 de Abril, Associação Agropecuarista Rio do Peixe 
– AARP, uma vez que o desconhecimento do processo de chamadas públicas, falta de assessoria, dificuldade 
de planejamento e organização da produção para atender a demanda das prefeituras e escolas estaduais, 
aparecem como fatores limitantes a participação das mesmas.

Ao serem questionadas sobre as dificuldades encontradas em participar das chamadas públicas para 
fornecer produtos a merenda escolar, três associações responderam que não havia nenhuma dificuldade, 
porém deve ser considerado o fato de que essas mesmas associações já estão inseridas nesse mercado e 
possuem conhecimento sobre o processo e o que deve ser feito para participar efetivamente do mesmo. A 
Associação dos Produtores Familiares da Região da Boa Vista – APROBOV, Associação dos Hortifrutigran-
jeiros do Garimpo e Região – AHGRE, Associação camponesa de Produção Reforma Agrária do Município de 
Uberlândia – ACAMPRA foram as que não encontraram dificuldade. 

Vale destacar a participação da APROBOV em mercados institucionais como PAA e PNAE, dando ênfase 
a sua atuação no que diz respeito à merenda escolar, pois a associação fornece produtos para escolas mu-
nicipais e estaduais de doze municípios do entorno de Conceição das Alagoas – MG. A mesma associação 
conta ainda com sistema de processamento de alimentos obtido através do PRONAF crédito e recursos dos 
próprios associados, o que permite fornecer produtos como leite, queijo, manteiga e iogurte. 

Apenas a AHGRE destacou que já houve problemas de adequação sanitária no fornecimento de produ-
tos para as escolas municipais e também atrasos desse fornecimento causados por intempéries climáticas 
que prejudicaram a qualidade dos produtos, assim como o planejamento daquilo que deveria ser produzido 
de acordo com a demanda das instituições. Porém esses imprevistos não prejudicaram a atuação da associa-
ção no processo de compras de alimentos para a merenda escolar.

Conclusão

Os agricultores familiares encontram no cooperativismo formas de assegurar sua participação em mer-
cados institucionais como o PNAE e assegurar o seu desenvolvimento e da região na qual atuam. O programa 
contribui para o fortalecimento do ideal cooperativista uma vez que novos mercados são criados e passam a 
demandar seus produtos. Muitos produtores mostram a vontade em participar de chamadas públicas para 
a merenda escolar, pois entendem que diversificar sua atuação se faz necessário para que não fiquem vincu-
lados apenas a mercados convencionais como feiras e supermercados. 
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Porém algumas dificuldades como a participação em chamadas públicas ainda são identificadas por al-
guns agricultores, seja por falta de informação, falta de assistência-técnica ou por pouco incentivo por parte 
de órgãos públicos como prefeituras e escolas estaduais em adquirir os produtos da agricultura familiar. 
Algumas associações ainda encontram a dificuldade na obtenção de recursos para se estruturarem dada a 
carência de seus membros e a inacessibilidade ao crédito disponível para esse segmento.

Por outro lado, aquelas associações que tem participação nas compras do PNAE consolidada contri-
buem para o desenvolvimento de seus membros e demonstram a vontade de aumentar sua produção e área 
de atuação para outros municípios e instituições. Participar do programa fez com que as mesmas assegu-
rassem renda aos seus produtores fora dos mercados convencionais. Contribuindo também para melhores 
formas de escoamento da produção e diversificação da atuação de seus membros. Com isso, o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contribui e continuará contribuindo para o fortalecimento de um 
segmento historicamente prejudicado por ser desconsiderado do campo econômico e social.
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Resumo

O objetivo do presente trabalho é analisar o contexto local dos municípios do Território Sul Tocantinen-
se, buscando determinar a matriz produtiva adotada pelos agricultores familiares e os processos produtivos 
adotados pelo segmento produtivo. De acordo com IBGE (2006), a agricultura familiar reponde por 75,8 
% das unidades produtivas locais e, como o Estado do Tocantins faz parte da última fronteira agrícola do 
país, o MATOPIBA, necessário se faz conhecer o perfil produtivo desta parcela rural, procurando promover 
ações para o seu fortalecimento de forma que ela não perca espaço para as atividades de produção de gran-
de escala, a respeito da soja e milho. Considerando tal fato, junto ao Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Tocantins (RURALTINS), foram levantadas informações quantitativas sobre as compras do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) efetuadas nos anos de 2011 a 2013. Já os representantes da sociedade civil e 
de instituições públicas do Território, bem como de técnicos que atuam na região estudada ofertaram seus 
conhecimentos a respeito das especificidades produtivas do Território. Os resultados da pesquisa demons-
tram que a matriz produtiva adotada pelos agricultores familiares locais constitui-se dos cultivos agrícolas, 
centrados nas olerícolas, na mandioca e frutíferas e na produção de animais, destacando a criação de aves e 
suínos para abate e a produção de leite, havendo convergência para práticas de transformação da produção, 
tendo em vista que alguns produtos, como o leite, frutas e carnes suínas são ofertadas ao mercado já proces-
sados, imputando maior valor agregado e, consequentemente tendo maior impacto sobre a renda dos agri-
cultores. O desenho dessa matriz reflete as demandas internas e, também vislumbra o respaldo do mercado 
institucional de alimentos, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) sobre o fortalecimento 
dos agricultores familiares do Território.

Palavras-chave: Território; Agricultura Familiar; Matriz Produtiva.
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Introdução

Segundo Martins (2001), a agricultura familiar não se reduz a uma atividade de subsistência, desdobran-
do-se em variações econômicas e sociais históricas, onde se inserem não só a dimensão econômica, mas, tam-
bém as dimensões ritualísticas de continuidade da família patriarcal rural, mesmo em ambiente urbano.

Nos últimos anos, os produtores rurais brasileiros vêm sofrendo os impactados de mudanças estrutu-
rais na economia, vinculados, em grande medida, às novas formas de produção e aos processos de abertura 
e à integração econômica, caracterizando um novo cenário econômico, onde houve a redução de algumas 
atividades típicas da agricultura familiar e inserção de novas formas de cultivos, impondo o desenvolvimen-
to de novas atividades e processos produtivos como estratégia de sobrevivência da economia familiar. 

Dados do IBGE (2006) demonstram que a agricultura familiar tocantinense reponde por 75,8 % das 
unidades produtivas locais e, como o Estado do Tocantins faz parte da última fronteira agrícola do país, o 
MATOPIBA, necessário se faz conhecer o perfil produtivo desta parcela rural, procurando promover ações 
para o seu fortalecimento de forma que ela não perca espaço para as atividades de produção de grande es-
cala, a respeito da soja e milho. Considerando a relevância desse fato, o objetivo deste estudo é identificar 
o perfil dos cultivos agropecuários desenvolvidos pela agricultura familiar no Território Sul tocantinense, 
delineando sua matriz produtiva; e, avaliar as inciativas necessárias para consolidá-las, sob o intento de 
contribuir para o debate acerca do desenvolvimento territorial.

Assim, para delinear o perfil produtivo da agricultura familiar no Território, realizou-se o levantamento 
das operações de compra de produtos dos agricultores familiares dos municípios locais, executadas pelo 
Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS), nos anos de 2011 a 2013. Nesse ato, foram 
abordadas informações acerca do cardápio de produtos negociados pelos produtores, os valores negocia-
dos, bem como buscou-se aqueles como maior valor agregado. Por meio de avaliação qualitativa, foram 
realizadas reuniões de discussões, havendo a observação do ambiente e o desenvolvimento de entrevistas 
abertas com representantes da sociedade civil pertencentes a Câmara de Inclusão Produtiva do Território, 
de técnicos da instituição pública de extensão rural do Estado, o RURALTINS e, técnicos representantes dos 
municípios e, por intermédio de questionários estruturados, foram direcionados aos participantes asser-
tivas sobre as condições de infraestrutura, logística e fomento do referido segmento produtivo, buscando 
identificar as ações necessários ao seu fortalecimento. 

Os resultados, conforme Gráfico 1, demonstram a preponderância de Formoso do Araguaia nas prin-
cipais atividades pecuária com evidencia no Território. Ele segue soberano na oferta de carne bovina e 
derivados. Junto com Alvorada domina a produção de leite e derivados. Da mesma forma, ele se destaca na 
produção de carnes de aves juntamente com Aliança, Crixas, Dueré e Talismã. De uma forma geral, esses 
municípios possuem uma estrutura de apoio produtivo, um pouco diferenciada dos demais que possuem 
pouca ou quase nenhum registro de produção vendida, a respeito dos serviços de inspeção sanitária, contu-
do prestado de forma intermitente. Fato menos registrado em Formoso do Araguaia. 

Gráfico 1 – Produção animal do Território Sul de Tocantins
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No que tange a produção vegetal, todo o território é um diversificado de produção, Gráfico 2, frente 
a necessidade de aumentar a renda, os produtores familiares se dedicam a diferentes formas de cultivos 
e processados, sendo representativa a venda de produtos diversos: de temperos caseiros a paçoca de ger-
gelim; de caldo de cana a bolo de trigo entre outros. Analisando especificamente, as olerícolas têm grande 
peso no processo de comercialização local, tendo como destaque os municípios de Aliança, Figueiropólis e 
Formoso do Araguaia. O primeiro e terceiro municípios seguem liderando a venda de mandioca e derivados. 
Todavia, Formoso do Araguaia desponta como polo produtivo vegetal, onde também prevalece a produção 
de frutas e derivados e grãos, como arroz, feijão e milho. 

Gráfico 2 – Produção vegetal do Território Sul de Tocantins

Quando se analisa o contexto da produção animal no Território, percebe-se uma maior dependência 
deste em relação ao mercado institucional, devido principalmente as exigências sanitárias, cujo o baixo 
poder aquisitivo dos produtores familiares os impede de cumpri-las. De outra forma, os produtos de origem 
vegetal são absorvidos com maior facilidade pelo mercado local, como os comércios e feiras, dado ao fato da 
pericibilidade e a consequente dificuldade de armazenamento, exigindo um canal de comercialização mais 
fluido, bem como a pouca ação da vigilância sanitária sobre o segmento produtivo. Representando, dessa 
forma, uma maior oportunidade de uma entrada de dinheiro mais a miúde para as famílias, respondendo 
por respondendo por mais de 80% das vendas dos agricultores familiares da região. 

Concernente a produção vegetal e animal no Território, os representantes da sociedade civil entrevista-
dos apontaram a carência de ações de apoio do cultivo ao processamento. A falta de capacitação dos produ-
tores, a ausência de assistência técnica e de acesso ao crédito foram abalizados como os principais entraves 
ao fortalecimento do processo produtivo local; já a carência de infraestrutura de logística, principalmente 
de transporte e armazenamento e, a falta de unidades de transformações consistiram nas principais limita-
ções ao processamento dos produtos, impossibilitando a agregação de valor à produção. 

As falhas na logística de transporte, segundos os entrevistos, começam na circulação da matéria-prima 
dentro das unidades produtivas, seja nos assentamentos, seja nas pequenas propriedades, por não existir 
meios adequados para transportar a produção até os pontos de processamentos e, igualmente por não ter 
meios de acondicionar e conduzir os produtos até os canais de venda, de forma garantir a qualidade e a sa-
nidade dos produtos até que estes cheguem ao consumidor final. 

Nos dois sistemas de produção, vegetal e animal, existiram relatos acerca das dificuldades relacionadas 
adequação dos empreendimentos as exigências da legislação ambiental, a exemplo daqueles que demandam 
da captação de água para irrigação. Bem como, foram salientadas grandes dificuldades na venda de produtos 
de origem animal, devido a insuficiência da oferta de serviços de inspeção sanitária por parte dos municípios. 

As avaliações dos técnicos também convergiram para os apontamentos registrados entre os represen-
tantes da sociedade civil. Eles ressaltaram a infraestrutura de processamento e de logística como os grandes 
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empecilhos ao fortalecimento dos agricultores familiares locais, em virtude de os produtores não possuí-
rem condições econômicas para assegurar os investimentos necessários. Fato esse que se soma a baixa 
capacidade dos municípios de alocarem recursos para os devidos investimentos. Além do mais, os técnicos 
ressaltaram a deficiência de capital humano, no que tange a administração dos poucos empreendimentos de 
transformação da produção já existentes na região, como fator problema para a garantia da sustentabilidade 
para o segmento.

No que tange, especificamente a quantidade de produtos comercializados no Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), os técnicos, notadamente os ligados as prefeituras, enfatizaram como gargalo a dificul-
dade das prefeituras em planejar e gerenciar as compras de acordo com o ciclo produtivo dos cultivos, um 
exemplo bastante abordado é a ausência de unidades de armazenamentos (freezers, câmaras frias etc.) nos 
principais beneficiários dos produtos alvos do PAA, as escolas públicas. Bem como, a falta de um efetivo ca-
dastros de produtos aportando seu perfil produtivos. Em regra, os municípios não conhecem em qualidade 
e quantidade a capacidade produtiva de seus agricultores.

Diante dos resultados da pesquisa e como alternativa aos problemas apontados, os representantes da 
sociedade civil elencaram a necessidade de desenvolver os serviços de extensão rural e assistência técnica 
aumentando o número de profissionais atuantes no Território; ofertar capacitações voltadas para especifici-
dades da região. No que se relaciona ao transporte, a sugestão perpassa pela melhoria das condições das es-
tradas vicinais a necessidade de promover discussões dentro dos munícipios (organizações dos produtores 
e gestores municipais) quanto a busca de alternativas e de planejamento do transporte para o escoamento 
da produção.

Quanto a dificuldade de enquadramento das unidades de produção a legislação ambiental, foi sugerida 
que os Conselhos Ambientais proponham medidas para adequar os preceitos da lei a realidade da agricul-
tura familiar e, também para o caso específico da outorga de água para irrigação, investir em projetos de 
sistemas de irrigação que consome menos agua (tipo gotejamento).

Conclusão

Ao analisar a matriz produtiva e o perfil produtivo dos agricultores familiares do Território sul tocan-
tinense pode-se concluir que existe a necessidade de se buscar maiores investimentos, via projetos, o que 
ficou evidente entre os três grupos entrevistados Esses projetos devem auxiliar na construção e adequação 
para o processamento dos produtos produzidos na região. Como também, recomenda-se investir em orga-
nismos de inspeção sanitária dentro do Território, como por exemplo o selo de inspeção sanitária municipa 
(SIM). Consoante a este tema, os representantes da sociedade civil enfatizaram a aspiração de que ocorra a 
adequação as exigências sanitárias conforme a realidade produtiva da AF.

Esses e outros fatos dão pistas do que deve ser feito para se alcançar o desenvolvimento rural sustenta-
vél e da importância do mercado institucional para os agricultores familiares da região.
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Resumo

As compras institucionais, edificadas como mecanismos estratégicos de fortalecimento e da promoção da 
soberania alimentar, tiveram suas primeiras experiências a partir de iniciativas locais em parceria com orga-
nizações da sociedade civil, teve sua efetivação como política pública com a criação do Programa de Aquisição 
de Alimentos – PAA, instituído na Lei Federal de nº 10.696 de 10 de julho de 2003 no âmbito do Programa 
Fome Zero tendo como objetivo garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 
às populações em situação de insegurança alimentar, além de promover a inclusão social no campo com o 
fortalecimento da agricultura familiar, através da comercialização do excedente. Em 2009, a lei 11.947 o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE define a obrigatoriedade da aquisição, de no mínimo 30% 
da alimentação para escolas públicas de todo o Brasil, da agricultura familiar, considerando a alimentação 
escolar um direito humano e incorporando dimensões estratégicas para a promoção da soberania, segurança 
alimentar e nutricional dos escolares. A presente pesquisa analisa potencialidades e entraves da política pú-
blica no território dos Cocais – Piauí, no processo de monitoramento das políticas de inclusão sócio produtiva, 
realizado pelo NEDET Cocais, através do projeto gestão dos territórios dos Cocais e planície litorânea (UFPI/
CNPQ/SDT-MDA/SNPM), em parceria com o conselho territorial de desenvolvimento sustentável dos Cocais. 
Os resultados apontam comercialização garantida dos produtos através do mercado institucional no território 
e/ou fora dele para agricultura familiar, porém identifica entraves na efetivação do programa, especificamente 
no Pnae por conta das dificuldades dos gestores dos governos municipais em incorporar a agricultura familiar 
como política pública e da competividade. Em 2013 e 2014, os recursos aplicados no Pnae foram superiores a 
7.4 milhões de reais, nos vinte e dois municípios que compõe o território dos Cocais, foram aplicados apenas 
1,86% de 2013 e 4,61% em 2014 na agricultura familiar. Os executores do programa afirmam que a dificul-
dade está relacionada a falta de organização da agricultura familiar na produção e comercialização; os con-
selheiros afirmam que os gestores não investem no programa e não se articulam com as organizações locais 
para a execução, afirmam ainda que a produção da agricultura familiar tem condições de atender a demanda 
institucional, verificada pelo crescimento das feiras semanais no território. A interação de movimento sociais, 
escolas famílias agrícolas, sindicatos de trabalhadores/as rurais e Ongs têm contribuído na mobilização dos 
agricultores, articulação de oferta/procura e controle social das políticas públicas de comercialização.

Palavras-chave: Mercados institucionais, Políticas Públicas, Mercados locais, Agricultura familiar e Gestão Social.
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1. Introdução

O processo de globalização ao longo das últimas décadas tem emergido desafios para as diversas so-
ciedades, sobretudo quanto à integração e exclusão dos contextos locais e territoriais a realidade nacional 
e internacional, com destaque para as questões relativas à produção, distribuição e consumo de alimentos. 

Os sistemas produtivos mundiais predominam as práticas mecanizadas, com intensivo a produção agríco-
la industrial de uso elevado de agrotóxico, os quais contribuem de forma imediata para o aumento da produ-
tividade e produção, porém, geram inúmeras perdas, entre as quais, de qualidade e diversidade dos produtos. 

O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, de biodiversidade elevada e numerosa população, 
possui amplos espaços para a promoção da produção sustentável e autossuficiente. Porém é fortemente 
influenciado pelo mercado global, através das relações com os governos dos países denominados de “ricos” 
e dos organismos internacionais que atuam no controle de mercados e focam nos processos de importação 
e exportação. 

A partir de 2003, por ocasião do primeiro governo Lula, foram edificadas políticas públicas com o intui-
to de garantir a soberania alimentar e reduzir a desigualdade social, com destaque para o Programa Fome 
zero, que agregou entre ações de cunho assistencialistas como o ‘Bolsa família’e outras estratégias envolven-
do os setores produtivos rurais como o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Posteriormente, avan-
çou com o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e a estratégia de desenvolvimento territorial, 
através da criação dos territórios rurais e da cidadania, com programas e políticas especificas. 

Nesse contexto, o trabalho em pauta analisa, sem a intenção de esgotar o objeto, as dificuldades, poten-
cialidades e alternativas do mercado institucional e solidário no contexto do Território dos Cocais – Piauí, 
como desafios identificados ao longo do processo de monitoramento das Políticas de Inclusão Sócio Produ-
tiva, realizado pelo NEDET Cocais, através do Projeto Gestão dos Territórios dos Cocais e Planície Litorânea 
(UFPI/CNPq/SDT-MDA/SNPM), em parceria com o Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentável 
dos Cocais.

2. Metodologia

Atuamos com o pluralismo metodológico, associando à pesquisa-ação participativa a etnografia, utiliza-
mos os instrumentos: levantamento de dados secundários do FNDE sobre o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar; artigos científicos e publicações institucionais; roteiro de observação direta e participante; 
oficinas participativas para apresentação e discussão dos resultados junto com os conselheiros territoriais; 
e aplicação de roteiro de entrevistas com os gestores das secretarias de educação dos municípios e repre-
sentação do governo do Estado do Piauí. Nosso universo foi os as secretarias de educação dos 22 municípios 
que compõe o Território dos Cocais e entrevistamos como amostra 90% das secretarias.

O roteiro de entrevistas e os demais instrumentos de investigação, abordaram e analisaram resultados 
numéricos e qualitativos sobre as dinâmicas de comercialização nos vinte de dois municípios do território 
dos Cocais, utilizando como referencia os dados oficiais existentes nos sites do extinto MDA e no diário ofi-
cial dos municípios sobre o PNAE, vinculando-os as entrevistas com gestores locais e com os conselheiros 
territoriais, os quais apresentaram informações que qualificaram os processos e procedimentos acerca da 
comercialização institucional, seus problemas, desafios, relações com o mercado convencional e a burocra-
tização do sistema para a aquisição de alimentos.

2.1 Localização da pesquisa

O estudo abrangeu o Território da Cidadania dos Cocais-PI, localizado na macrorregião meio norte e na 
porção centro norte da bacia do rio Parnaíba, com extensão territorial de 17.780,4 Km2 e composto pelos 
municípios: Barras, Batalha, Brasileira, Campo Largo do Piauí, Domingos Mourão, Esperantina, Joaquim Pi-
res, Joca Marques, Lagoa de São Francisco, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Milton Brandão, Morro do 
Chapéu do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Pedro II, Piracuruca, Piripiri, Porto, São João da Fronteira, 
São João do Arraial e São José do Divino. Conforme evidencia a figura 1.
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Figura 1: Divisão Político administrativa do estado do Piauí: Território dos Cocais.

Fonte: PLANAP 

3. Resultados

3.1 O histórico da política territorial e do mercado institucional

A Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, órgão integrante do extinto MDA, 

desenvolveu desde 2003 estratégias de apoio estruturadas a partir de três elementos fundamentais: o terri-
tório (espaço e sociedade); a institucionalidade territorial (participação e representatividade); e a visão de 
futuro (um plano territorial de desenvolvimento)”, CNPq/MDA/SPM-PR (2014:1).

A abordagem territorial do mundo rural Brasileiro, especificamente no âmbito da agricultura fami-
liar, evidencia avanços dos processos sociais, na questão agrária, nos modelos em disputa diante das novas 
ruralidades contemporâneas e as políticas públicas com diversos instrumentos, estratégias, programas e 
experiências multiculturais.

A ação governamental nos últimos 12 anos concentrou esforços junto aos territórios, na perspecti-
va de fortalecimento e inclusão socioprodutiva da agricultura familiar, principalmente na perspectiva de 
ampliação da infraestrutura produtiva, acesso ao crédito rural e abertura de mercados institucionais – MI. 
As compras institucionais, edificadas como mecanismos estratégicos de fortalecimento e da promoção da 
soberania alimentar, tiveram suas primeiras experiências a partir de iniciativas locais em parceria com or-
ganizações da sociedade civil, e teve sua efetivação como política pública com a criação do PAA, instituído 
através da lei federal de nº 10.696 no âmbito do programa Fome Zero.

Em 2009, através da lei 11.947 o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE define a obrigato-
riedade da aquisição, de no mínimo 30% da alimentação a serem ofertadas nas escolas públicas de todo o 
Brasil, da agricultura familiar, considerando a alimentação escolar como um direito humano e incorporando 
a isto dimensões estratégicas para a promoção da soberania alimentar e nutricional dos escolares.

Verificamos que o incentivo ao fortalecimento dos vínculos solidários na produção via apoio governamen-
tal aos fóruns de economia solidária e estruturação das feiras locais para exposição e comercialização dos pro-
dutos da agricultura familiar, ação fortemente abraçada pelas Organizações não governamentais, o que gera 
impactos positivos na geração de renda e inclusão social das famílias camponesas, sobretudo nos territórios.

Nesse contexto, a comercialização da agricultura familiar vem sendo pautada através do mercado ins-
titucional, como o PAA e o PNAE, em ambientes contraditórios entre si, o que reproduz a lógica da globali-
zação do mercado agroalimentar mundial e o que busca fomentar mercados de ciclos curtos direcionados a 
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atender o clamor camponês para comercialização de seus excedentes de forma mais justa, que pode fortale-
cer os vínculos solidários no processo produtivo. 

O acesso a mercados do público dessas políticas enfrentam uma competitividade desigual com os pro-
dutores e fornecedores convencionais, sobretudo por conta dos custos de produção, da fragilidade na or-
ganização comunitária rural, baixo comprometimento dos gestores públicos e desconhecimento de estraté-
gias de empreendedorismo social.

3.2 O mercado institucional no Território dos Cocais

Verificamos que apesar de existir a lei que assegura à agricultura familiar o mercado institucional de 
pelo menos 30% do consumo alimentar de cada escola,menos de 50% dos municípios executam o Progra-
ma. Embora os números de 2015 e 2016 que ainda não foram publicados pelo Governo Federal, os anos 
anteriores evidenciaram que apenas 4,6% do total de recursos aplicados, com apenas 10 dos 22 municípios 
do Território dos Cocais, participando com a realização das chamadas públicas.

O quadro 1apresenta uma síntese da situação no território, por município, no que se refere ao PNAE.

Quadro1 – Acesso ao PNAE – 2013 e 2014

Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-consultas/dados-da-agricultura-familiar e própria.

Quanto à aquisição de alimentos nos municípios através do PAA, observa-se aumento do volume de re-
cursos aplicados, apesar de maior distância entre produtores e instituições executoras, a qual fica localizada 
em Teresina, o diferencial tem sido as parcerias locais os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
ONGs e movimentos sociais, outras organizações, que atuam com apoio na mobilização, organização dos 
agricultores(as) e da documentação pessoal necessário para o acesso, promovendo resultados positivos, 
como mostra o quadro abaixo. 



254

GT4 – Dinâmicas globais e mercados territoriais

Tabela 2 – Programa de Aquisição de Alimentos / 2015

Território dos Cocais PI.

Lista de municípios comercialização 
(2015)

Nº Famílias atendidas
(2015)

Recursos financeiros aplicados / 
município (2015)

Batalha 40 27.494,48 

Esperantina 45 221.189,15 

Joca Marques 13 86.894,46 

Luzilândia 14 55.201,68 

Madeiro 20 104.764,55 

Pedro II 18 95.006,02 

Porto 09 57.052,26 

Piripiri 18 115.626,95 

São João do Arraial 35 125.009,90 

Lagoa de são Francisco 12 111.778,36 

Piracuruca 27 110.370,16 

Total 251 1.110.387,97

Fonte: SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural / Governo do Piauí 2015

Os resultados obtidos apontam para um cenário de oportunidades para a agricultura familiar no que se 
refere à comercialização garantida dos produtos no território e/ou fora dele, porém identificamos enormes 
desafios a serem superados para que de fato ocorra a inclusão socioprodutiva, especificamente no caso do 
PNAE por conta das dificuldades dos gestores municipais em incorporar a agricultura familiar como política 
pública e da competitividade desleal com o mercado convencional. 

Os anos 2013 e 2014, os recursos aplicados no PNAE foram superiores a 7.4 milhões de reais, nos vinte 
e dois municípios que compõe o Território dos Cocais, dos quais foram aplicados apenas 1,86% de 2013 e 
4,61% em 2014 na agricultura familiar. O Conselho Territorial dos Cocais, avalia tal situação como um resul-
tado da fragilidade no apoio técnico aos agricultores para o processo produtivo, sobretudo de mobilização e 
organização para acesso ao PNAE.

Por outro víeis, os executores do programa atribuem tal situação à elevada burocracia e dificuldades 
de organização da agricultura familiar para a produção e comercialização. Os conselheiros afirmam que 
os gestores não investem no programa e não se articulam com as organizações locais para a execução e 
evidenciam que a agricultura familiar tem condições de atender a demanda institucional, verificada pelo 
comprovado crescimento das feiras semanais em vários municípios do território. 

A participação das organizações sociais no processo tem mostrado um diferencial positivo, a interação 
do Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, as Escolas Famílias Agrícolas,Sindicatos de Trabalhado-
res/as Rurais, Universidades e outras ONGs têm atuado com no papel de mobilização dos agricultores, arti-
culação de oferta/procura e controle social das políticas públicas de comercialização da agricultura familiar.

5. Considerações finais

Diante do exposto, consideramos que:

 ― A ação governamental nos últimos 12 anos concentrou esforços junto aos territórios, na perspec-
tiva de fortalecimento e inclusão socioprodutiva da agricultura familiar;

 ― apesar de existir a lei que assegura à agricultura familiar o mercado institucional de pelo menos 
30% do consumo alimentar de cada escola,menos de 50% dos municípios executam o Programa;

 ― 2013 e 2014 apenas 4,6% do total de recursos do mercado institucional foram aplicados nos Ter-
ritórios dos Cocais, em apenas 10 dos 22 municípios;
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 ― Os anos 2013 e 2014, os recursos aplicados no PNAE foram superiores a 7.4 milhões de reais, nos 
vinte e dois municípios que compõe o Território dos Cocais, dos quais foram aplicados apenas 
1,86% de 2013 e 4,61% em 2014 na agricultura familiar;

 ― A participação das organizações sociais no processo tem mostrado um diferencial positivo, a inte-
ração do Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, as Escolas Famílias Agrícolas,Sindicatos de 
Trabalhadores/as Rurais, Universidades e outras ONGs.
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Resumo

Desde 2009 os gestores do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) são obrigados a inves-
tir pelo menos 30% do repasse do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para o PNAE 
em aquisições da agricultura familiar. Com isto, pretende-se promover a distribuição de renda, o desen-
volvimento local, a educação alimentar, a segurança alimentar, a sustentabilidade. O presente artigo busca 
comparar a operacionalização da compra de produtos da agricultura famliar entre 3 regiões administrati-
vas do estado de São Paulo: Ribeirão Preto/ Central, São Paulo e Sorocaba. Para tal é feita uma análise de 
escalonamento multimensional (MDS) nos contratos firmados entre prefeituras e agricultores nos anos de 
2012 e 2013 a fim de se observar o grau de similaridade entre os municípios e sua relação com a região ad-
ministrativa. Para os quesitos perfil do agricultor fornecedor e local de origem da contratada, tende a haver 
maior proximidade entre os municípios de uma mesma região. Para o quesito produtos adquiridos, não. 
Desta forma, pode-se inferir que não há diferenças significativas nos cardápios entre as regiões e que há o 
predomínio das compras locais.

Palavras-chave: PNAE, Agricultura familiar, Desenvolvimento rural, Escalonamento multidimensional.
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Introdução

A partir de 16 de junho de 2009, o PNAE passa a ser regulamentado pela Lei Federal 11.947/ 2009. Esta 
lei traz uma série de avanços para este programa, dentre os quais, busca estimular a melhoria da qualidade 
nutricional e da diversidade da alimentação escolar, propugnando-se maior uso de produtos in natura, ao 
mesmo tempo em que se propõe a constituir mercado específico para produtos agropecuários produzidos 
por agricultores familiares. Isso é explicitado pelo Artigo 14 da referida lei, que determina que, do total de 
recursos financeiros repassados pelo FNDE aos estados e municípios para gastos na alimentação escolar, no 
mínimo 30% devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios oriundos de agricultores familiares 
ou de suas organizações.

A Lei 11.947/09 também se propõe a contribuir com o desenvolvimento local, da agricultura do pró-
prio município em que se executam as ações de alimentação escolar. A organização dos agricultores também 
é fomentada, já que organizações formais também tem prioridade. Desta forma há o potencial deste progra-
ma em promover o desenvolvimento rural (SONNINO et al. 2014).

O presente artigo tem caráter quantitativo e se propõe verificar se há diferenças ou semelhanças na 
forma de se operacionalizar o PNAE em três regiões escolhidas do Estado de São Paulo. Ele é derivado da 
execução de um projeto do CNPq1 de abrangência muito maior.

Metodologia

Regiões estudadas

O Estado de São Paulo está dividido em 15 regiões administrativas. Neste artigo estuda-se o que ocor-
reu em quatro delas, duas das quais analisadas conjuntamente.

Uma é a Região Administrativa de São Paulo, constituída pelos municípios componentes da região metro-
politana da capital paulista. Nesta região se concentra mais da metade da população do Estado, o que se reflete 
em sua população estudantil e nos repasses do FNDE para alimentação escolar. Outra característica dessa re-
gião é seu alto grau de urbanização e reduzido espaço de produção agropecuária. Contudo, há um importante 
e pulverizado ramo produtor de hortigranjeiros, que atende parte do consumo de sua população.

Outra área de estudo é composta por duas regiões administrativas contíguas, a de Ribeirão Preto e a 
Central, em que se observa o predomínio da lavoura canavieira, o que tende a restringir a área para produ-
tos alimentares, além de provocar diminuição no número de agricultores familiares, que deixam de cultivar 
suas terras, arrendando-as para grandes fornecedores ou grupos usineiros para o plantio de cana-de-açúcar. 
Contudo, nessa região há um número considerável de assentamentos de reforma agrária.

A terceira área é a Região Administrativa de Sorocaba que também possui um grande número de as-
sentamentos de reforma agrária. Esta região, especialmente mais ao sul, apresenta uma agricultura mais di-
versificada, com presença importante de hortigranjeiros, de milho, soja e feijão, além de contar com grande 
número de agricultores familiares.

Levantamento de informações

Foram solicitados os contratos firmados entre agricultores familiares e prefeituras para os anos de 
2012 e 2013 junto a prefeituras das regiões estudadas. É preciso ressaltar aqui a dificuldade em se acessar 
este material, mesmo recorrendo-se a Lei de Acesso à Informação2, houve muitos empecilhos levantados 
pelas prefeituras. Conseguiu-se acesso a um total de 72 contratos de 14 municípios.

Desses documentos foram obtidas as seguintes informações: a) produtos comprados; b) grau de orga-
nização dos agricultores; c) município de origem da organização/ agricultor contratados.

1 Projeto CNPq: “Efeitos das Compras Institucionais via Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar nas Condi-
ções de Vida de Agricultores Familiares e no Desenvolvimento Local: Estudo e Aplicação em três Regiões do Estado de São Paulo e Articulações com 
Países da UNASUL”, coordenado por José Giacomo Baccarin.

2 A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e é 
aplicável aos três poderes da União.
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Os agricultores fornecedores foram classificados em: a) municipais, quando eram do mesmo município 
contratante; b) regionais, quando se localizavam até 100 km do município contratante; c) estaduais, quando 
eram do estado de São Paulo, e; d) outro estado, quando eram de outro estado. A região considerada neste 
estudo é aquela conformada pelos municípios distantes até 100 km da sede do município executor do PNAE, 
conforme sugestão de agricultores consultados.

Para ressaltar graficamente as similaridades ou dissimilaridades dos municípios estudados em relação 
aos seus contratos do PNAE com agricultores familiares de 2012 e 2013 e, ao mesmo tempo analisar se há 
diferenças ou semelhanças de acordo com a região administrativa, realizou-se uma análise de Escalonamen-
to Multidimensional (MDS). De acordo com Lattin et al. (2011), este método possibilita obter representa-
ções espaciais de objetos – neste caso municípios – de acordo com suas similaridades.

A fim de se calcular as similaridades, foram construídas tabelas binárias. Nestas tabelas 1 sempre sig-
nificava presença e 0 ausência. Uma das tabelas binárias cruzava os Municípios e Produtos nos contratos, a 
segunda trazia Municípios e Perfil dos fornecedores e, a terceira, Municípios e Local de origem dos agricul-
tores familiares.

O Perfil dos fornecedores agrupava dois tipos de informações. Sendo uma delas relativa ao grau de or-
ganização dos agricultores: cooperativa, associação ou agricultor individual. A outra era relativa ao seu local 
de origem: municipal, regional, estadual e outro estado.

A fim de calcular a similaridade entre os municípios foi usado o S2 coefficient of Gower & Legendre, cuja 
fórmula é:

N(1 – 1)

N(1 – 1) + N(1 – 0) + N(0 – 1) + N(0 – 0)

Em que:

N(1 – 1) ∶ Número de pares 1 – 1 N(0 – 1) ∶ Número de pares 0 – 1
N(1 – 0) ∶ Número de pares 1 – 0 N(0 – 0) ∶ Número de pares 0 – 0

Este coeficiente foi o escolhido por ressaltar e aproximar munícipios de acordo com os pares 1 – 1, ou seja, 
aquilo que ambos os municípios tem presente em seus contratos e por não levar em conta os pares 0 – 0, ou 
seja, aquilo que ambos os municípios não tem presente em seus contratos.

O cálculo foi feito no software R, com o pacote ade4 que calcula a dissimilaridade subtraindo 1 da me-
dida de similaridade calculada pelo coeficiente escolhido. Na matriz de distância resultante foi aplicado o 
MDS pelo pacote MASS.

Resultados e discussões

Produtos

O STRESS para o mapa da relação de distância entre os municípios de acordo com os produtos presen-
tes no contrato em duas dimensões é de 10,31%, podendo ser considerado razoável. O mapa resultante do 
escalonamento multidimensional para as distâncias calculadas de acordo com os produtos nos contratos 
está na Figura 1.

Os contratos dos municípios no aglomerado na parte inferior e central do mapa continham grande 
quantidade e variedade de produtos in natura, frutas e verduras principalmente. Por isso estes municípios 
estão tão próximos entre si.

Itapetininga aparece isolada, porque o único produto em seus contratos é queijo comprado de uma coo-
perativa municipal. É o único município em que queijo apareceu nos contratos. São Paulo tem apenas arroz 
em seus contratos, porém Alumínio e Santo André também tinham contratos para o fornecimento de arroz.
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Figura 1 – MDS resultante de acordo com os produtos presentes nos contratos.

Santo André é a única com produtos com baixo grau de processamento (descascados, picados), o que 
explica sua posição relativamente distante do aglomerado principal. Já Sertãozinho e Alumínio adquirem 
alguns produtos processados juntamente com outros in natura, também explicando sua posição no mapa.

Perfil dos fornecedores

O mapa com duas dimensões para as similaridades em relação ao perfil dos fornecedores tem STRESS 
de 17,84%, que pode ser considerado pobre. Mas, mesmo assim, pelo fato de o mapa com duas dimensões 
ser mais simplificado para observação, optou-se por manter esta opção. A Figura 2 traz o mapa do MDS para 
os municípios de acordo com o perfil dos fornecedores.

Figura 2 – MDS resultante de acordo com o perfil dos fornecedores presentes nos contratos.

Para este quesito é possível perceber maior agrupamento de acordo com a região. Todos os municípios 
da Região de Sorocaba compram de cooperativas regionais ou estaduais, sendo que daí vem a sua grande 
semelhança e proximidade no mapa.

Ribeirão Preto, Matão e Monte Alto têm contratos com cooperativas e associações regionais e muni-
cipais. Jaboticabal e Araraquara possuem em comum a compra de associações regionais. Sertãozinho está 
distante dos demais municípios da sua região porque compra apenas de cooperativas regionais.

Os municípios da Região Administrativa de São Paulo estão mais dispersos entre si, os três tem em 
comum o fato de comprarem de cooperativas e de outros estados.

Município de origem dos fornecedores

Para o MDS dos municípios de acordo com a origem dos fornecedores o STRESS é de 18,72%, o que é 
ruim, mas justificável pela maior facilidade de observação. A Figura 3 traz o MDS para as distâncias entre os 
municípios de acordo com o município de origem dos fornecedores.
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Figura 3 – MDS resultante de acordo com o município de origem dos fornecedores presentes nos contratos.

Como se pode observar municípios de uma mesma região tendem a ficar próximos. Isso acontece por-
que na maioria dos casos há a prevalência de compras regionais.

Na Região Administrativa de São Paulo, os três municípios analisados compram de municípios de es-
tados da região sul do país. Taboão da Serra também compra de municípios da Região Administrativa de 
Registro e da Central, justificando seu posicionamento próximo aos municípios desta região. No caso de 
Santo André, há agricultores fornecedores da Região de Sorocaba e Promissão, o que justifica o seu posicio-
namento no mapa.

Bebedouro e Sorocaba são os dois municípios que maior presença, cada um aparecendo nos contratos 
de 5 municípios. Estes municípios estão presentes na parte inferior do mapa, sendo que os municípios com 
contratos com Bebedouro aparecem do lado esquerdo e municípios com contratos com Sorocaba aparecem 
do lado direito. Ribeirão Preto tem contratos com ambas e aparece no meio.

Conclusões

A análise dos contratos de 2012 e 2013 dos municípios selecionados indica que há diferenças na ope-
racionalização do PNAE de acordo com a Região Administrativa.

O fato de muitos municípios apresentarem compras municipais e/ou regionais é positivo e é um indício 
de que o PNAE pode estar promovendo desenvolvimento local nestes municípios. A prevalência de compras 
de associações e/ ou cooperativas era de se esperar, pois é mais vantajoso para os gestores adquirir produ-
tos de organizações de agricultores familiares do que de agricultores individuais. Espera-se que estas orga-
nizações estejam beneficiando também os agricultores, repassando para eles os preços melhores do PNAE 
e não funcionando apenas como mais um atravessador.

Devido à forte prevalência de compras regionais, também é possível observar o proximidade dos muni-
cípios de acordo com as Regiões Administrativas quando se analisa a similaridade dos municípios de acordo 
com o município de origem do agricultor familiar fornecedor.

Apenas em relação aos produtos adquiridos não é possível observar maior similaridade entre municí-
pios de uma mesma região, há a formação de um aglomerado de municípios que compram grande variedade 
de produtos in natura, o que sugere que não há diferenças nos cardápios das regiões estudadas.

Pelos resultados apresentados, é possível inferir que o PNAE está efetivamente promovendo o desen-
volvimento rural em muitos dos municípios estudados, especialmente aqueles que compram produtos in 
natura e localmente, conforme Sonnino et al.(2014) já haviam afirmado sobre o programa. Com destaque 
para a Região de Sorocaba, onde os agricultores possuem maior peso.

É preciso recordar, porém, que os contratos aqui analisados são de 2012 e 2013, podendo ter havido 
alterações na gestão atual do PNAE nos referidos municípios.
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Resumen

Tradicionalmente por sus condiciones ambientales, topográficas y sociales la economía del departa-
mento del Quindío ha dependido del sector agropecuario. La crisis cafetera a finales del siglo XX ha llevado 
a los agricultores a adoptar el cultivo de plátano como alternativa primaria de producción. Debido a esto, se 
evaluó la productividad del plátano Dominico-Hartón bajo diferentes sistemas de cultivo en el municipio de 
Armenia, los sistemas a evaluar fueron, tradicional arbóreo, asociado a café, asociado a frutales y monoculti-
vo. Para esto se visitaron 32 fincas, ubicadas en el sector rural; en cada sitio se determinaron las operaciones 
de campo con el fin de establecer el tipo de manejo de cultivo y se estimó la productividad de 5 plantas por 
finca. Se cosecharon las plantas y se determinó la productividad de biomasa y fruto en términos de masa. Se 
evidenciaron diferencias significativas en términos de masa del fruto entre los diferentes sistemas, permi-
tiendo reconocer la dependencia de la producción con el sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible 
afirmar que una estrategia para la conservación de los suelos en el municipio, evitando la expansión rural, es 
emplear los sistemas a partir de los cuales se obtiene mayor producción de fruto. Así se obtendría un mayor 
número de beneficios en una menor área, lo cual debe uno de los objetivos de la gestión rural del municipio 
de Armenia. 

Palabras clave: Dominico-Hartón, sistema de cultivo, rentabilidad, biomasa alométrica.
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Introducción

El cultivo del plátano en Colombia se ha constituido en un renglón de importancia socio económico, 
desde el punto de vista de seguridad alimentaria y generación de empleo (Ministerio de Agricultura 2005). 
La región de mayor producción del país es la zona cafetera central, que corresponde a los departamentos de 
Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle del Cauca y Norte del Tolima (González et al., 2006).

De acuerdo a los reportes de la última Encuesta Nacional Agropecuaria (2014) el rendimiento promedio 
en esta zona es de aproximadamente 10 toneladas por hectárea por encima de la media nacional (7,8 toneladas 
por hectárea). El departamento del Quindío se caracteriza por la producción de café, siendo la principal fuente 
agrícola. Sin embargo, la crisis cafetera a finales del siglo XX ha llevado a los agricultores a adoptar el cultivo de 
plátano y banano como alternativa primaria de producción (Acorbat, 2002; Secretaría de Agricultura, 2014). 

En la actualidad, las zonas rurales no comprenden únicamente los territorios donde la dinámica social y 
económica se encuentra en total dependencia de la agricultura, puesto que, estos flujos se han visto modificados y 
existe diversidad de actividades económicas dentro de estos territorios, esto desvirtúa la antigua distinción entre 
lo rural y lo urbano (Sepúlveda, 2008). En este sentido la gestión rural busca promover el desarrollo de la zona 
rural enfocada a brindar bienestar a los actores sociales dentro de esta (Echeverri y Sotomayor, 2010).

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura (2005) y Murillo (2010) se distinguen cuatro sistemas de 
cultivo de Plátano y Banano: (i) Plátano tradicional asociado a árboles, sin distancias, trazos definidos, poca 
fertilización y labores agronómicas (TA); (ii) asociado con café, en barreras con distancias definidas y ma-
nejo agronómico significativo (AC); (iii) Asociado a otros frutales con manejo agronómico permanente, sin 
trazo y resiembras frecuentes (AA); (iv) monocultivo tecnificado, con manejo agronómico, trazo definido y 
renovación cada 5 a 6 años (MONO). 

Teniendo lo anterior, se propuso comparar la productividad de plantaciones de la variedad Domini-
co-Hartón en cuatro sistemas de cultivo de Plátano en el municipio de Armenia, Quindío, con el fin de esta-
blecer si existen diferencias en términos de producción de biomasa de la planta y producción de fruto, este 
último apartado con el fin de brindar herramientas que contribuyan a la generación de medidas de gestión 
rural, para el desarrollo del sector primario de la economía quindiana. 

Materiales y métodos

Área de estudio y caracterización de los sitios de muestreo

Este proyecto de investigación fue llevado a cabo en el municipio de Armenia, por ser el mayor produc-
tor de plátano y banano del departamento del Quindío. Este se encuentra en la zona central del departa-
mento del Quindío, ubicado a 4º 32’ latitud norte y 75º 41’ longitud oeste, su extensión total es de 250Km2 
cubriendo el 6,28% del área total del departamento, ocupa 12129,99 ha y las coberturas agrícolas represen-
tan el 69,5% de la superficie, en ésta área los cultivares de Plátano y Banano ocupan el 25.9% (3.874,30 ha) 
y 1.38 (167,67 ha) respectivamente (IGAG 2010). 

Para la caracterización de cada uno de los tipos de sistema de cultivo de plátano se evaluaron las opera-
ciones del sistema de cultivo de acuerdo con Murillo (2010). Se detallaron aspectos como adquisición de la 
semilla, desinfección del colino y del hueco para siembra. De igual forma se determinó el uso de enmiendas 
utilizadas durante la etapa de siembra o mantenimiento, y el método para el control de arvenses. 

Productividad 

Para estimar la productividad primaria neta en cada una de las fincas se seleccionaron cinco plantas al 
azar, a cada una de estas se le tomaron medidas de altura a la hoja bandera (en centímetros), diámetro a los 
130 cm de altura (en centímetros), y finalmente la circuferencia a los 130 cm de altura (en centímetros). A 
partir de estas variables se logró estimar el valor de la biomasa empleando el método alométrico estableci-
do por Hairiah et al. (2001), que afirma lo siguiente:

Y = 0.0303D2.1345
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Donde, 

D: diámetro normal en cm a una altura de 1.3m; Y: Biomasa en Kilogramos por árbol. 

Finalmente, se evaluó la productividad del fruto a cada una de las plantas escogidas teniendo en cuenta 
la masa del racimo en Kg, esto debido a que es la variable más representativa para los productores. 

Para el análisis de los datos de productividad se realizó un análisis de la varianza ANOVA de un factor 
para cada variable en software estadístico IBM SPSS Statics versión 22. Posteriormente se agruparon los re-
gistros según variables de biomasa y producción y se realizó un análisis de componentes principales (ACP). 
Para éste se incluyó como variable de clasificación los sistemas de cultivo, con el fin de analizar el efecto 
de los sistemas sobre las variables de biomasa y producción, se realizó mediante el empleo del software 
INFOSTAT versión libre.

Resultados

Se encontró que en las 32 fincas visitadas predominan las asociaciones tradicional arbóreo (TA), mo-
nocultivo (Mono) y asociado a café (AC) en un 28,15% (9) cada uno, y en menor proporción el asociado a 
frutales (AA) en un 15,55% (5). 

De acuerdo con la información brindada por los productores, los cultivos se han establecido con colinos 
extraídos del mismo cultivo en un 81,25% y la compra del material vegetal se realiza en un 18,75%. Para la 
desinfección de los colinos predomina el uso de específico, hipoclorito, formol y yodo. Mientras que, para la 
desinfección del hueco de siembra los agricultores emplean comúnmente cal (46,87%), en una de las fincas 
se registró la técnica de solarización; por otro lado, el 12,5% de los productores no desinfecta el hueco (Ta-
bla 1). Al momento de la siembra el 90,62% de los agricultores abonaron con insumos orgánicos, mientras 
que el 9,37% decidió no abonar. 

Tabla 1. Prácticas o técnicas en la etapa de siembra y mantenimiento en los 4 sistemas de cultivo de plátano.

Etapa de siembra
Finca

Etapa de mantenimiento
Finca

No. % No. %

Desinfección de colinos Fertilización mantenimiento

Cal 4 12,5 Química 31 96,875

Carbofuran 8 25 No realiza 1 3,125

Lorsban 4 12,5 Mixta 15 46,875

Otros (Especifico, hipoclorito, 
formol, yodo) 12 37,5

No aplica 4 12,5 Limpias

Machete y guadaña 7 21,875

Desinfección hueco Machete y químico 3 9,375

Cal 15 46,875 Guadaña y químico 4 12,5

Carbofuran 7 21,875 Guadaña 8 25

Otros (Especifico, hipoclorito, 
formol, yodo) 5 15,625 Machete 3 9,375

Lorsban 1 3,125 Azadón, machete y guadaña 4 12,5

Solarizan 1 3,125 Manual 3 9,375

No aplica 4 12,5

Fertilización en siembra

Abonamiento 29 90,625

No abona 3 9,375
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Durante la etapa de mantenimiento el 31 de los 32 agricultores utilizaron fertilización química, el 
46,87% mezcló fertilizantes y solo 1 decidió no fertilizar; el fertilizante más frecuente fue el 46-0-0 (Úrea) 
con un 46,87%. En el manejo de la vegetación arvense asociada al campo cultivado, se combinaron métodos 
mecánicos (machete, manual, guadaña) con métodos químicos (herbicidas), con predominio del uso de la 
guadaña en un 25%, y aún prevalece el método manual con un 9,375% (Tabla 1). 

Respecto a la productividad representada en la biomasa, el valor mínimo fue 4,13Kg y el mayor fue de 
43,09Kg, la desviación estándar fue de 6,56 y el error estándar obtenido fue de 0,52. En referencia a los sis-
temas de cultivo el promedio fue de 21,82Kg para el sistema asociado a frutales (AA), 16,58Kg para asociado 
a café (AC), 18,32Kg para monocultivo (MONO) y 21,53 para tradicional arbóreo (TA). El análisis de varianza 
para los valores de biomasa estimado permitió validar la hipótesis alternativa con p-valor de 0,000279. La 
cual establece que la producción de biomasa de plátano dominico-hartón se ve afectada por el sistema de 
cultivo empleado. Se encontró que el sistema asociado a frutales (AA) difiere significativamente del sistema 
asociado a café (AC), y este a su vez difiere del sistema tradicional arbóreo (TA), siendo las plantas del siste-
ma (AA) las que presentan mayor producción en promedio de biomasa. Finalmente, el sistema monocultivo 
(MONO) no presentó diferencias significativas en relación al conjunto de sistemas de cultivo. 

Tabla 2 – Análisis de varianza en relación al sistema de cultivo para variables biomasa y masa del racimo. 

SISTEMA N

p-valor = 0,000007 p-valor = 0,000279

MASA DEL RACIMO BIOMASA

Media Error Media Error

Asociado a frutales (AA) 25 14,26a 0,62 21,82 1,47

Asociado a café (AC) 45 12,25a,b 0,49 16,58a 0,80

Monocultivo (MONO) 45 14,17 0,56 18,32b 1,05

Tradicional Arbóreo (TA) 45 15,85b 0,53 21,53a,b 0,82

Con respecto a la producción del fruto, es decir, los racimos de plátano Dominico-hartón en los siste-
mas de cultivo, el valor mínimo fue 3,60Kg y el mayor fue de 23,84Kg, la desviación estándar para los datos 
registrados fue de 3,79 y el error estándar obtenido fue de 0,29. Respecto a los sistemas de cultivo el pro-
medio fue de 14,26Kg para el sistema asociado a frutales (AA), 12,25Kg para asociado a café (AC), 14,17Kg 
para monocultivo (MONO) y 15,85 para tradicional arbóreo (TA). Semejante al análisis de la productividad 
primaria neta el análisis de varianza ANOVA aprobó la hipótesis alternativa, que indica la relación existente 
entre la masa en Kg del racimo del plátano dominico-hartón y el sistema de cultivo bajo el cual se siembra, 
para validar esto se obtuvo un p-valor de 0,000007 (Tabla 2). 

Para este caso en particular, el sistema TA difiere significativamente de los sistemas AC y MONO. Siendo 
TA el de mayor promedio de producción y AC el de menor (masa en Kg de racimo) entre los cuatro sistemas 
evaluados. El sistema AA no presentó diferencias significativas en relación a los sistemas evaluados, a la vez 
que los sistemas AA y MONO tampoco presentaron diferencias entre sí (Tabla 2).

En el análisis de componentes principales la componente principal (CP) 1 y 2 explican el 94,2 de la 
varianza total. El CP 1 explica el 75,9% de la varianza total, en la parte positiva del componente se sitúan 
las variables número de dedos, longitud media, perímetro media, diámetro a 1.30m, biomasa alométrica y 
masa del racimo. En la parte negativa se dispone únicamente la variable número de manos. Este tiene como 
factores de carga los sistemas de cultivo AA y TA. El CP 2 explica el 18,3% de la varianza total, en la parte 
positiva del componente se hallan las variables número de manos, número de dedos, longitud media, perí-
metro media. Mientras que en la parte negativa se encontraron las variables biomasa alométrica, diámetro a 
1.30m y masa del racimo. El análisis de componentes principales permitió visualizar el efecto los cuatro sis-
temas de cultivo en el cultivo de Plátano sobre las variables de biomasa y producción. Éste análisis permite 
diferenciar cuatro patrones: donde el sistema TA presenta los mayores valores en variables tan importantes 
como la masa del racimo y la biomasa; de igual manera el sistema AA presenta altos valores en variable de 
producción y biomasa. Por otro lado los sistemas AC y MONO se ubicaron en la parte negativa del CP 1, por 
tanto, obtuvieron los valores más bajos tanto en producción como en biomasa. 
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Discusión

La adquisición de la semilla es el aspecto más relevante dentro de todo proceso de producción de plá-
tano, se evidenció que 26 de los 32 productores obtienen las semillas o colinos de sus propios cultivos y tan 
solo 6 compran, este resultado se a asemeja a lo hallado por León-Agatón, Mejía-Gutiérrez y Montes-Ra-
mírez (2015) quienes encontraron que la mayoría de productores del bajo occidente del departamento de 
Caldas producen semilla de manera tradicional, esta decisión puede estar influenciada por el hecho de que 
en dependencia de la calidad de la semilla, puede presentar o no patógenos (Guzmán, 2004; Guzman, 2011), 
y a su vez, de esta dependerá el tipo de planta a producir (Moreno, Candanoza y Olarte, 2009; Soorianatha-
sundaram et al., 2016). 

Así mismo, su tratamiento influye en el crecimiento y desarrollo de plántulas sanas (González-Cardona 
y Guzmán-Piedrahita, 2011), razón que podría explicar por qué 28 de los 32 productores desinfectan el 
colino. Sin embargo, se encontró que para la desinfección de los colinos y los huecos se emplean en mayor 
proporción otros (hipoclorito, formol, yodo agrícola y específico) y cal, respectivamente. No obstante, estos 
productos no son lo más comunes dentro de los tratamientos de patógenos en los cultivos de musáceas 
(González-Cardona, Aristizabal y Aristizabal, 2007; Armijos, 2008; González-Cardona, Aristizabal-Loaiza, 
2014) esto puede deberse a que el uso de pesticidas debe realizarse bajo condiciones determinadas, de no 
ser así puede no cumplirse con el programa buenas prácticas agrícolas (Moreno, Candanoza y Olarte, 2009) 
por lo cual, los productores recurren a las técnicas tradicionales que representan un riesgo menor (Instituto 
colombiano Agropecuario, 2012). 

En el caso de las variables de producción, para la productividad primaria neta se hallaron diferencias 
entre los sistemas AC y TA, siendo AC el de menor producción y TA el de mayor producción. Estos resulta-
dos difieren de otros estudios relacionados, donde la productividad del plátano no se ve afectado por la 
presencia de café en asociación (Farfán, 2005; Moreno – Berrocal, Hernández-Guzmán y Grisales-López, 
2005). Por lo cual, la baja productividad puede atribuirse a factores como el colino, el suelo o patógenos que 
son los principales limitantes de la productividad de las musáceas (Soorianathasundaram et al., 2016). De 
igual manera, se encontró que el sistema AC difirió del AA y del TA para la variable masa en Kg del racimo, 
siendo TA y AA los del promedio más alto para esta variable, este comportamiento puede deberse a factores 
como la fijación de carbono y nitrógeno que tiende a ocurrir en los sistemas intercalados con dominancia 
de especies perennes o sistemas agroforestales (Andrade et al., 2014; Mena, Andrade, y Navarro, 2011). Lo 
que aumenta el vigor de crecimiento y tiene efecto positivo sobre la producción de manos, dedos y masa del 
racimo (Shiyam, Oko y Binang, 2004).

Respecto al sistema MONO aunque no hubo diferencias significativas respecto a la masa del racimo en 
KG entre los sistemas, si hubo diferencia en relación a la biomasa con el sistema TA, ubicándose dentro de 
los sistemas que menor promedio tuvo en esta variable. Uno de los factores que podría explicar esto es el 
manejo de las arvenses y las plagas. Este se caracteriza por la remoción completa de estas, generalmente, 
tratado con herbicidas y el tratamiento con plaguicidas como control fitosanitario (Killebrew y Wolff, 2010). 
Esto implica que el suelo tienda a perder humedad en los perfiles superficiales, y esto es necesario para la 
transformación de la materia orgánica y dinámica de los nutrientes lo cual puede afectar el desarrollo y 
crecimiento de la planta, adicional, genera un cambio en la cadena trófica y por ende en los flujos de energía 
ya que se diezman las poblaciones de descomponedores (Azlan et al., 2012; Herrera, Cadena y Sanclemente, 
2005; Montañez, 2014; Orozco-Santos et al., 2008), de igual manera, existen otros factores que pueden in-
fluir en esto como se mencionó anteriormente. 

Así el análisis de componentes principales soporta la hipótesis alternativa, permitiendo demostrar que 
los sistemas de cultivo influyen directamente sobre la producción de los cultivos de plátano Dominico-har-
tón en el departamento del Quindío. Por tanto, la toma de decisiones de las entidades territoriales en tér-
minos de desarrollo rural deben estar dirigidos a promover las prácticas agrícolas que beneficien de forma 
integral al sector rural del departamento, es decir, no solo beneficios en términos económicos sino también 
en términos socio-ambientales, siendo el propósito principal mitigar los efectos negativos que puedan llegar 
a ser generados, todo esto en pro del bienestar del sector rural (Echeverri y Sotomayor, 2010; Killebrew y 
Wolff, 2010). Para concluir, se propone como sistema producción, el sistema tradicional arbóreo TA puesto 
que de acuerdo con lo planteado por Doreen (2013) este cumple de manera integral con los propósitos 
económicos y sociales de los actores del sector rural, a la vez que, no representa una barrera para el compo-
nente ambiental del sector. 
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Resumo

De grande importância para a economia de estados como o Pará, Amapá, Maranhão e Acre, a exploração 
do açaí tem experimentado crescimento, especialmente no estado do Pará, impulsionado pela crescente 
demanda interna e externa do produto. O Pará é o maior produtor do Brasil de açaí, com 154 mil hectares de 
área plantada e manejada e a maior parte dos extratores e produtores são agricultores familiares. O grande 
desafio para estes produtores é captar um preço justo do cacho e agregar valor a partir da transformação da 
matéria prima em subprodutos derivados, quais sejam geleia de açaí e barrinha de açaí. O objetivo do pre-
sente trabalho é apresentar o caso da cooperativa agroextrativista da Veneza do Marajó – COPAVEM como 
um caso de sucesso de mercado justo e agregação de valor. Localizada no município São Sebastião da Boa 
Vista, Na Ilha Do Marajó. A COPAVEM surgiu com o intuito de melhorar os preços do produto e evitar que o 
açaí fosse escoado por atravessadores, que determinavam o valor que deveria ser pago pela fruta. A comuni-
dade percebeu que por meio do cooperativismo, o grupo de 42 famílias de produtores rurais da agricultura 
familiar teriam maior poder de barganha e capacidade de agregação de valor. A cooperativa recebe o apoio 
do SEBRAE no Pará, quem capacita os produtores em boas práticas no manuseio de alimentos através do 
programa alimento seguro – PAS AÇAÍ. O PAS tem como intuito orientar produtores e comerciantes da fru-
ta, a fim de melhorar a qualidade do produto, além de viabilizar medidas que resolvam a contaminação da 
doença de chagas por meio da ingestão do açaí contaminado com o inseto barbeiro. Adicionalmente, o SE-
BRAE/PA apoiou a cooperativa para a obtenção de duas importantes certificações: a orgânica, cre denciada 
pelo instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (Inmetro) e a Fairtrade (comér-
cio justo), concedida pela Fairtrade Labelling Organizations (FLO-CERT), que segue princípios de sustenta-
bilidade socioambiental. Desta forma, esta última certificação torna a COPAVEM a única cooperativa de açaí 
do mundo a obter essa distinção. Depois das consultorias do SEBRAE/PA sobre gestão da propriedade rural, 
cultura da cooperação e novas formas de manejo, a produtividade quase dobrou, passando de 693 toneladas 
em 2011 para 1.083 toneladas em 2015. O grupo deixou de comercializar de forma individual, apenas para 
atravessadores e passou a atuar de forma conjunta, vendendo para processadores artesanais de açaí de Be-
lém (batedores artesanais) e agroindústrias de Belém e de outros municípios.
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Fonte: COPAVEM, 2015

Histórico da Cooperativa Agroextrativista da Veneza do Marajó (COPAVEM).

A Cooperativa agroextrativista do Marajó – COPAVEM localiza-se no es-
tado do Pará, no Brasil, na Ilha de Marajó, no município de São Sebastião da 
Boa Vista. Nasceu no ano de 2006 com 40 cooperados. Atualmente conta 
com 50 cooperados e sua principal atividade econômica é a extração de açaí 
orgânico, assim como a elaboração de vários subprodutos, entre eles barras 
de cereal e geleias. Atualmente se consolida como a maior cooperativa do 
Marajó, no estado do Pará. Em 2015, a COPAVEM contou com uma produção 
de 102 toneladas do fruto. (COPAVEM, 2015)

A COPAVEM surgiu com o intuito de melhorar os preços do produto e 
evitar que o açaí fosse escoado por atravessadores, que determinavam o va-
lor que deveria ser pago pela fruta. A comunidade percebeu que por meio do 
cooperativismo, o grupo de 42 famílias de produtores rurais da agricultura 
familiar teriam maior poder de barganha e capacidade de agregação de valor.

Fonte: COPAVEM, 2015.

O açaí é um produto alimentício importante nos estados da região Norte do Brasil, principalmente no 
estado do Pará. O Pará é o maior produtor do Brasil de açaí, produzindo cerca de 60% do açaí brasileiro, o 
que equivale a 154 mil hectares de área plantada e manejada no estado, sendo a maior parte dos extratores 
e produtores oriundos da agricultura familiar.

Fonte: COPAVEM, 2015.



272

GT4 – Dinâmicas globais e mercados territoriais

É um alimento nutritivo, amplamente consumido pelas populações ribeirinhas e dos centros urbanos 
da região Norte. Difundiu-se seu consumo amplamente para todo o Brasil e também para o exterior. 

Fonte: COPAVEM, 2015.

Sua produção exige cuidados e recomendações para assegurar sua inocuidade. Desta forma, desde 
2008, o SEBRAE1 no estado do Pará vem apoiando os produtores cooperados por meio de projetos de aten-
dimento setorial coletivo, como parte da estratégia regional de desenvolver a cadeia produtiva do açaí nas 
Regiões de Belém e Marajó. As ações integrantes destes projetos incluem capacitações no uso de boas prá-
ticas de colheita do açaí por meio do Programa PAS-Açaí, e apoio para obtenção de certificações orgânica e 
FAIRTRADE, como parte de uma estratégia de agregação de valor do produto, para ser comercializado tanto 
no mercado interno quanto no mercado internacional.

O programa PAS (Programa Alimento Seguro) surgiu em 1998, com o objetivo principal de desenvolver 
conteúdos técnicos, metodologias e formação de equipe técnica qualificada para a garantia da produção de 
alimentos seguros à saúde dos consumidores. Foi concebido para capacitar produtores, manipuladores, téc-
nicos, e empresários da cadeia produtiva de alimentos na adoção de Boas Práticas (BP) e do Sistema APPCC2 
para controlar os perigos físicos, químicos e biológicos, visando à inocuidade dos alimentos produzidos. O 
PAS foi desenvolvido pelo SEBRAE Nacional junto com o SENAI3, o SENAC4, o SESC5, o SESI6 e demais parcei-
ros (SEBRAE, 2011). 

O PAS-Açaí se propõe a orientar os produtores, transportadores, distribuidores, batedores artesanais e 
agroindústrias a detectar e controlar os diferentes tipos de perigos, desde o início da cadeia produtiva até o 
consumidor, atuando em todos os seus elos e propondo operações de forma clara e prática para a manuten-
ção da qualidade e segurança do açaí.

Desta forma, a COPAVEM faz uso de boas práticas de colheita, prática essencial para minimizar os riscos 
de contaminação por doença de Chagas, doença infecciosa causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma 
cruzi, cuja transmissão é feita por insetos triatomíneos, conhecidos popularmente no Brasil como barbeiros. 

1 O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 3,6 milhões. A missão do SEBRAE é pro-
mover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional.

2 O APPCC ou Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle ou HACCP (sigla em inglês) é um sistema de controle que aborda a segurança do alimento 
através da análise e controle dos riscos físicos, químicos e biológicos, desde a produção da matéria-prima, suprimento e manuseio até fabricação, 
distribuição e consumo do produto acabado.

3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
4 Serviço Nacional de aprendizagem Comercial.
5 Serviço Social do Comércio.
6 Serviço Social da Indústria.
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Fonte: COPAVEM, 2015.

A partir da capacitação no PAS, a COPAVEM decidiu buscar certificação orgânica. A primeira certificação 
da COPAVEM de açaí orgânico foi em 2013, pelo IBD (Inspeções e Certificações Agropecuárias e Alimentí-
cias – IBD). A partir desta certificação, os produtores e os gestores institucionais da COPAVEM procuraram 
buscar a certificação FAIRTRADE, conquistada em 2014. O SEBRAE no Pará foi o parceiro que por meio do 
projeto “Cadeia Produtiva do Açaí na Região Metropolitana e Marajó”, orientou e subsidiou a certificação.

A COPAVEM é a primeira cooperativa de pequenos produtores, no mundo, a obter o selo FAIRTRADE na 
produção de frutos açaizais nativos. 

O FAIRTRADE como ferramenta de diferenciação e agregação de valor 

A Federação Internacional de Comércio Alternativo (International Federation of Alternative Trade – 
WTO) define o Fair Trade (Comércio Justo) como uma parceria comercial, baseada em diálogo, transparên-
cia e respeito, que busca maior equidade no comércio internacional, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável por meio de melhores condições de troca e garantia dos direitos para produtores e trabalha-
dores à margem do mercado, principalmente no Hemisfério Sul. Tem como objetivo principal estabelecer 
contato direto entre o produtor e o comprador, eliminando a dependência de atravessadores e das instabi-
lidades do mercado global de commodities. (SEBRAE, d.t.)

O FAIRTRADE (Comércio Justo) contribui para o desenvolvimento sustentável ao proporcionar me-
lhores condições de troca e a garantia dos direitos para produtores e trabalhadores marginalizados. É uma 
alternativa concreta e viável frente ao sistema tradicional de comércio. (SEBRAE, d.t.)

Os princípios que devem reger uma relação comercial considerada justa são:

 ― Transparência e corresponsabilidade na gestão da cadeia produtiva e comercial;
 ― Relação de longo prazo que ofereça treinamento e apoio aos produtores e acesso às informações 

do mercado;
 ― Pagamento de preço justo no recebimento do produto, além de um bônus que deve beneficiar toda 

a comunidade, e de financiamento da produção ou do plantio, ou a antecipação do pagamento da 
safra, quando necessário;

 ― Organização democrática dos produtores em cooperativas ou associações;
 ― Respeito à legislação e às normas (por exemplo, trabalhistas) nacionais e internacionais;
 ― O ambiente de trabalho deve ser seguro e as crianças devem frequentar a escola;
 ― O meio ambiente deve ser respeitado. (SEBRAE, d.t.)

Segundo Raynolds, Murray e Wilkinson (2007), o FAITRADE surgiu como uma possibilidade de mu-
dança de paradigma do mercado globalizado internacional, em especial no setor alimentício. (RAYNOLDS, 
MURRAY e WILKINSON, 2007)
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A certificação do açaí como FAIRTRADE, além de orgânico e com Boas Práticas (BP) faz parte de uma 
estratégia de agregação de valor que se baseia na qualidade, na diferenciação do produto e na segmentação 
do mercado que permite aos produtores se inserir nos mercados globais fugindo da lógica de concorrência 
de preços. (RENARD, 2005)

A diferenciação do produto mobiliza não somente o produtor, mas também as agroindústrias, os distri-
buidores e os consumidores para um novo modelo de consumo que surge em torno de valores compartilha-
dos, entre eles a conservação do meio ambiente e o conceito de “justiça”. (RENARD, 2005)

Com a certificação FAIRTRADE, o Selo garante que o produto tenha sido comprado diretamente de 
pequenos produtores a um preço “justo”, que reflita a remuneração do trabalho dos produtores. O preço 
“justo” afiança que a cooperativa receba a garantia de preço mínimo além de um bônus no preço que seria 
destinado a projetos sociais e comunitários. (RENARD, 2005)

Próximos passos na agregação de valor da COPAVEM

A COPAVEM tem recebido o apoio do SEBRAE no Pará em temas de gestão da propriedade rural, 
cultura da cooperação e novas formas de manejo do açaí, além do apoio para a obtenção das certificações 
Orgânica e FAIRTRADE. A produtividade também dobrou nos últimos 5 anos. O grupo de cooperados dei-
xou de comercializar de forma individual, apenas para atravessadores e passou a atuar de forma conjunta, 
vendendo para processadores artesanais de açaí de Belém (batedores artesanais) e agroindústrias de 
Belém e de outros municípios.

Em 2015 a COPAVEM decidiu buscar apoio financeiro para a construção de uma agroindústria para 
beneficiar o açaí colhido. Desta forma, em 2015, assinou um convênio com a fundação Banco do Brasil no 
valor de R$1,1 milhão para a construção de uma agroindústria com capacidade de beneficiamento de 30 
toneladas de açaí por mês, a aquisição de equipamentos e de uma embarcação para o transporte do produto 
e para capital de giro. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, 2015)

Com a certificação FAIRTRADE, a Cooperativa começou a exportar açaí orgânico para os Estados Uni-
dos. O apoio à cooperativa faz parte da estratégia do Sebrae de promover competitividade e sustentabilida-
de nos pequenos negócios do país. Esta é a missão do Sebrae.
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Resumo

No intuito de subsidiar a sustentabilidade ambiental da agropecuária do estado de São Paulo, este tra-
balho calculou um índice de ecoeficiência, que aponta em quanto é possível maximizar os objetivos econô-
micos e ambientais, tendo como referência as melhores práticas nos municípios da região. Para isto, utilizou 
o método Análise Envoltória de Dados com funções distância direcionais a partir das variáveis clássicas da 
função produção, multiproduto e da internalização de duas externalidades (uma positiva e outra negativa). 
Houve uso também das técnicas de análise exploratória de dados espaciais para verificar a autocorrelação 
espacial e a heterogeneidade espacial do índice calculado. Os resultados indicam que, em média, os muni-
cípios analisados podem elevar a produção e as áreas de floresta em 59%, bem como reduzir as áreas de-
gradadas e os insumos na mesma proporção. A análise espacial demonstrou a existência de autocorrelação 
espacial entre os municípios e a formação de dois grandes clusters significativos do tipo baixa-baixa e um do 
tipo alta-alta ecoineficiência. Estes resultados indicam que as estratégias de desenvolvimento sustentável 
da agropecuária do estado devem, por um lado, considerar a dependência espacial no planejamento geral, 
mas, por outro lado, ponderar a heterogeneidade local na definição de políticas específicas para cada região.

Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados, Análise espacial, Agricultura, São Paulo.
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1. Introdução

O crescimento da produtividade e eficiência agropecuária tem sido um fator relevante para o desen-
volvimento socioeconômico. É responsável pelo aumento da produção de alimentos e matérias-primas com 
custos relativamente menores, pela expansão do mercado interno, ofertando mais e novos produtos e de-
mandando uma quantidade maior de insumos e equipamentos agrícolas. Isto permitiu a liberação de re-
cursos humanos, materiais e financeiros para setores não agropecuários, fortalecendo o modo de produção 
urbano-industrial e o crescimento da qualidade e cobertura dos serviços públicos. Assim, o aumento da 
produtividade e eficiência da agricultura e pecuária provocou mudanças no espaço econômico e cultura 
campestre, bem como a ruptura das velhas estruturas de poder político da aristocracia rural. Um bom ritmo 
de crescimento da produtividade e eficiência agropecuária segue sendo um elemento-chave para que países 
como o Brasil consigam alcançar, de forma sustentada, o nível de vida dos países mais desenvolvidos.

No entanto, a intensificação agropecuária tem causado impactos ambientais significativos sobre os 
ecossistemas terrestres e aquáticos do mundo (TILMAN, 1999). Por exemplo, a mecanização aumentou o 
consumo de energias não renováveis; a monocultura gerou a erosão dos solos, a destruição das florestas e 
da biodiversidade genética; a intensificação da aplicação de inseticidas, pesticidas e fertilizantes nitrogena-
dos aumentou a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e, junto com os sistemas de irrigação, 
deu origem à eutrofização, poluição e esgotamento de recursos hídricos (IPCC, 2006). 

Na agropecuária do estado mais rico e populoso do Brasil, São Paulo, o problema ambiental não é dife-
rente. O desmatamento, a contaminação das águas e do solo e as emissões de gases de efeito estufa (GEE) no 
setor agropecuário são problemas crescentes. Das emissões acumuladas de GEE da agropecuária brasileira 
(12.970 Mt CO2) entre 1970 e 2013, o estado de São Paulo responde por cerca de 9% (IMAFLORA, 2015). 
Essas emissões foram e têm sido predominantemente derivadas da pecuária de corte e leite (56%), fertili-
zantes sintéticos (19%), cana-de-açúcar (10%).

Neste sentido, ficam em aberto as seguintes questões: a) É possível aumentar a produção e reduzir, ao 
mesmo tempo, os impactos ambientais e o uso de recursos naturais não renováveis? b) Como tornar a agro-
pecuária regional mais ecoeficiente? 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estimar um indicador de ecoeficiência que, sa-
tisfazendo o conceito ótimo de Pareto, maximiza concomitantemente os objetivos econômicos e ambientais, 
tendo como referência as melhores práticas nos municípios paulistas. Para tanto, utiliza-se do método DEA 
com funções distância direcionais, a partir das variáveis clássicas da atividade agropecuária e da interna-
lização de duas externalidades (uma positiva e outra negativa). Além disso, para o exame dos resultados 
verifica-se a autocorrelação e heterogeneidade espacial do índice calculado, a partir do uso de técnicas de 
análise exploratória de dados espaciais (AEDE).

Assim, acredita-se que os resultados do trabalho podem se transformar em importantes subsídios para 
a definição de políticas públicas regionais integradas e consistentes com a maximização do bem-estar social, 
com a finalidade de otimizar a sustentabilidade da agropecuária de São Paulo.

2. Objeto de estudo e variáveis

São Paulo tem 645 municípios agrupados em 15 mesorregiões e gera o maior PIB do Brasil. Grande 
parte de seu PIB vem da indústria, serviços, finanças e, em menor escala, da agropecuária. Mesmo assim, o 
estado ocupa, desde 2010, o segundo lugar no ranking do PIB agropecuário brasileiro, gerando mais do 11% 
do total. O principal produto agropecuário paulista é a laranja, que atinge 80% da produção nacional. Em 
segundo lugar vem a cana-de-açúcar, que chega a ser 60% da produção do país. As mesorregiões com maior 
PIB agropecuário são: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas e Bauru. 

Para realizar esta pesquisa foram tomadas as informações do último censo agropecuário, realizado 
em 2006 (IBGE, 2010) para os 645 municípios paulistas, considerando-se os inputs e outputs clássicos da 
produção agropecuária, mas inovou-se incorporando ainda uma externalidade positiva e outra negativa. 
Como na maioria dos casos (GOMES, 2008), os inputs usados na modelagem foram: x1 – Mão de obra nas 
propriedades em número de pessoas; x2 – Capital estimado pela depreciação (10% do valor dos ativos fi-
xos); x3 – Área total dos estabelecimentos em ha; x4 – Outras despesas correntes realizadas pelos produtores, 
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chamadas de custeio. Os outputs consideram três tipos de produtos: y1 – Produto desejável – Valor total da 
produção; y2 – Produto desejável ambiental – Áreas de matas e florestas naturais preservadas nas proprie-
dades em ha; b1 – Produto indesejável ambiental – Áreas das terras degradadas nas propriedades em ha (o 
censo não inclui as terras abandonadas).

3. Resultados

Com base nas variáveis selecionadas e nos métodos descritos, chegou-se a resultados cujo exame foi 
realizado em duas partes. Na primeira, analisam-se os índices de ecoeficiência. Na segunda, avalia-se a dis-
tribuição espacial.

3.1 Índices de ecoeficiência

Para os 645 municípios paulistas foram estimados os índices de ecoeficiência β. Na Tabela 1, registra-
-se o resumo estatístico dos municípios. Observa-se que o índice médio é 0,59. Isto indica que, em média, 
os municípios paulistas podem elevar o valor da produção total e as áreas destinadas em 58%, assim como 
reduzir as áreas degradadas e os insumos nesta mesma proporção, apenas imitando as melhores práticas, 
ou seja, tendo como referência os 26 municípios ecoeficientes destas regiões (com β=0). 

Tabela 1 – Resumo dos índices de ecoeficiência, β (beta)

1º Quartil 0.4820 3º Quartil 0.7702

Média 0,5917 Desvio padrão 0,2369

Erro padrão 0,0093 Valor Mínimo (26 municípios) 0

Mediana 0,6633 Valor Máximo (1 município) 0,9617

Nota-se também que 75% dos municípios de São Paulo possuem um índice de ecoeficiência acima de 
48,20% e 25% têm os piores índices, acima de 77%. A mediana está em 66%, ou seja, 50% dos municípios 
do estado de São Paulo possuem um nível de ecoineficiência igual ou maior a 66%. A amplitude dos resulta-
dos evidencia uma grande heterogeneidade na região, sendo os 26 municípios ecoeficientes caracterizados 
outliers, conforme se observa na Figura 2.

A Tabela 2, também revela o desempenho das macrorregiões. Ditos resultados identificam o Litoral 
Sul Paulista como a região mais ecoeficiente e Presidente Prudente e Marília como as mais ecoineficientes. 
Observa-se ainda que Ribeirão Preto é a macrorregião com maior número de municípios ecoeficientes, com 
aproximadamente 31% dos municípios benchmarks de São Paulo.

Com mais detalhes isto é observado na Figura 3, que georeferencia os índices de ecoeficiência Beta dos 
municípios. Quanto mais claro é o verde, maior é o beta. Neste mapa, intuitivamente, já se observa a presen-
ça de autocorrelação espacial em diversas regiões. Por um lado, nota-se a homogeneidade da ecoeficiência 
da mesorregião do Litoral Sul Paulista. Por outro, verifica-se a relativa homogeneidade da ecoineficiência 
nas regiões oeste do estado, principalmente em Presidente Prudente. 

Na Tabela 3, revelam-se os valores absolutos das melhoras necessárias para a ecoeficiência dos municí-
pios paulistas. Esses resultados foram obtidos considerando-se tanto os índices de ecoeficiência (β) quanto 
às folgas (slacks) estimadas. Fica evidente que a economia de recursos econômicos e ambientais é subs-
tancial e o potencial de crescimento da produção não é menos importante (R$ 15 bilhões). Ribeirão Preto 
destaca-se nesta tabela, uma vez que é a mesorregião com maior nível de produção e com 58 municípios 
ecoineficientes. No sentido oposto, sobressai a mesorregião metropolitana, visto que é a menos agrícola. 
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Figura 2 – Boxplot de β dos municípios paulistasAnálise exploratória de dados espaciais

3.2 Análise exploratória de dados espaciais

Os índices de ecoeficiência municipais foram ainda analisados usando-se as técnicas de análise explo-
ratória de dados. 

O índice de global Moran, baseado numa matriz de vizinhança Queen normalizada para os 645 municí-
pios, foi positivo, 0,2271, e estatisticamente significativo via simulação de Monte Carlo (p=0.0000) e distri-
buição normal (p=0.0000). O índice também foi superior ao valor esperado –0,0015. Isto indica a existência 
de autocorrelação positiva entre os índices de ecoeficiência dos municípios paulista. Em outras palavras, 
os municípios e seus vizinhos, no conjunto como um todo, apresentam valores de ecoeficiência próximos.

Para a análise dos índices de ecoeficiência com mais detalhes, utilizou-se o índice local de Moran (LISA). 
Os resultados estão registrados nas Figuras 4 e 5. 

Na Figura 4, cada município é classificado conforme sua posição em relação aos quadrantes do diagra-
ma de Moran. A cor vermelha representa o quadrante I (alto-alto), que reúne 273 municípios, equivalentes a 
42,3% do total. A verde representa Q3 (baixo-baixo), congregando 155 municípios (24%). A soma de ambos 
confirma a maioria e a dependência espacial positiva global. Os restantes dos municípios caracterizam-se 
com a cor laranja, representando Q2 (alto-baixo), e com a cor roxa, representando o quadrante Q4 (baixo-
-alto). Estes últimos municípios são chamados de áreas anômalas (outliers), já que não seguem o mesmo 
processo de dependência espacial apresentado pela maioria. 

Na Figura 5, são visualizados os clusters mais significativos (>p=0,05) das medidas de associação local (LISA). 

É possível verificar a presença de dois grandes clusters do tipo baixo-baixo, ou seja, conglomerados 
que possuem níveis de ecoineficiência baixos em relação à média estadual e estão contornados por vizinhos 
também com baixa ecoineficiência. O maior é formado por alguns municípios das mesorregiões de Litoral 
Sul Paulista, Itapetininga e Metropolitana de São Paulo. A explicação deste comportamento deve estar no 
fato de que, nesta região, está concentrada a maior área de florestas e vegetação nativa de São Paulo, segun-
do o Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2005). O segundo maior 
cluster é formado pelas mesorregiões de Ribeirão Preto e Araraquara, economias fortemente voltadas para 
o agronegócio, com grandes agroindústrias e infraestrutura logística, onde se encontram os municípios de 
maior produção de cana-de-açúcar do Estado e do Brasil.

O mapa apresenta também, um grande cluster ecoinefiente do tipo alto-alto, formado pela mesorregião 
de municípios de Presidente Prudente. Segundo SEADE (2016), a economia desta região está baseada pra-
ticamente na criação de gado, sector de grande impacto ambiental. Além disso, esta é uma das regiões de 
menor cobertura vegetal nativa do estado (SÃO PAULO, 2005). 
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Figura 3 – Distribuição do valor Beta de São Paulo no ano 2006

Legenda

Intervalo β Cor

0 – Ecoeficiência  

[0,005 – 0,5199) Quartil com a inferior ecoineficiência  

[0,52 – 0,6685) Quartil com média ecoineficiência  

[0,6685 – 0,772) Quartil com alta ecoineficiência  

[0,772 – 0.962] Quartil com a superior ecoineficiência  

Figura 4 – Distribuição da classificação da 
dependência espacial da ecoeficiência

Figura 5 – Clusters espaciais  
para o índice de ecoeficiência

Legenda. Metodologia: LISA

Classificação Cor

Não significativo  

Alto-Alto  

Alto-Baixo  

Baixo-Baixo  

Baixo-Alto  



281

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

Tabela 2 – Média dos índices β e número de municípios ecoeficientes por Mesorregiões

Mesorregião Media Ecoeficientes Mesorregião Media Ecoeficientes Mesorregião Media Ecoeficientes

Litoral Sul 
Paulista 0,3097 3 Vale do Paraíba 

Paulista 0,5554 1 Piracicaba 0,6318 0

Ribeirão Preto 0,4835 8 Bauru 0,5854 2 São José do 
Rio Preto 0,6405 2

Araraquara 0,5032 2 Campinas 0,5911 2 Araçatuba 0,6558 0

Metropolitana 
de São Paulo 0,5126 2 Itapetininga 0,6039 1 Marília 0,6566 1

Macro 
Metropolitana 
Paulista

0,5437 2 Assis 0,6277 0 Presidente 
Prudente 0,7624 0

Tabela 3 – Melhoras para a ecoeficiência dos municípios por mesorregiões

Mesorregião x4 – Custeio
(R$ 1000)

x2 –Capital
(R$ 1000)

x1 – Mão de 
obra

x3 – Área
(ha)

b1 – Áreas 
degradadas 

(ha)

y2 – Áreas 
preservadas 

(ha)

y1-Produção
(R$ 1000)

São José do 
Rio Preto -1093298,52 -385593,7674 -121113,31 -1501945,244 -2818,20 93301,39 2294347,732

Ribeirão 
Preto -2024594,158 -291400,0873 -76799,41 -1224187,28 -2727,76 111049,39 2589903,198

Araçatuba -499939,4213 -192328,3032 -40178,20 -842780,6204 -769,27 64995,92807 915543,6934

Bauru -2369549,61 -325219,3954 -61455,41 -1308267,347 -1590,63 128133,13 1633908,309

Araraquara -363072,148 -106119,7609 -25515,39 -332278,1061 -242,72 30591,14 748303,2357

Piracicaba -644422,3557 -128956,0915 -20021,51 -346609,1077 -270,48 35982,66 776792,5785

Campinas -584445,3004 -347637,6772 -68574,81 -602350,3322 -883,30 61683,68 1535215,338

Presidente 
Prudente -926674,7411 -242686,3095 -72928,17 -1587731,487 -772,02 80282,89 1261176,952

Marília -173592,9446 -91427,7073 -17167,59 -444737,9349 -728,55 36332,54 423524,9044

Assis -542317,5049 -157226,0469 -38271,74 -665007,6009 -485,30 40980,62 896520,5897

Itapetininga -549819,333 -206426,2561 -45265,15 -769526,032 -1916,94 109314,37 787721,2251

Macro 
Metropolitana -225236,2114 -148101,3339 -46572,07 -352233,8848 -865,86 49860,39 561801,4608

Vale do 
Paraíba 
Paulista

-175652,2231 -96874,22393 -26220,49 -435660,3017 -1127,04 80463,20 227654,1855

Litoral Sul 
Paulista -47502,6781 -20262,67816 -11120,44 -109981,4008 -360,77 38469,29 230898,1873

Metropolitana 
de S.P. -41927,77478 -30748,20555 -13322,90 -59184,60794 -258,71 8387,73 112949,3782

Total para o 
estado -10262044,92 -2771007,844 -684526,58 -10582481,29 -15817,50 969828,35 14996260,97
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4. Conclusões

A presente pesquisa estimou um índice de ecoeficiência para o estado de São Paulo, a partir da teoria 
da produção, do método não paramétrico Análise Envoltória de Dados com funções distância direcionais e 
das técnicas Análise Exploratória de Dados Espaciais. Desta forma, atende-se uma importante demanda no 
que diz respeito ao estudo da eficiência econômico-ambiental e sua distribuição espacial. 

Os resultados indicam que, em média, os municípios paulistas podem elevar a produção e as áreas de 
floresta em 59%, bem como reduzir as áreas degradadas e os insumos na mesma proporção, apenas tendo 
como referência as melhores práticas da região. Esses indicadores reforçam a hipótese de que é possível a 
formulação de políticas consistentes com a maximização do bem-estar social, com a finalidade de otimizar, 
simultaneamente, os objetivos econômicos e ambientais. Portanto, pode-se concluir que a discussão das 
questões econômicas e ambientais não resulta necessariamente em um trade-off ou um jogo de soma zero.

Os resultados da análise espacial da ecoeficiência demonstraram que existe autocorrelação espacial 
entre os municípios como um todo. As melhores práticas se encontram nos municípios situados nas mesor-
regiões de Litoral Sul Paulista e Ribeirão Preto e as piores concentram-se na região Oeste do estado. 

Mediante o índice local de Moran, verificou-se também a existência de dois grandes clusters significati-
vos do tipo BB e um do tipo AA. O primeiro do tipo BB está situado nas mesorregiões de Litoral Sul Paulista, 
Itapetininga e Metropolitana de São Paulo e o outro nas mesorregiões de Ribeirão Preto e Araraquara. O 
cluster do tipo AA situa-se na mesorregião de Presidente Prudente. 

Estes resultados indicam que as estratégias de desenvolvimento sustentável regional da agropecuária 
do estado devem, por um lado, considerar a dependência espacial no planejamento geral, mas, por outro 
lado, precisam ponderar a heterogeneidade local na definição de políticas específicas para cada região. 
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Resumo

Desde 1978 o governo do estado do Maranhão, localizado na macrorregião nordeste do Brasil, priori-
zou instalar um Distrito Industrial em São Luís (capital); para tanto reservou uma área a sudoeste da sede 
municipal e no entorno do Porto do Itaqui em que, a contar de 1985, se alocaram empreendimentos da 
vale (antiga CVRD) e do consórcio de alumínio do Maranhão (ALUMAR), o que resultou em conflitos com as 
comunidades inseridas nesse distrito industrial; tais conflitos são recorrentes e permanentes nessas áreas 
rurais, a exemplo da discussão pela posse e uso da terra entre “desenvolvimentistas” x ambientalistas, di-
minuição de áreas verdes (mangues, mata ciliar e babaçuais), comprometimento da qualidade da água de 
riachos e do mar, as quais são importantes para a sobrevivência da população e podem ser objeto de con-
servação. O objetivo desta comunicação é analisar as implicações socioambientais em decorrência da prio-
ridade industrial demonstrada pelo governo estadual em detrimento do desenvolvimento rural, cuja base 
é a abordagem metodológica do materialismo histórico-dialético, sustentado no levantamento e revisão de 
material bibliográfico, além de trabalho de campo em que se entrevistaram lideranças das comunidades e 
procedeu-se ao registro fotográfico. A área objeto deste estudo atém-se à que foi proposta, desde 2000, para 
a instalação da Resex de Tauá-Mirim e na qual o estado queria implantar um polo siderúrgico no referido 
distrito; nessa área, contudo, habitam doze comunidades as quais têm sofrido várias pressões no sentido 
de não resistirem à imposição do uso industrial e concordarem com a realocação, o que, por isso, inviabili-
zará a efetivação da mencionada unidade de conservação; entre tais comunidades destacam-se Cajueiro e 
Vila Maranhão. Sendo assim, é de total relevância este estudo com a finalidade de analisar a relação entre a 
prioridade no desenvolvimento industrial em oposição ao desenvolvimento territorial rural, de maneira que 
sejam indicadas medidas que visem à ênfase neste e, portanto, à melhoria da qualidade de vida da popula-
ção local. Neste caso, enfatizam-se práticas agroecológicas com a finalidade de se aumentar a produtividade 
e recuperar áreas degradadas por mineração.
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Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar as implicações socioambientais decorrentes da prioridade indus-
trial demonstrada pelo governo estadual em detrimento do desenvolvimento rural na área da futura RESEX 
de Tauá-Mirim, São Luís-MA.

Desenvolvimento

Desde a década de 1970 o governo do estado do Maranhão, localizado na macrorregião Nordeste do 
Brasil, priorizou instalar um distrito industrial em São Luís (capital) a partir de diretrizes do II Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento (1975-1979); para tanto:

“por intermédio da Lei Estadual nº 3.533/74 o governo do Maranhão criou a Companhia de Desenvolvimento 
Industrial (CDI-MA). Fica explícita, assim, a articulação entre o Estado (os três níveis) e o vislumbrado capital 
industrial, pois o primeiro orientou suas ações no sentido de atrair empreendimentos econômicos de grande 
monta; esses, por sua vez, necessitariam de extensa área e toda uma infraestrutura até então inexistente no 
Maranhão e, particularmente, em São Luís. Caberia, portanto, ao Estado desenvolver ações e estratégias alme-
jando viabilizar um local específico para efeito de instalação dos mesmos. É assim, que por intermédio da Lei 
Estadual nº 3.589/74 se instituiu o distrito industrial da capital maranhense”, que aliada ao “Decreto Estadual 
nº 7.632/80 reservou 19.946,2316 hectares” (Ferreira, 2014, p. 56 e 58)

para a implantação desse equipamento, localizado a Sudoeste da sede municipal e no entorno do Porto 
do Itaqui; com efeito, a contar de 1985 se instalaram empreendimentos da Vale (antiga Companhia Vale do 
Rio Doce) e do Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR, subsidiária da Alcoa), e mais recentemente 
a UTE Itaqui (do Grupo OGX que está em funcionamento desde 2013 e atualmente é denominada Eneva), as 
quais alardeiam o discurso de ampliar o número de empregos, mas se percebe que com o aumento popula-
cional vinculado à indução da economia, amplia-se a demanda por saúde, educação, infraestrutura, mobili-
dade, etc em toda a cidade de São Luís, como podemos observar na ( FIGURA 01) e na ( FOTO 01).

Figura 01 – Carta de Uso e Cobertura da Terra da Microrregião da Aglomeração Urbana de São Luís, 1996.

Fonte: GERCO/MA, 1998.
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Convém ressaltar na Figura 01, na cor amarelo, que “a área oficial do Distrito Industrial de São Luís cor-
responde a 199,43 km², todavia considerou-se a delimitação dos módulos excetuando-se os usos identifica-
dos neste, como por exemplo, áreas de extração de argila plástica/areias, urbanizada, manguezais, apicuns, 
capoeira e ocupação desordenada” (MARANHÃO, 1998, p 70); isto implica que, nesse estudo a área do citado 
distrito industrial foi considerada 166,05 km² e equivalia a 28,39% da superfície do município de São Luís. 
Portanto, impõe-se o debate decorrente do conflito de uso ao se relacionar a existência de comunidades 
rurais x a indução do uso industrial.

Foto 01 – Indústria no entorno da comunidade do Taim, na zona rural de São Luís-MA.

Fonte: Brito (2013)

Este quadro de prioridade de efetivação do uso industrial resultou em conflitos com as comunidades 
inseridas nesse distrito industrial, fato que remonta à instalação da Alcoa (EGLISH, 1984); tais conflitos 
são recorrentes e permanentes nessas áreas rurais, a exemplo da discussão pela posse e uso da terra en-
tre “desenvolvimentistas” x ambientalistas, diminuição de áreas verdes (mangues, mata ciliar e babaçuais), 
comprometimento da qualidade da água de riachos e do mar, as quais são importantes para a sobrevivência 
da população, podem ser objeto de conservação (MARANHÃO, 1998) e por isso a importância de se realizar 
tal estudo.

A área objeto deste estudo atém-se à que foi proposta, desde 2000, para a criação da RESEX de Tauá-
-Mirim e que é relevante para que possa garantir a permanência, sobrevivência e reprodução desses grupos 
humanos em oposição à instalação do vislumbrado polo siderúrgico estavam os líderes da comunidade do 
Taim, que foram os idealizadores da criação de uma RESEX juntamente com os moradores do Porto Grande 
e do Limoeiro, dentre outros.

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (2006, p.43):

À luz dessas considerações e das informações sistematizadas neste laudo, conclui-se que a área em questão 
possui vocação ecológica e social para a consolidação de uma reserva extrativista. A implantação de um polo 
siderúrgico seria inadequada, pois não cumpriria função social alguma e traria sério impacto a áreas bastante 
relevantes para a preservação.

No governo de Jackson Lago, tal movimento conseguiu uma carta que dizia sim para a efetivação des-
sa RESEX; todavia e de acordo com os lideres da comunidade Taim, o referido documento foi perdido no 
IBAMA de Brasília, mas até hoje ainda não se articulou uma outra carta que, de acordo com eles , “não é 
nenhuma lei”. Contudo, tem um valor simbólico e a chancela de uma autoridade preocupada com a questão 
ambiental e social; o agravante é o misterioso sumiço dessa carta em plenas instalações de uma instituição 
federal e em sua sede, na capital do Brasil.
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Atualmente a área da Resex é de 16.8000 hectares de acordo com as lideranças da comunidade do Taim, 
a mesma não se sobrepõe à área do distrito industrial de São Luís, pois tem uma lei Zoneamento, Parcela-
mento, Uso e Ocupação do Solo do município de São Luís que a prefeitura incorporou e fez audiências, mas 
o Ministério Público cancelou o processo que altera a Zona Rural aonde estão inseridas as comunidades da 
RESEX para Zona Mista Rural para a inserção de mais indústrias (FIGURA 02). Dentro deste contexto houve 
uma Assembleia Popular da Área da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim, realizada em 17 de maio de 2015, 
na Casa das Águas, situada no Taim; esta contou com a participação das comunidades tanto do entorno 
quanto de outros municípios como, Camboa dos Frades, Jacamim, Rio dos Cachorros, Povo Kreie (Barra do 
Corda), e outras entidades como Comissão Pastoral da Terra – CPT , Justiça nos Trilhos, Universidade Esta-
dual do Maranhão – UEMA e a Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB seção São Luís. Essas entidades 
defendem a criação da mencionada RESEX, independente da decisão do governo do Estado com a ideia de 
autonomia das comunidades sobre o território, assim como a instalação de Conselho Gestor a exemplo do 
que ocorre na RESEX de Cururupu (DISCONZI, 2002) e na APA dos Morros Garapenses (MARANHÃO, 2014).

Figura 02 – Parte de comunidades inseridas na proposta de criação da RESEX do Taim.

Fonte: Laudo Sócio-econômico e Biológico para a criação da RESEX do Taim, IBAMA, 2006.

Sendo assim, decidiu-se analisar a relação entre a prioridade no desenvolvimento industrial em oposi-
ção ao desenvolvimento territorial rural, de maneira que fossem indicadas medidas que visem à ênfase nes-
te e, portanto, à melhoria da qualidade de vida da população local. Neste caso, enfatizaram-se práticas agro-
ecológicas com a finalidade de se aumentar a produtividade e recuperar áreas degradadas por mineração; 
ressalta-se que, antes, nessa área predominava a agricultura através de plantações de melancia, mandioca, 
dentre outros; utilizava-se o sistema de corte e queima ou roça-no-toco; depois, a mineração com a retirada 
da laterita e areia que era usada no interior desta comunidade ou vendida para lojas de material de constru-
ção em São Luís; em decorrência da ascensão deste comercio, hoje a população só retira a laterita e a areia 
para construir suas próprias casas e atualmente possui a pesca como atividade principal, cujas referência 
são tainha (Mugil brasiliense) bagre (Siluriformes), camurim (Centropomus) , camarão branco (Litopenaeus 
schmitti), camarão piticaia (Penaeus Schimitii) e a sardinha (Sardinella).

As práticas agroecológicas objetivam que as pessoas dessas comunidades rurais desenvolvam agricul-
tura de forma sustentável para um verdadeiro desenvolvimento territorial rural e para a efetivação da citada 
RESEX, com a finalidade de que tenham outras atividades econômicas e não pratiquem mais a mineração 
que degrada os solos não só no Taim, mas em outras comunidades rurais.
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Considerações finais

Pode-se concluir que na comunidade do Taim são evidenciadas implicações socioambientais como 
ameaças de remanejamento/desapropriação em decorrência das empresas instaladas no seu entorno, des-
matamento, diminuição de áreas de pesca, etc., mesmo que alguns moradores trabalhem em indústrias.

Os resultados obtidos na comunidade do Taim, com a agricultura através de práticas agroecológicas 
com a plantação de mandioca, milho, e feijão concorrem para um desenvolvimento territorial rural e aban-
dono do uso de mineração, que causa assoreamento dos rios e consequentemente a diminuição da pesca, 
pois as mesmas agregam valor e servem para a efetivação da mencionada RESEX.

As práticas agroecológicas identificadas são importantes para qualificar o desenvolvimento rural sus-
tentável com o objetivo de criar e efetivar a Resex de Tauá – Mirim, o que se constitui uma alternativa à prio-
ridade industrial defendida pelo Estado observando que a instalação dessas indústrias causam problemas 
como a diminuição de áreas verdes.
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Resumo

O objetivo deste estudo foi contribuir para a análise das estratégias socioambientais desenvolvidas por 
um conjunto de municípios que têm em comum, problemas e potencialidades ligados ao desenvolvimento 
e ocupação na região norte do estado do Mato Grosso. A essência do estudo pôde ser identificada como 
aplicada, além de exploratória e bibliográfica, usando a metodologia PEIR como suporte analítico. O recorte 
focou nos assentamentos de reforma agrária do Território Portal da Amazônia que se situa na região intitu-
lada inicialmente de “arco do desmatamento” e que mais recentemente, fruto da contraofensiva do governo 
federal, passou a ser conhecida por região do “arco verde”. Por ora pode-se concluir que para indicadores de 
“Estado”, a análise de referência deve voltar-se para os elementos constitutivos da “Pressão”, na tentativa de 
entender o que ou quem causou aquela situação, mas mais importante é a verificação dos “Impactos” que 
advém desta situação e quais “Respostas” estão sendo dadas. As consequencias, ou “Impactos”, por sua vez, 
são de magnitude complexa e em escalas distintas e, por vezes, de efeitos indiretos e cruzados.

Palavras-chave: Estratégias sociambientais, Território, Políticas Públicas, Portal da Amazônia, PEIR. 
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Introdução

O presente estudo representa um esforço no sentido de contribuir para a análise das estratégias so-
cioambientais desenvolvidas, ou não, por um conjunto de municípios que têm em comum, problemas e 
potencialidades ligados ao desenvolvimento e ocupação na região norte do estado do Mato Grosso. O recorte 
está nos assentamentos de reforma agrária do Território Portal da Amazônia que situa-se na região intitula-
da inicialmente de “arco do desmatamento1” e que mais recentemente, fruto da contraofensiva do governo 
federal, passou a ser conhecida por região do “arco verde2”. Procurou-se elaborar um quadro analítico para 
discutir os problemas socioambientais na região de estudo e identificar e validar indicadores aplicados para 
cada uma das dimensões metodológicas na região de estudo.

A região norte do estado do Mato Grosso encontra-se em situação importante no enfrentamento de 
problemas ambientais ligados à expansão das atividades agropecuárias em direção à região Amazônica. 
Trata-se da porta de entrada da floresta na perspectiva de expansão das culturas agrícolas do centro sul do 
Brasil. Combina diferentes biomas como o Cerrado, Floresta Amazônica e fragmentos de Mata Atlântica e 
constitui parte de estratégias governamentais em temas fundiários, ambientais e agro produtivo com pers-
pectivas de sustentabilidade.

Especificamente, a metodologia pressão, estado, impacto e resposta (PEIR) (OCDE, 2003) tem se mos-
trado como uma opção para o debate das estratégias de desenvolvimento socioambientais e, sobretudo, 
para os estudos de impactos ambientais. Sendo assim, o estudo reconhece a aplicabilidade da metodologia 
PEIR e sua contribuição para a construção de um quadro analítico da gestão ambiental pública e da realida-
de socioambiental recente da região. 

Para a realização do estudo, a pesquisa pode ser classificada como aplicada uma vez que objetivou 
gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo ver-
dades e interesses locais. Neste quesito, foi ainda possível classificar a pesquisa em exploratória, pois bus-
cou proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses (GIL 2007). 

1. Desenvolvimento, política pública e território

O desenvolvimento se refere à vontade dos diferentes atores sociais (ou políticos) de transformar 
a sua sociedade (ALMEIDA 1997). O conceito de desenvolvimento que nos interessa é mais qualitativo, 
pois inclui as alterações da composição do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes setores da 
economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, 
violência, condições de saúde, alimentação, transporte, educação, higiene e moradia). 

Fundamental é que desenvolvimento não pode ser analisado, somente, por meio de indicadores 
como crescimento do produto real ou crescimento do produto real per capita, este deve ser complemen-
tado por indicadores que representem, ainda que de forma incompleta, a melhoria da qualidade de vida 
dos indivíduos, bem como a elevação das condições de saúde, nutrição, higiene, moradia, dentre outras 
variáveis sociais. 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública (SOUZA, 2006). As 
políticas públicas refletem ações de governos, interesses de grupos alocados em espaços constitutivos da 
sociedade civil organizada, significando o “governo em ação” na tentativa de intervenção da realidade, dos 
problemas sociais, econômicos e ambientais. 

1 O avanço da fronteira econômica produziu uma extensa mancha com cobertura florestal em franco declínio em forma de arco, facilmente visualizável 
em imagens de satélite. No final dos anos 1990, essa área – foco prioritário das políticas de combate ao desmatamento – passou a ser identificada como 
o “arco do desmatamento”. (Mídia e Amazônia, 2014). 

2 A operação arco verde, resposta do governo federal para conter o desmatamento, lançada em 2008, deu início a uma série de políticas e ações públi-
cas de estímulo à produção sustentável. O objetivo da Operação Arco Verde é promover o desenvolvimento sustentável da região, com prioridade ao 
combate ao desmatamento da Amazônia Legal. 
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O desenvolvimento se refere à vontade dos diferentes atores sociais (ou políticos) de transformar a 
sua sociedade (ALMEIDA 1997). Se torna imperativo então, pensar as políticas públicas de forma articu-
lada e de forma territorializada, ou seja, implica em manejar potencialidades ativas nas relações sociais e 
processos de poder na ótica do território. 

Ele (o território) tem que ser visto (...) como um campo de forças, como lugar do exercício, de dialéticas e 
contradições entre vertical e horizontal, entre Estado e mercado, entre o uso social e econômico dos recursos. 
(Santos citado por RIBEIRO, 2003, p. 37).

Para Oliveira (1998), a noção de territorialização é definida como um processo de reorganização social. 
Territorializar as políticas, portanto, supõe pensar o desenvolvimento com esforços combinados de ações 
entre poder público, sociedade civil, instituições locais e, sobretudo, com olhar diferenciado para os recur-
sos e identidade que os diferentes locais possuem.

2. Indicadores e políticas públicas

Indicadores podem orientar políticas públicas no combate às disparidades (CDES, 2008). A questão 
essencial na definição das estratégias de ação do Estado para promover o debate, consiste em identificar 
informações que subsidiem a análise da realidade alvo das iniciativas. Os indicadores são construções que 
fornecem minimante, margem de segurança para as iniciativas públicas.

No debate sobre as estratégias de desenvolvimento socioambientais, os indicadores que permitam 
compreender fenômenos situacionais, evoluções e tendências requerem um esforço analítico capaz de cons-
truir um quadro amplo de informações (demográficas, econômicas, sociais, políticas, ambientais) combina-
das e dotadas de um significado explicativo para o status atual da região de estudo. 

Nota-se que a proposição de construir um quadro analítico para este debate orienta-se no sentido de 
discutir indicadores que informem aspectos ligados à problemática do Território Portal da Amazônia, visan-
do subsidiar a analise PEIR.

3. Resultados 

3.1 Caracterização do objeto de estudo

O Território Portal da Amazônia abrange uma área de 108.796,82 Km² e é composto por 16 municí-
pios: Nova Santa Helena, Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Marcelândia, Matu-
pá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte verde, Novo Mundo, Paranaíta, 
Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. A população total do território é de 258.265 habitantes, dos 
quais 85.091 vivem na área rural, o que corresponde a 32,96% do total. Possuem 19.948 estabelecimen-
tos da agricultura familiar, 19.992 famílias assentadas, 14 terras indígenas. A agricultura familiar empre-
ga 51.301 pessoas. Seu IDH médio é 0,68. 

Sua população pode ser considerada como rural. Entretanto, observa-se nos últimos anos fluxo mi-
gratório das áreas rurais para os núcleos urbanos, a diminuição do crescimento populacional do território 
e intensificação das migrações internas. Apesar do avanço do IDH nos últimos anos, a renda continua 
sendo um dos principais limitantes para as populações do território, em especial as populações rurais 
(ceaAF, 2010).

É um território no qual as atividades agrícolas desempenham papel econômico relevante, em espe-
cial a pecuária de leite e a produção de lavouras temporárias. A agricultura familiar ocupa neste cenário 
um espaço importante: representa grande parte dos estabelecimentos e é a grande atividade empregado-
ra da região. Entretanto, alguns importantes limitantes ainda precisam ser superados: a concentração de 
terras, a baixa renda do agricultor familiar devido principalmente pelos produtos de baixo valor agregado 
e os graves impactos ambientais ocasionados pelo avanço da fronteira agrícola são alguns exemplos que 
devem ser considerados (ceaAF, 2010).
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Foi criado com o propósito de unir municípios com aspectos econômicos, ambientais, sociais e cul-
turais compartilhados em torno de um objetivo de desenvolvimento (Fundação Cândido Rondon 2005). 
Porém, até hoje, a região é caracterizada por múltiplos problemas socioambientais, que incluem desmata-
mento, desordenamento territorial, invasão e venda de terras públicas, abertura de estradas vicinais para 
atividades madeireiras e expulsão de pequenos agricultores (de OLIVEIRA 2009 citado por MERTENS et 
al 2011, p. 481). 

Estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM, 2015) identificou na 
região do Portal da Amazônia 20 atividades produtivas, ligadas aos assentamentos de reforma agrária, 
com destaque para a pecuária de leite, as frutíferas, produção de doces e a exploração do manejo flores-
tal. Ganham destaque no estudo, as projeções de avanço das atividades sinalizando uma diversificação 
importante para a sustentabilidade local. 

Por outro lado, não havendo políticas públicas que fortaleçam e fixem os assentamentos, o cenário 
apontado pelo estudo remete para uma desvalorização da agricultura familiar com maior endividamento 
e dificuldade de acesso ao PRONAF aumentando a vulnerabilidade da exploração da mão-de-obra das 
famílias assentadas. Projeta-se expansão do agronegócio e das fazendas de criação de gado extensivo 
proporcionando maior abandono dos lotes (evasão) nos assentamentos e menor disponibilidade e custos 
mais elevados dos alimentos na região. Consequentemente, haverá o aumento da concentração de terras, 
dos grandes desmatamentos, dos incêndios florestais, da extração de madeira ilegal, dos conflitos de ter-
ra, da violência no campo, aliados a degradação dos recursos hídricos e perda da biodiversidade (IPAM, 
2015, p.27).

O quadro 01, aponta para as dimensões, indicadores e fonte de dados para sua construção, conside-
rando o quadro analítico proposto.

4. Considerações finais 

Em especial neste estudo, o objetivo remete a construção de um quadro analítico e os respectivos in-
dicadores capazes de contribuir na compreeensão das estratégias socioambientais nos assentamentos do 
Território. Não se aprofunda na discussão das estratégias e ou nas ações públicas em curso. A proposição 
é instrumental, no sentido de oferecer um quadro de referencia para estudos dessa natureza.

Em se tratando dos indicadores de “Estado”, a análise de referência deve voltar-se para os elementos 
constitutivos da “Pressão”, na tentativa de entender o que ou quem causou aquela situação, mas mais im-
portante é a verificação dos “Impactos” que advém desta situação e quais “Respostas” estão sendo dadas.

As consequencias, ou “Impactos”, por sua vez, são de magnitude complexa e em escalas distintas e, 
por vezes, de efeitos indiretos e cruzados. Se é fácil inferir que determinado estímulo público (como o 
crédito agrícola) responde diretamente pelo aumento da produção de soja na região, por exemplo, não se 
pode afirmar, por outro lado que, a qualificação da gestão ambiental municipal seja elemento impeditivo 
do aumento do desmatamento.

Por fim, a metodologia volta-se para as “Respostas” propostas, implementadas ou não pelos ato-
res sociais (públicos, privados e sociedade civil) na tentativa de consolidar o desenho analítico final. 
São aqui importantes as distintas contribuições que direta ou indiretamente, contribuem para mitigar, 
punir, estimular, fomentar ou mesmo interromper dado curso de atividades que consolidou a situação 
ambiental diagnosticada. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que não há regra geral na análise. Enquanto para de-
terminada situação um fenomêno pode ser considerado indicador de pressão, para outras análises ele 
pode se constituir em imapctos ou mesmo respostas. Portanto, a construção de um quadro analítico claro 
e com perguntas investigativas delineadas a princípio é a melhor forma de evitar equívocos na análise.



294

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

Quadro 01 – Quadro analítico, indicadores e a contribuição da metodologia para os estudos de Gestão Ambiental Territorial

Dimensão Indicador geral Exemplos Fonte de dados Observações

Pressão

Agropecuária
 ― área de pastagem
 ― rebanho bovino
 ― produção de leite

IBGE

A evolução dos indicadores associados ao 
tema agropecuária nos assentamentos pode 
indicar por um lado a ocupação das áreas 
com atividades tradicionais da região ou 
mesmo, dependendo de outros indicadores, a 
reconversão dos assentamentos em unidades 
especializadas via reconcentração de terras.

Atividade madereira 
e florestal

 ― Exploração madereira 
certificada

 ― Exploração madereira 
ilegal

 ― Produção extrativista

IBGE/juntas 
comerciais

A exploração madereira ilegal aponta para 
um cenário distinto daquele que a produção 
extrativista depende. Neste caso, a associação 
com informações das áreas desmatadas 
permite um diagnóstico mais preciso.

Fundiários

 ― Número de projetos de 
assentamento

 ― Famílias assentadas 
 ― Grilagem de terra

INCRA e PF

O avanço do número de assentamentos e 
famílias assentadas pode significar que 
as estratégias socioambientais no Portal 
sejam de conter o avanço da agroepcuária 
comercial e o desmatamento. No entanto, 
essa informação pode ser validada 
confrontada com a grilagem de terra.

Queimadas e 
desmatamento

 ― Incendios florestais
 ― Área desmatada INPE/MMA

Estas informações são as mais precisas em 
termos de registros e localização graças 
aos precisos sistemas de monitoramento e 
geolocalização que indicam com precisão 
onde ocorrem os focos de desmatamento. 
Nota-se que os assentamentos do Portal da 
Amazônia possuem passivos ambientais 
anteriores e posteriores a suas instalações. 
Portanto, o acompanhamento dos 
indicadores é fundamental.

Infraestrutura
 ― Estradas
 ― Serviços públicos
 ― Agroindustrias

DNIT/Ministérios

A oferta de infraestrutura pública 
é majoritariamente dedicada ao 
atendimento da agropecuária de grande 
escala e comercial. No entanto, políticas 
específicas apontam para a instalação de 
agroindustrias, tanques de resfriamento de 
leite e equipamentos coletivos que atendem 
aos assentados.

Estado

Conflitos
Socioambientais e 
degradação cultural

 ― Violência 
 ― Desemprego
 ― Uso de drogas
 ― Prostituição infantil

MJ

O quadro de degradação cultural nos 
assentamentos reflete a combinação 
de insucesso da política de reforma 
agrária com o crescimento das atividades 
associadas à expansão da agricultura 
comercial, mineração, grandes obras. 

Institucionalidades
 ― Conselhos participativos
 ― Governança local
 ― Investimentos públicos

MDA

A institucionalização de espaços 
participativos efetivos, os investimentos 
públicos com governança são indicadores 
de avanço da política territorial que se 
combinam e constituem o quadro do Estado 
do Território. 

Impacto Sociopolítico

 ― Migração campo cidade
 ― Acesso à políticas 
públicas

 ― Atendimento a 
mercados institucionais

IBGE/Ministérios

Apenas para ilustração, alguns impactos 
são aqui citados. Vale lembrar que cada 
indicador aufere um impacto que pode 
conduzir a análise em caminhos distintos. O 
que evidencia o impacto final é a combinação 
e dosagem de cada um desses e outros. 
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Dimensão Indicador geral Exemplos Fonte de dados Observações

Resposta

Políticas públicas

 ― Unidades de 
Conservação

 ― Educação Ambiental
 ― Investimentos públicos
 ― Crédito PRONAF, FCO, 
ABC

MMA
Formam um quadro normativo, 
adminisrtativo e legal de ações dos poderes 
públicos nas diferentes esferas, 

Soluções de 
mercado

 ― Venda de máquinas
 ― Crédito privado
 ― Venda de defensivos e 
fertilizantes quimícos

MDIC e MAPA Respostas do mercado para os “Estados” 
percebidos e interesses dominantes.

Sociedade civil
 ― Organizações 
economicas da AF

 ― Associações
MDS

Respostas da sociedade civil para o 
conjunto majoritario de pressões que 
moldam a análise.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Resumen

Hablar de territorio es hablar de implicaciones en la actividad humana, es decir, están envueltos todos 
los factores que rodean a la sociedad en general, aquí hablaremos de sociedades rurales intervenidas por 
externalidades para este caso violentas en la costa del estado de Michoacán, el trabajo relata la dinámica 
social y eco sistémica permitida (a grandes rasgos) que priva en la zona comprendida entre la población 
de Maruata y Faro de Bucerías a lo largo de 90 kilómetros de curvas la zona se encuentra aislada debido a 
la condición orográfica prevaleciente, es una zona donde se requiere al menos tres horas de carretera para 
llegar a lázaro cárdenas o en su defecto tres horas para ir a tecomán, colima, no existe manera de obtener 
señal de celular, en resumen la zona está completamente aislada de la lógica externa, es decir, del contexto 
social y económico de la costa y por supuesto del resto del estado, en este marco el territorio se encuentra 
sin ocupar en detrimento de la lógica de desarrollo propia de una zona con potencial turístico y del resto 
de los sectores de la economía Michoacana, sin embargo la zona tiene su forma particular de existir. La 
comunicación es con llamadas desde puntos fuera de esta zona, la economía local subsiste con los ingresos 
que generar actividades productivas como la pesca, algunos practican la agricultura y en las playas con 
potencial turístico se puede decir que los ingresos provienen de pequeñas palapas para comer y hospedar 
a los posibles turistas. Por otro lado está la economía ilegal relacionada con el movimiento y tráfico de sus-
tancias ilegales, estos grupos controlan la comunicación en la carretera y caminos afluentes por medio de 
los llamados “halcones” apostados en puntos estratégicos y equipados con radio y motocicletas, su tarea es 
pasar información de los vehículos que transitan y en esa medida hay comunicación para la protección de 
los intereses de estos grupos. La costa Michoacana y su puerto lázaro cárdenas han sido el portal de entrada 
de precursores químicos para la producción de anfetaminas en donde la droga conocida como “ice” es el 
principal producto transformado en tierras de Michoacán. Utilizar el concepto de territorios no ocupados 
parte de la idea de que en esta zona hay una franja de costa y montaña que se encuentran aisladas de una 
mayor presencia de grupos sociales que usen la tierra o que la abandonaron por las condiciones en las que 
este territorio ha sido impactado desde el momento en que la guerra fue declarada abiertamente en 2006 
por el gobierno federal de esa etapa en la historia de México, a consecuencia de este ambiente es posible 
observar zonas serranas conservadas y con anuncios de apoyos gubernamentales con proyectos de pago 
por servicios ambientales. En la lógica anterior la zona se encuentra desocupada en los términos ya mencio-
nados pero usada de escudo para conservar espacios de impunidad, en esta medida esto puede ser tomado 
como un abandono, lo cual como consecuencia tiene zonas de vegetación con una interesante apariencia de 
conservación, esto es un impacto positivo dentro de lo malo que resulta ser que un territorio este ocupado 
por grupos que restringen el libre tránsito de las personas. La forma de trabajar esta propuesta se basa en 
visitas a la región y participación en asambleas de trabajo con grupos de pescadores organizados, en estos 
encuentros la observación fue muy importante para guardar discreción pero sobre todo para mantener la 
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seguridad del grupo de trabajo a salvo. Las reuniones en las que se participó no tuvieron temas relacionados 
con la presente propuesta de ahí que el trabajo que se relata es netamente una observación indirecta. Como 
reflexión final principal queda la idea de que los territorios no ocupados por actividades cotidianas legales 
han sido usados para actividades ilegales que provocan un alto grado de impunidad en términos sociales 
pero que dejan que la vegetación permanezca en condiciones de conservación. Por otro lado el bajo nivel 
de comunicación es una problemática cotidiana que deberá ser tratada de manera inteligente para generar 
condiciones tranquilas de vida en estos territorios.

Antecedentes

En Michoacán la guerra declarada en 2006 contra los grupos ilegales productores y comercializadores 
de droga ha impactado notablemente las actividades cotidianas en una magnitud inimaginada por las auto-
ridades federales, estatales y municipales que en esa época dirigían los destinos del país y en particular de 
Michoacán, las implicaciones económicas son notables desde la disminución de la afluencia de turistas hasta 
el abandono del Estado por parte de empresas transnacionales (ejemplo Pepsi), sin dejar de mencionar a 
los pequeños empresarios que por presiones de los grupos ilegales abandonaron la entidad, disminuyendo 
copiosamente la oferta laboral.

Hablando sobre territorio en un contexto donde los espacios han sido ocupados por grupos que no per-
miten que la tierra sea utilizada para actividades cotidianas y productivas. La idea de explicar este fenómeno 
es necesario dadas las condiciones de abandono y de disminución de la actividad económica en Michoacán, 
esto basado en lo que este trabajo intenta explicar en el contexto de la región costa.

Hablar de territorio es hablar de implicaciones en la actividad humana, es decir, están envueltos todos 
los factores que rodean a la sociedad en general, aquí hablaremos de sociedades rurales intervenidas por 
externalidades para este caso violentas en la costa del estado de Michoacán, el trabajo relata la dinámica 
social y eco sistémica permitida (a grandes rasgos) que priva en la zona comprendida entre la población de 
Pichilinguillo y Faro de Bucerías a lo largo de 90 kilómetros en dirección sur-norte, desde Lázaro Cárdenas 
hacia el vecino estado de Colima. 

Para comprender un poco el espacio físico del cual se habla en el documento podemos decir que las 
playas ubicadas en esta zona son de un valor paisajístico invaluable además de tener poco desarrollo en 
cuanto infraestructura hotelera se refiere, salvo en contados casos donde existen espacios para alojamiento1 
sencillos sin lujos, en la mayoría de los lugares es posible acampar. Las playas más representativas y turís-
ticamente aprovechadas son: Pichilinguilo, Tizupan, Maruata, Colola, Motín de Oro, Faro de Bucerías, La 
Manzanillera, Nexpa, todas ubicadas en las tierras del municipio de Aquila. En resumen la infraestructura 

1 Bungalows en Nexpa, cabañas y lugares para acampar en Maruata, desarrollo ecoturístico Tecoman, Casa de huéspedes en Pichilinguillo, habitación con 
servicios de la Manzanillera (proyecto turístico de la comunidad), cabañas Colola, enramadas en la Llorona, Hotel Kalaki Atl Tlayekantik en Faro de Bucerías.
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hotelera o de hospedaje en esta área de la costa michoacana es sencilla sin un gran desarrollo a pesar de la 
belleza física de las playas, esto puede estar relacionado a el temor que existe por las condiciones de riesgo 
para las inversiones y por otro a que los gobiernos estatales no han tenido capacidad de negociación para 
crear esas condiciones.

Lo anterior es un beneficio indirecto porque los sitios que hoy se pueden visitar están prácticamente 
“vírgenes” sin grandes focos de contaminación derivado de una afluencia de turistas prácticamente regio-
nales o de estados vecinos pero sin grandes números.

El Municipio cuenta con 481 localidades, distribuidas en los 2,265 km2, los ríos Ostula, el Águila, el 
Cachan, el Cuilalá y el Huahua recorren su territorio para desembocar en el océano Pacífico; la lluvia repre-
senta 604.8 mm y cuenta con vegetación de bosque tropical principalmente. 

La población es de 23,536 habitantes y cuenta con riquezas naturales como el hierro2, la actividad 
minera relacionada con este metal ha estado caracterizada por un constante conflicto histórico que no ha 
cesado hasta el momento de escribir este documento.

Una característica de la zona es de contar con la carretera muy sinuosa a tal grado que para recorrer la 
distancia entre Lázaro Cárdenas y la colindancia con Colima se requieren al menos cinco horas de trayecto 
en vehículo particular, en términos económicos este es un factor importante de ineficiencia o en otros tér-
minos de baja competitividad, en este sentido, el impacto social en la vida cotidiana es relevante, en sentido 
práctico, si una familia requiere acudir a una instancia de gobierno con representación en Lázaro Cárdenas 
requiere tres horas de transporte hacia esta ciudad y de aproximadamente ocho para en transporte público 
llegar a la capital del Estado.

Por otro lado en relación a la comunicación digital el servicio de señal para celular se encuentra nulifi-
cado, en otras palabras, la zona se encuentra completamente aislada de la lógica externa, del contexto social 
y económico del resto del Estado, una idea que puede resumir esta situación es: territorios de nadie creados 
para cuidar o mantener los intereses de “alguien”. En los hechos las llamadas de celular están bloqueadas o 
por lo menos no hay señal que permita enlazar ninguna llamada y esto geográficamente se puede verificar 
si se recorre la carretera desde Boca de Apiza hasta Pichilinguillo. 

Imagen 1 – Playa Pichilinguillo.

Esta situación tiene un impacto en la actividad turística porque es bien cierto que hoy la comunicación 
vía celular es una garantía para muchas personas de sentirse cómodos y con esto viajar tranquilos, en rela-
ción al movimiento de mercancías y productos para abastecer a todas las comunidades también es un riesgo 
latente no contar con comunicación de este tipo, en esencia esta zona incomunicada no ofrece calidad en el 
viaje al que por trabajo o placer requiera trasladarse. 

2 El hierro ha sido exportado a China a través del puerto de Lázaro Cárdenas, esta actividad fue explotada por los grupos ilegales por medio del cobro de piso, 
es decir, seguridad para la empresa. Se cobraba cuota por peso, esto para garantizar el libre tránsito del metal hacia la siderúrgica en la ciudad mencionada.



300

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

Es importante reflexionar sobre la importancia de la zona en términos de posibles proyectos de ge-
neración de empleos y de un movimiento económico más dinámico con mejoras en la infraestructura de 
comunicación tanto digital como carretera con inversiones bien pensadas, planeadas y consensadas con 
las comunidades en los temas mencionados es posible pensar en disminuir de alguna forma el atraso y los 
impactos del asilamiento actual. En la Imagen 1 y 2 se aprecia un paisaje con potencial turístico importante 
de esta zona de Michoacán, existen múltiples playas con condiciones de paisaje aptas para que el turismo 
interesado en visitar lugares poco conocidos pero con una belleza enorme puedan ser aprovechadas en la 
medida de que exista un control de crecimiento de esta industria.

Volviendo a la descripción de la zona, la economía local subsiste con los ingresos que generan activi-
dades productivas como la pesca, algunos practican la agricultura y en las playas con potencial turístico se 
puede decir que los ingresos provienen de pequeñas palapas para comer y hospedar a los posibles turistas. 

Por otro lado está la economía ilegal relacionada con el movimiento y tráfico de sustancias ilegales, 
estos grupos controlan la comunicación en la carretera y caminos afluentes por medio de los llamados “hal-
cones” apostados en puntos estratégicos y equipados con radio y motocicletas, su tarea es pasar informa-
ción de los vehículos que transitan, este tipo de comunicación de alguna forma es la aceptada y en sentido 
práctico es directa sin dejar de lado que es confidencial para los intereses de los grupos que manejan a 
estos grupos de comunicadores, a través de este mecanismo que solo atiende a quien paga por él, así que el 
ciudadano común está solo y aislado. Sin embargo para los intereses de los grupos dedicados a actividades 
ilícitas las comunicaciones funcionan a grado tal que controlan la costa para el tráfico de drogas conocidas 
como ICE desde los insumos para su producción y después una vez ya como producto final es transportado 
hacia los clientes finales (mayormente a los EE.UU.).

Pero Michoacán es más que un estado para los narcotraficantes: es el laboratorio de drogas más boyante del 
país. Allí convergen, como líneas que se cruzan todos los cárteles: Juárez, Sinaloa, Milenio, Tijuana, Golfo, 
Amezcua. Enclavado en el corazón del Pacífico mexicano se ha convertido en una de las rutas preferidas de los 
capos mexicanos y colombianos. Es la tierra de nadie bajo la disputa de todos (Ravelo, 2012: 11).

El mapa presentado refiere a los grupos ilegales y sus rutas de transporte, es posible visualizar cómo 
desde el Océano Pacífico se encuentran varias líneas de transporte que recalan en la costa michoacana, este 
tráfico genera dinero que entra en su parte proporcional a la economía local de esta región, es decir entra en 
juego para dar subsistencia a muchas de las familias que ahí habitan, en este sentido la zona costera de este 
Estado está delimitada geográficamente por los límites naturales pero en estricto sentido estas fronteras 
están hoy adaptadas a las condiciones económicas y sociales prevalecientes por lo tanto son tierras y zonas 
de costa que son utilizadas para actividades ilegales que impiden se desarrollen otras de índole legal.
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La presente investigación no pretende responder a las disyuntivas que presenta el conflicto ilegal de 
tráfico de drogas en la Costa michoacana, lo único que pretende recalcar es que la existencia de estos gru-
pos ilegales han redefinido el territorio en defensa de sus intereses y han convertido amplias zonas de esta 
región del Estado en lugares sin un uso cotidiano, en este sentido es que se planeta la idea de discutir esta 
circunstancia a partir de un concepto teórico que ayude a dilucidar las implicaciones que tiene para el día a 
día de las personas.

Utilizar el concepto de territorios no ocupados parte de la idea de que en esta zona hay una franja de 
costa y montaña que se encuentran aisladas de una mayor presencia de grupos sociales que no usan la tierra 
o que la abandonaron por las condiciones en las que este territorio ha sido impactado desde el momento 
en que la guerra contra los grupos ilegales que trafican drogas fue declarada abiertamente en 2006 por el 
gobierno federal de esa etapa en la historia de México, a consecuencia de este ambiente es posible observar 
zonas serranas conservadas y con anuncios de apoyos gubernamentales con proyectos de pago por servi-
cios ambientales. 

En la lógica anterior la zona se encuentra desocupada en los términos ya mencionados pero usada de 
escudo para conservar espacios de impunidad, en esta medida esto puede ser tomado como un abandono, lo 
cual como consecuencia tiene zonas de vegetación con una interesante apariencia de conservación, esto es 
un impacto positivo dentro de lo malo que resulta ser que un territorio este ocupado por grupos que restrin-
gen el libre tránsito de las personas y sus actividades cotidianas, como paralelismo de esta situación plan-
teamos la reflexión de Johana Herrera en su artículo “Conflicto armado y disputas ecológicas en Colombia”:

En contexto de conflicto armado, la naturaleza es parte de las disputa: como lugar de refugio, como soporte 
de actores armados, como escenario del despojo, como espacios ocupados bajo lógicas extractivas en favor de 
uno o varios actores de conflicto (Herrera, 2016: 118-119).

La relación de los que pasa en Michoacán y el contexto de esta cita se presenta en el entendido de que 
el “conflicto armado” en la costa michoacana no está reconocido como tal pero si existe de tiempo atrás un 
ambiente de violencia no erradicada hasta el momento pero en una ligera tranquilidad en los últimos meses 
del 2015. En esta aparente calma las actividades de estos grupos continúan aunque ahora en una aparente 
tranquilidad o al menos eso es lo que se ha promovido en los medios de comunicación3.

Imagen 2 – Playa conocida con La Manzanillera.

3 Este trabajo no pretende dar a conocer el ritmo de las actividades ilícitas ni de las lógicas de manejo de la difusión o no de estas situaciones por esto 
solo se propone como referencia el hecho de que en medios de comunicación nacionales la actividad ilícita de la costa de Michoacán no es noticia 
importante al menos desde octubre de 2015 al mes de abril de 2016.
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El manejo del territorio no ocupado es una forma de salvaguardar intereses particulares por encima 
de los cotidianos de los habitantes de la zona referida, en este sentido el cambio de cómo hoy vivir ahí ha 
dado un giro con lo cual se han generado nuevos referentes sociales, económicos e inclusive culturales, es 
decir existe una construcción conflictiva del vivir el territorio en un aspecto más amplio Rodríguez explica:

Los enfoques que ponen en relieve la esencia conflictiva de la construcción del territorio, permiten mostrar 
relaciones sociopolíticas, económicas y de poder espacializadas por las prácticas e intereses de los actores 
sociales, lo que posibilita analizar las disputas sociales y las formas de organización social y de constitución 
política y cultural de territorios diversos (Rodríguez, 2015:31).

En este sentido la costa michoacana representa un cúmulo de intereses económicos sobre el territorio 
de manera directa en el caso del control de la comunicación, caminos y toda la infraestructura que permita 
mantener esos intereses intactos con lo cual se han creado esos territorios con usos nuevos, aunque no se 
usen, otra manera de explicarlo es mediante el concepto de territorialidad, entendiendo este como la forma 
en que los actores viven el territorio, en otras palabras, esto es producto de las prácticas y acciones de los 
actores sociales. Así bajo la premisa de defender lo propio, los grupos4 defienden sus formas de vida y con 
esto crearon esos territorios no ocupados

La forma de trabajar esta propuesta se basó en visitas a la región y participación en asambleas de tra-
bajo con grupos de pescadores organizados, en estos encuentros la observación fue muy importante para 
guardar discreción pero sobre todo para mantener la seguridad del grupo de trabajo a salvo. Las reuniones 
en las que se participó no tuvieron temas relacionados con los temas analizados en este documento de ahí 
que el trabajo que se relata es netamente una observación indirecta.

Conclusiones

Como reflexión final principal queda la idea de que los territorios no ocupados por actividades cotidia-
nas legales han sido usados para actividades ilegales que provocan un alto grado de impunidad en términos 
sociales pero que dejan que la vegetación permanezca en condiciones de conservación. Por otro lado el bajo 
nivel de comunicación es una problemática cotidiana que deberá ser tratada de manera inteligente para 
generar condiciones tranquilas de vida en estos territorios.

4 En el trabajo no se detectan grupos ilegales específicos dadas las condiciones en las cuales se realizó la actividad de investigación y por otro lado por 
cuidar la seguridad personal del autor.
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Resumo

O artigo busca analisar as estratégias de desenvolvimento rural propostas pela Articulação em Agroe-
cologia do Vale do Rio Pardo (AAVRP) em suas ações no Território, em um contexto de disputa com o sistema 
produtivo do tabaco, o que configura um desafio, já que o cultivo do tabaco compõe a hegemonia produtiva 
no território citado. As entidades ligadas à AAVRP integram uma Câmara Temática de Agroecologia e Meio 
Ambiente, ligada ao Conselho de Desenvolvimento Territorial, a qual visa oportunizar um diálogo perma-
nente sobre novas estratégias de desenvolvimento territorial.

Palavras-chave: desenvolvimento, território, agroecologia.
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Introdução

O programa “Territórios Rurais” surge no Brasil baseado no modelo francês, o qual, em 1960, por in-
fluência de estudiosos e movimentos sociais, muda seu caráter de planejamento para o de desenvolvimento, 
sendo mais associado ao termo “local”, em oposição à visão teórica da centralização, que estava implícita na 
noção antiga de “reordenamento do território” (BILLAUD, 2014). 

Durante a década de 1990, os movimentos sociais do campo difundiram a pauta relacionada à melhoria 
das condições e da qualidade de vida no meio rural. Esta histórica reivindicação dos movimentos tinha como 
objetivo principal criar condições para a permanência dos agricultores no campo. Neste contexto, na década 
de 2000, com o mandato do Presidente Lula, foram promovidas mudanças na agenda de governo em torno 
dos desafios ao desenvolvimento dos territórios (SILVA JUNIOR, 2015).

O recorte territorial, portanto, vem sendo adotado no Brasil desde 2003 (DELGADO; LEITE, 2015), 
sendo visto como uma estratégia para a discussão e a construção do desenvolvimento rural, caracterizado 
como um processo de inclusão produtiva, via a articulação de políticas públicas destinadas ao meio rural. 

O território passa a ser considerado como um espaço que vai além da simples delimitação geográfica, 
devendo colocar em evidência a participação social e a intersetorialidade na estruturação, no desempenho 
e na proposição de políticas públicas (MDA, 2014). Com este objetivo, desde sua implantação, o programa 
vem se ampliando. No Rio Grande do Sul, ele já abrange 18 territórios rurais, sendo que aproximadamen-
te 400 municípios gaúchos forma por eles incluídos, o que corresponde a mais de 80% da área do estado 
(MDA, 2014). 

Em janeiro de 2013, o MDA reconheceu o Vale do Rio Pardo como Território de Identidade, estabelecen-
do-o com uma delimitação geográfica que totaliza 28 municípios. É importante considerar que a região Sul 
do atual Território do Vale do Rio Pardo (VRP) é fortemente baseada na Agricultura Familiar e Camponesa, 
e tem sua base produtiva principalmente voltada para a cultura do tabaco e seu sistema integrado de pro-
dução. Já na região Norte, a cultura agrícola predominante é a soja, mesmo junto a sua agricultura familiar.

Em meio a este cenário produtivo, a região Sul do Território VRP, historicamente, possibilitou a cons-
trução de várias entidades que trabalham com a Agroecologia, gerando uma série de experiências dura-
douras de uma “outra agricultura possível”. No ano de 2013, em razão desta pauta unificadora, nasceu a 
Articulação em Agroecologia do Vale do Rio Pardo (AAVRP), com enfoque na construção coletiva de estra-
tégias de desenvolvimento rural, a qual reúne diversas entidades como: CAPA (Centro de Apoio e Promoção 
da Agroecologia), UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), EFASC (Escola Família Agrícola de 
Santa Cruz do Sul), EFASOL (Escola Família Agrícola de Vale do Sol), MPA (Movimento dos Pequenos Agricul-
tores), ASCAR/EMATER RS, CPT (Comissão Pastoral da Terra), CEREST (Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador da Região dos Vales), Associação dos Agricultores Ecológicos de Santa Cruz do Sul e ECOVALE 
(Cooperativa Regional de Agricultores Familiares Ecologistas). Neste espaço, a Agroecologia é entendida 
como um promissor campo de conhecimento, uma ciência que serve para orientar os cursos de transição a 
modos de agricultura sustentável. 

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo analisar as estratégias de desenvolvimento rural pro-
postas através da Articulação em Agroecologia do Vale do Rio Pardo, em suas ações no Território Rural de 
mesmo nome, propondo-se a abordar os principais desafios enfrentados no que se refere à mobilização dos 
atores sociais em meio à realidade produtiva e organizacional neste espaço de disputas. Serão consideradas, 
sucintamente, três dimensões de análise: a ecológica, a econômica e a social, baseando-se na metodologia 
proposta pelos autores Caporal & Costabeber (2002).

O Território e seus tensionamentos agroecológicos

O Território VRP conta com a assessoria do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Vale 
do Rio Pardo (NEDET VRP), ligado à UERGS – Unidade em Santa Cruz do Sul e financiado pelo CNPq/MDA/
SPM, o qual presta assessoria de inclusão produtiva e de gestão social ao seu Conselho de Desenvolvimento 
Territorial – CODETER. Os procedimentos metodológicos deste estudo foram construídos de forma coletiva 
pela equipe que compõe o NEDET VRP, por meio de um estudo de caso. As informações analisadas foram 
coletadas a partir de vivências com observação direta no trabalho de assessoria, o que possibilita uma imer-
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são no campo de estudo, conforme recomendado por Minayo (2003). Portanto, a pesquisa ocorreu a partir 
do acompanhamento de reuniões, atividades e ações dos atores sociais da AAVRP, no período de agosto de 
2015 a agosto de 2016.

Para facilitar sua organização, o Território VRP foi dividido em duas macrorregiões: a Norte e a Sul. 
Tendo em vista que a região Norte possui características geográficas, culturais, econômicas, sociais e produ-
tivas bem distintas da realidade encontrada na região Sul, a pesquisa concentrou-se nesta última, pois é ali 
que ocorre um maior número de entidades articuladas na discussão da Agroecologia. Além disso, a região 
Sul é profundamente marcada pela presença do maior complexo fumageiro do país, sendo que a produção 
integrada do tabaco exige o uso de grandes quantidades de agrotóxicos e uma fertilização do solo baseada 
em produtos sintéticos, o que acaba diminuindo a autonomia dos agricultores. 

Buscando um contraponto unificado a esta realidade, as diversas entidades da região, que já possuíam 
um histórico trabalho em prol da Agroecologia, sentiram a necessidade de somarem seus esforços. Então, 
em setembro de 2013, foi criada a AAVRP, que passou a colocar em prática a união de esforços em prol da 
Agroecologia e da Agricultura Familiar da região, que vinha sendo tecida há algum tempo pelas pessoas à 
frente das diferentes entidades que a integram. A AARVP vem mantendo reuniões mensais para analisar a 
conjuntura, trocar experiências entre agricultores e programar ações comuns entre as entidades. 

Ao longo do curto período de existência da AAVRP, já foram realizadas várias ações, como a organização 
de seminários regionais, cine-debate, painéis sobre temas relacionados à produção, comercialização e cer-
tificação de produtos orgânicos, além de reuniões e dias-de-campo nas propriedades de agricultores agroe-
cologistas, bem como a criação e promoção de novos grupos de agricultores certificados pela Rede Ecovida. 

Esta articulação está ancorada em um conceito de transição agroecológica, que não significa apenas 
buscar a substituição de insumos ou diminuição do uso de agrotóxicos, mas um processo que possua capa-
cidade de efetivar mudanças multilineares e paulatinas nas formas de manejo dos agroecossistemas. Esse 
processo busca a suplantação de um modelo agroquímico e de monoculturas, que já se mostrou excludente 
e sócio-ambientalmente insustentável, por modelos mais modernos de agriculturas que integram princípios 
e tecnologias de base ecológica. Mais do que isso, busca provocar a transformação em um processo político, 
econômico e sociocultural, na medida em que a transição agroecológica não implica apenas na racionali-
zação produtiva e nas bases biofísicas dos agroecossistemas, mas, sobretudo, nas mudanças de valores e 
atitudes dos atores sociais (CAPORAL, 2009). 

A AAVRP tem se desafiado a proporcionar espaços de encontro de agricultores/as e técnicos/as, pro-
fessores/as e estudantes, onde possam ser apresentadas experiências concretas, proporcionando o debate 
e a reflexão para posterior ação, ou seja, a práxis em Agroecologia. Este esforço é percebido como necessário 
por parte das entidades que participam da AAVRP, já que ainda existem muitas dúvidas técnicas com rela-
ção à produção de alimentos orgânicos por parte dos/as agricultores/as, bem como a necessidade de uma 
compreensão mais aprofundada, tanto entre agricultores/as quanto entre os/as técnicos/as, sobre o que é 
a Agroecologia e sobre as suas bases ecológica, econômica e social.

Três dimensões para basear o Desenvolvimento da Agroecologia no Território 

Sentindo esta necessidade de ampliação do debate e até mesmo com intuito de expandir a abrangên-
cia territorial de atuação, bem como o interesse de integrar outras entidades, em abril de 2016, a AAVRP 
incorporou-se ao Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER) do Território VRP, passando a inte-
grar uma Câmara Temática denominada “Agroecologia e Meio Ambiente”, como um espaço permanente de 
discussão. Desde então, diversos encaminhamentos têm norteado as ações da AAVRP, como: organização de 
outro Seminário Regional de Agroecologia, formações específicas em sistemas agroflorestais e produção de 
hortaliças orgânicas, além de ações no sentido de alertar a sociedade com relação ao fenômeno de morte 
das abelhas. Para Caporal (2009), quanto mais diversificados e incorporados forem os sistemas de cultivo 
e de criação, mais próximos estarão da sustentabilidade ambiental. Sendo assim, um dos passos iniciais da 
aplicabilidade da Agroecologia aos sistemas produtivos deve ser a amplificação da diversificação e da biodi-
versidade nos sistemas de produção presentes no território.

No entanto, para que a Agroecologia seja entendida pelo todo do Território do Vale do Rio Pardo como 
uma estratégia de desenvolvimento rural, entende-se que três dimensões básicas – ecológica, econômica e 
social – precisam ser consideradas mais profundamente. 
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A base ecológica trata da melhoria da biodiversidade, das reservas e mananciais hídricos, assim como 
dos recursos naturais em geral. É necessário, portanto, que as estratégias a serem adotadas pela AAVRP 
contemplem também a reutilização de materiais e energia dentro dos agroecossistemas regionais. Neste 
sentido, sugere-se uma futura organização da AAVRP com as entidades que trabalham com a coleta de re-
síduos sólidos, para iniciar uma articulação de formas de aproveitamento dos resíduos orgânicos urbanos, 
especialmente nas cidades maiores do Território, como Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Soledade. 

Da mesma forma, faz-se necessário aprofundar a discussão e a ampliação de experiências regionais que 
visem o melhor aproveitamento dos resíduos orgânicos produzidos nas propriedades, como estercos ani-
mais, além dos resíduos provenientes das agroindústrias, a exemplo do que já vem ocorrendo na Usina de 
Compostagem da Ecocitrus (PALMA, 2007). Ademais, é fundamental a adoção de uma abordagem holística 
e um enfoque sistêmico, para que se possa fazer um planejamento de ações adequado aos agroecossistemas 
presentes no Território. Neste sentido, sugere-se a ampliação de estudos sistêmicos sobre o sistema agrário 
ali predominante e suas alternativas, de forma semelhante à realizada por Beroldt et al. (2007) no Vale do 
Taquari, permitindo assim uma análise mais profunda sobre sua sustentabilidade. 

Na dimensão econômica, uma estratégia significativa para ampliar a discussão do desenvolvimento 
rural é o acompanhamento gerencial dos resultados econômicos obtidos pelos agricultores familiares da 
região, os quais poderão ser socializados, a partir da troca de experiências entre os mesmos. A lógica a ser 
utilizada nesta discussão não será a da obtenção de lucro capitalista em si, mas sim, a da obtenção de maior 
renda agrícola nas propriedades a médio e longo prazos, devendo-se verificar também os balanços energé-
ticos dos agroecossistemas, compatibilizando-se a relação entre a produção agropecuária e o consumo de 
energias não renováveis, conforme proposto por MOURA (2002).

Além disso, é preciso considerar que a dimensão econômica está muito relacionada com as estratégias 
de reprodução social adotadas pelas famílias agricultoras, pela disponibilidade de cadeias de comercializa-
ção de circuitos curtos de mercadorias, com a satisfação da família em produzir alimentos de qualidade para 
o autoconsumo, bem como, de poder oferta-los nos mercados locais e regionais. Neste sentido, é fundamen-
tal que a AAVRP continue percebendo a importância e criando condições para a continuidade e a expansão 
das atividades desenvolvidas pelas Escolas Família Agrícola no Território, tendo em vista os resultados já 
obtidos por estas quanto aos aspectos acima mencionados (POZZEBON, 2015). 

A discussão da transição agroecológica não pode ser dissociada da dimensão social presente no Territó-
rio. Ela implica em uma melhor distribuição de renda, diminuindo desigualdades e gerando oportunidades 
aos mais desfavorecidos. Neste sentido, será necessário ampliar as discussões sobre gênero e juventude 
no ambiente rural, bem como sobre a inclusão de povos e comunidades tradicionais, como quilombolas e 
comunidades de pescadores, setores invisibilizados no Território VRP. A discussão deverá incluir também 
a busca por melhor qualidade de vida no meio rural, pensando nas questões intergeracionais, na Educação 
do Campo e na maior utilização da Pedagogia da Alternância para os filhos/as da Agricultura Familiar, na 
facilitação do acesso a serviços considerados urbanos, como: água tratada, luz, internet, serviços de saúde, 
bem como na extinção do uso de agrotóxicos na produção agrícola e na adoção ampliada de tecnologias de 
base agroecológica. 

Para que esta transição da agricultura convencional para a de base agroecológica venha a ocorrer de 
fato no Território VRP, é necessário que a AAVRP, agora também inserida no processo de desenvolvimento 
territorial, possa avançar no processo de compreensão/prática agroecológica, alicerçando o caminho para 
a efetivação de agriculturas mais sustentáveis, em uma busca permanente por novos pontos de equilíbrio 
quanto às distintas dimensões deste processo. 

Considerações finais

Os resultados mostram a viabilidade do processo de transição agroecológica como estratégia de de-
senvolvimento rural no Território VRP. Mas que, para isso, faz-se necessária a compreensão dos agroe-
cossistemas que compõem as realidades distintas deste espaço, tendo como base as dimensões ecológica, 
econômica e social dos agroecossistemas. Isto exigirá das entidades reunidas na AAVRP a adoção de uma 
metodologia sistêmica de atuação, principalmente em meio a esta complexidade de convergências de inte-
resses e à disputa de modelos de produção que está posta no Território.
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A AAVRP mostra ser uma importante organização para refletir coletivamente e catalisar o processo de 
transição agroecológica no Território através da práxis. Sua recente integração ao CODETER aponta para 
uma compreensão mais profunda de seu papel neste processo. Este novo passo gera expectativa quanto 
à compreensão coletiva de que a Agroecologia não está relacionada à busca do simples preenchimento de 
nichos de mercado, mas sim à construção da sustentabilidade e da justiça social. 

É possível afirmar que há consenso entre as entidades que compõem a AAVRP que este modelo de 
agricultura convencional é insustentável, dada sua grande dependência quanto a recursos limitados e não 
renováveis. Cientes disso, seus integrantes somam esforços para conscientizar a região e o Território como 
um todo, a buscarem estilos de agricultura sustentáveis e a perceberem a Agroecologia como uma estratégia 
de desenvolvimento rural que leva em conta as distintas realidades de seus agroecossistemas.
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LA GANADERÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ARMANDO GÓMEZ VÁZQUEZ

EFRAÍN DE LA CRUZ LÁZARO

ALDENAMAR CRUZ HERNÁNDEZ
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Resumen

El perfil de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la producción animal 
difiere fundamentalmente de otros sectores como, por ejemplo, el del transporte y fábricas. Son el resulta-
do de un conjunto de procesos biológicos inherentes y variables muy complejos. Por consiguiente, resulta 
difícil gestionar esas emisiones inevitables, originadas por procesos biológicos. Las emisiones de metano 
(CH4) provienen de la fermentación entérica en los rumiantes y del estiércol, mientras que la utilización de 
abonos orgánicos e inorgánicos en el suelo puede producir óxido nitroso (N2O). El impacto y el potencial 
de reducción de esas dos emisiones de GEI, respectivamente 21 y 3104 veces más fuertes que las de CO2 en 
términos de potencial de calentamiento, por lo que representan un gran reto para las actividades agrícolas. 
La contribución de la agricultura al total de las emisiones de GEI en 2009 se cifra en un 9.2%, representando 
una liberación de aproximadamente 462 Mt de eq-CO2. La agricultura contribuye con un 4,2% de metano, 
y con un 5% al óxido nitroso del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Las emi-
siones de GEI procedentes de la agricultura (incluida la ganadería) han disminuido en 117 Mt de eq CO2, o 
sea una reducción del 20% entre 1992-2009 en México. Entre 1992 y 2009, se ha logrado una reducción 
importante de las emisiones gracias a: a) Una utilización más eficiente de los abonos y estiércoles (del 21%), 
b) Las recientes reformas estructurales (condicionalidad, pagos directos, medidas de desarrollo rural), c) La 
puesta en práctica progresiva de iniciativas agrícolas y medioambientales. 

Palabras claves: Ganadería, cambio climático, gases de efecto invernadero.



311

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

Introduccion 

El metano (CH4) es un producto final de la fermentación que sufren los alimentos en el rumen, que en tér-
minos de energía constituye una pérdida y en términos ambientales contribuye al calentamiento y al cambio 
climático global. La investigación en nutrición animal se ha enfocado en su mayor parte a encontrar métodos 
para reducir las emisiones de CH4 debido a la ineficiencia energética que ocurre en el rumen, y no por el rol 
del CH4 en el calentamiento global. Sin embargo, recientemente se ha prestado más atención a su contribución 
potencial al cambio climático (Johnson y Johnson, 1995, Van Amstel, 2005, Karnati et al., 2009).

El CH4 pertenece al grupo de gases de efecto invernadero (GEI), en el que se encuentran también: bió-
xido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos, (PFC) y hexa-
fluoruro de azufre (SF6) (Protocolo de Kyoto, 1998). Todos estos gases tienen moléculas con dos o más 
átomos que se mantienen unidos con suficiente espacio entre sí para poder vibrar cuando absorben calor; 
eventualmente la molécula que vibra libera radiación y ésta será posiblemente absorbida por otra molécula 
de GEI. A este proceso de mantener calor cerca de la superficie de la tierra, se le conoce como efecto inver-
nadero. Los GEI son liberados a la atmósfera tanto por fuentes naturales como antropogénicas. La cantidad 
de GEI liberados mediante la actividad humana se ha incrementado de manera significativa en los últimos 
años, lo cual está propiciando la amplificación del efecto invernadero natural y el cambio climático global. La 
agricultura y la producción pecuaria contribuyen ampliamente a las emisiones antropogénicas de CH4, CO2 y 
N2O a la atmosfera. Por estos motivos se están encaminando esfuerzos a reducir las emisiones y prevenir el 
calentamiento global, y proteger así el sistema climático natural del planeta, y se considera que los sistemas 
de producción animal sostenibles deben propender por una menor producción de CH4 (NCAE, 2004; Prima-
vesi et al., 2004; Carmona et al., 2005).

La producción de CH4 en los rumiantes está influenciada por factores como consumo de alimento, com-
posición de la dieta, digestibilidad del alimento, procesamiento previo del alimento y frecuencia de alimenta-
ción. Entre las estrategias para mitigar las emisiones de CH4 se ha propuesto: reducir el número de animales 
rumiantes, aumentar el número de animales no rumiantes, manipulación genética de los microorganismos 
ruminales metanogénicos, desarrollo de razas menos metanogénicas y manipulación dietética-nutricional; 
esta última parece ser la de mayor potencial en términos de simplicidad y factibilidad. La manipulación nu-
tricional para suprimir la metanogénesis incluye uso de forrajes de alta calidad, alta proporción de granos 
en la dieta, uso de aditivos (compuestos químicos, ácidos orgánicos, ionóforos, probióticos), dietas ricas 
en ácidos grasos insaturados, adición de acetógenos, de bacteriocinasas, de virus vs Archaea, y de extrac-
tos vegetales (aceites esenciales), modificación de las prácticas de alimentación y suplementación a dietas 
basadas en pajas. Estas prácticas de alimentación reducen las emisiones de CH4 por la modificación de la 
fermentación ruminal, inhibiendo directamente los metanogénicos y protozoarios, o desviando los iones 
hidrógeno de los metanogénicos (Boadi et al., 2004; Sharma, 2005).

Se prevé que para el año 2050 la demanda por carne y leche de origen de rumiantes ha de duplicarse 
debido al crecimiento poblacional y aumento en el consumo per cápita, y se estima que incluso una reduc-
ción de las emisiones de los GEI de origen ganadero del orden del 50% serán insuficientes para cancelar las 
emisiones debidas al incremento de la población de rumiantes. Por consiguiente, aun si se implementaran 
tecnologías de mitigación, es poco probable que las emisiones globales de los GEI ganadero se reduzcan 
mientras la población animal global no se reduzca.

Investigación de efectos del cambio climático en los sistemas de producción animal y las emisiones 
de GEI aún son incipientes. Hay indicios de que escenarios de cambio climático estarán asociados con in-
crementos en las concentraciones de CO2 en la atmosfera, temperatura, intensidad y frecuencia de eventos 
climáticos extremos, y cambios en los patrones de precipitación (Crimp et al. 2014), con severas consecuen-
cias en el bienestar y productividad de las especies ganaderas. Por ejemplo, la variabilidad en la disponibi-
lidad y calidad de forrajes se acentuara, mientras al mismo tiempo plagas y especies invasoras incrementa-
ran su presencia en los sistemas de pastizal. La productividad animal se verá comprometida por el mayor 
gasto energético requerido para el mantenimiento y homeostasis. Este escenario exige que nuevos sistemas 
resilientes e integrados de producción requieren desarrollarse donde el manejo de los recursos (base de 
alimentos y animales) puedan cambiarse/ajustarse rápidamente a fin de continuar con la provisión de ali-
mentos de origen animal.
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Ganaderia y medio ambiente 

En la actualidad la ganadería es la actividad humana que mayor impacto tiene sobre el ambiente. La FAO 
indica que la ganadería ocupa casi el 30% de la superficie terrestre y el 70% de los suelos agrícolas están 
cubiertos por pastizales, de tal manera la ganadería ocupa una tercera parte de la superficie terrestre para 
la producción de forrajes. En México la superficie de praderas corresponde al 50% del territorio nacional y 
anualmente se deforestan 260 mil hectáreas de bosques y selvas que se convierten en praderas para la produc-
ción ganadera. El principal ejemplo a nivel mundial de la pérdida forestal, está en la Amazonía donde el 70% 
de los bosques talados han sido convertidos en praderas y cultivos forrajeros para la alimentación del ganado. 

Además de la deforestación, la ganadería es responsable de la compactación y el sobre pastoreo de los 
suelos y pastizales a consecuencia del número excesivo de animales mantenidos por hectárea lo cual provo-
ca una degradación del 20% de los pastizales, disminución del aire en el subsuelo, reducción del crecimiento 
de las raíces, disminución de la filtración del agua, erosión y desertificación. Adicionalmente, de manera 
directa o indirecta se contamina el agua por efecto de las aguas residuales que se generan en los establos y 
que se vierten directamente al subsuelo sin tratamiento previo. 

La producción ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para el recurso hídrico, contribu-
yendo a su contaminación (eutrofización, nitrificación, etc.). Los principales contaminantes son los anti-
bióticos y antiparasitarios que se usan en los animales, específicamente los garrapaticidas como las iver-
mectinas las cuales son utilizadas en el tratamiento de los animales, otra fuente de contaminación son los 
fitoquímicos utilizados para el control de plagas y malezas en las pasturas. 

La pérdida de la diversidad biológica por efecto de la ganadería es un problema alarmante a nivel mun-
dial y es resultado de la utilización irracional y la destrucción de los hábitats de otras especies, un ejemplo 
de ello en México es la reducción de las poblaciones de jaguares y tapires, las cuales se encuentran amena-
zadas por la expansión ganadera. 

Por otro lado, la producción agropecuaria, y especialmente la ganadería con rumiantes, está estrecha-
mente relacionada con el calentamiento global del planeta porque es la actividad humana que más influye 
sobre el cambio climático después del sector energético, y de acuerdo con la FAO, aporta un 18% de los ga-
ses de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, siendo los rumiantes los que más contribuyen sobre todo 
con dióxido de carbono y el metano (Figura 1). El incremento en las emisiones de metano provenientes de 
la ganadería con rumiantes se vincula con un aumento en la población de animales a consecuencia de una 
elevación en la demanda de alimentos de origen animal (carne y leche).

Figura 1 – Contribución de los rumiantes a las emisiones de GEI

La ganadería ocasiona entre el 30 y el 40% de todo el metano que la actividad humana expulsa a la 
atmósfera. Trabajos de investigación (Gómez et al. 2016) reciente ha demostrado que es posible lograr una 
reducción del 30%, en la producción de metano (CH4) mediante la adición de aceites vegetales que contie-
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nen altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados de la dieta de vacas lecheras. La aplicación de esta dieta, 
es “experimental”, por lo que se está buscando evaluar, de forma general, si el uso de aditivos en la dieta 
puede producir efectos secundarios y afectar a una buena producción ganadera.

En primer lugar, la entrada de lípidos en la dieta de los rumiantes parece prometedora. De hecho se 
ha demostrado en diferentes estudios realizados en vacas lecheras en la granja experimental del INRA de 
Clermont-Ferrand-Theix (centro de Francia) que un aporte del 6% lípidos de las semillas de lino produce la 
reducción de las emisiones de metano de los animales entre un 27 y un 37%. En el caso del ganado ovino 
y caprino se ha logrado manipular los microorganismos residentes en el rumen de estos animales. Elimi-
nando los protozoos que habitan en el sistema digestivo de ovejas y cabras, el cual hemos logrado reducir 
la emisión de metano. Sin embargo hay que seguir estudiando si la eliminación de estos microorganismos 
afecta a la producción o al bienestar del animal. 

La investigación sobre la dieta y el aparato digestivo de los rumiantes es importante para reducir la 
emisión de metano a la atmósfera y reducir, de este modo, el riesgo del calentamiento global. El metano su-
pone entre el 3 y el 5% de los gases de efecto invernadero emitidos cada año y su potencial de calentamiento 
es 23 veces superior al del dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, hay más de 220 veces más CO2 que CH4 
en la atmósfera, por lo que su contribución es menor. El metano se produce en el tracto gastrointestinal del 
rumiante y depende del tamaño del animal. 

De este modo, una oveja produce 8 kilos al año de metano, mientras que una vaca destinada a la produc-
ción de carne expulsa entre 60 y 70 kilos. Las vacas lecheras elevan la cuenta a 120 kilos al año. La emisión 
de cada oveja al año supone el equivalente a conducir un automóvil tipo europeo 1.000 kilómetros en ese 
periodo de tiempo. La emisión de metano depende si el ganado está estabulado o está destinado al pastoreo.

Desarrollo de alternativas de reducción de las emisiones de metano entérico

Durante los últimos cinco años, se ha producido abundante literatura concerniente con la proposición 
de alternativas de reducción de las emisiones de CH4 entérico a nivel de animal individual. Estas propuestas 
de mitigación se pueden clasificar dentro de tres rubros importantes de manipulación, que no son exclu-
yentes uno del otro: manipulación alimenticia y dietética, manipulación animal y manipulación microbiana. 
Cabe indicar que cualquier método de reducción de las emisiones de CH4 operaria vía la alteración del eco-
sistema ruminal y la tasa de metalogénesis.

La relativa importancia de los tres rubros de manipulación de la emisión de CH4 dependerá del sistema 
de producción ganadero en donde se encuentren los animales. Por ejemplo, los sistemas intensivos de pro-
ducción se caracterizan por tener emisiones reducidas y el potencial de reducción de estas emisiones son 
relativamente menores dado que las manipulaciones animales y dietéticas ya se han implementado con la 
intensificación de producción (Capper et al., 2009), quedando por consiguiente potencial para implementar 
las manipulaciones microbianas. 

Por el contrario, los sistemas más extensivos (pastoreo) tienen un gran potencial para la reducción de las 
emisiones principalmente a través de las manipulación animal y microbial y también con cierta limitación las 
manipulación dietética, esto es porque en estos sistemas los animales son manejados con menos frecuencia y 
por consiguiente hacen poco practicas o económicas la suplementación dietética. Sin embargo, los sistemas ba-
sados en pastoreo tienen un buen potencial de reducción a través de la manipulación dietética vía el uso de nue-
vos sistemas forrajeros, especialmente aquellos que incluyan contenidos apropiados de taninos condensados.

Aspectos muy importantes que deben considerarse en la evaluación de las alternativas de abatimiento 
de las emisiones de CH4 son: (1) persistencia del efecto de la manipulación, (2) eficacia de la manipulación 
en términos de magnitud del impacto, (3) intervalo de tiempo desde su aplicación hasta su impacto (i.e., 
efecto inmediato, de medio o largo plazo), (4) costo, (5) efectos cinegéticos y antagónicos en el animal, sis-
tema de producción y cadena alimenticia (ej. emisión de otros gases, seguridad alimentaria, mejoramiento 
en conversión alimenticia, etc.).

Finalmente, debe de considerarse la unidad de medida del impacto de las propuestas de mitigación. Por 
ejemplo, si debe ser por unidad animal, materia bruta o digestible ingerida o peso vivo. En adición, exten-
sión a grupos de animales debe considerar emisiones por unidad de área, hato, producto animal estándar 
(ej. leche ajustado por contenido energético o grasa) e incluso análisis de ciclo de vida.
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Manipulación alimenticia y dietética

Los hallazgos de Blaxter y Clapperton (1965) son citados con mucha frecuencia para recomendar el 
incremento del nivel alimenticio como la herramienta más potente para reducir las emisiones de CH4 en-
térico. Quiere decir que a medida que el consumo de alimento incrementa la producción absoluta de CH4 
se incrementa, mientras que el rendimiento de CH4 por unidad de consumo se reduce, y la alimentación 
generosa resulta en mayor productividad animal. Es cierto que consumos altos resultan en producciones 
incrementadas de CH4 porque más alimento es procesado, mientras la tasa de metalogénesis se reduce. El 
mecanismo para la asociación negativa entre rendimiento de CH4 y consumo reside en que a medida que 
el consumo aumenta el tiempo de retención de la digesta en el rumen disminuye y por ende la actividad 
celulítica disminuye resultando en una reducida extensión de digestión de fibra (el componente más me-
tanogénico del alimento) y una fermentación que favorece la producción de ácido propionico en lugar de 
ácido acético. Es también cierto, que en alguna medida las dietas altas en concentrados sobre todo aquellas 
con deficiencia en fibra efectiva conllevaran a la disminución del pH ruminal, al cual los metanogénicos son 
muy sensitivos. En dietas basadas en forrajes (mayor contenido de fibra de digestión lenta), sin embargo, la 
asociación negativa entre rendimiento de CH4 y consumo parece ser muy débil comparado con lo observado 
en dietas mixtas (>40% concentrado).

Es muy bien establecido que la calidad de los forrajes declina con el avance en el estado fenológico, y 
que las leguminosas sobre todo las de clima templado tienen una mayor calidad que las gramineas, y en 
turno las gramíneas C3 mayor que las gramíneas C4. Por consiguiente, es de esperarse que el rendimiento 
de CH4 por unidad de material ingerido será menor a medida que la calidad del forraje aumente (ejemplo: 
menor contenido de paredes celulares pero mayor contenido de carbohidratos solubles). Sin embargo, re-
cientes estudios en Nueva Zelandia muestran que la calidad del forraje tiene muy poco impacto en el ren-
dimiento de CH4 entérico. No obstante el menor impacto de la calidad de forraje, menores intensidades de 
emisión de CH4 por unidad de producto animal son asociadas con los forrajes de buena calidad, comparado 
con aquellos de menor calidad. Esto quiere decir que para un nivel dado de producción animal, la cantidad 
consumida de un forraje de buena calidad será menor que aquella de un forraje de calidad media o baja (si 
es que no hubiera limitación física al consumo).

Los compuestos secundarios presentes en las especies forrajeras sobre todo leguminosas (por ejemplo 
taninos condensados y saponinas) han demostrado eficacia de reducción de las emisiones de CH4 entérico 
y parece que este efecto también continúa en el estiércol. Los compuestos secundarios también son po-
tencialmente beneficiosos en reducir las emisiones de N2O puesto que al reducir la proteólisis en el rumen 
reducen la partición del nitrógeno (N) hacia el N urinario y mejoran la retención del N. Como es sabido, el N 
urinario es la fuente más importante de emisión de N2O y la mantención de las pasturas en estadios vegeta-
tivos a fin de optimizar su consumo y valor alimenticio tiene un efecto positivo en la emisión de N2O por dos 
razones. Primero, es una práctica común usar alta fertilización nitrogenada para maximizar la producción 
primaria durante el estadio vegetativo, y esto incrementa los contenidos de N en la dieta. Segundo, mientras 
el material forrajero vegetativo garantiza incrementar el consumo voluntario, a medida que este incrementa 
la tasa de partición de N hacia el N urinario incrementa casi exponencialmente mientras la retención de N 
permanece sin cambio.

Se sospecha que la alta fertilización nitrogenada de forrajes tiene un efecto negativo en la metalogéne-
sis vía el contenido de nitratos. Los nitratos pueden reemplazar al CO2 como aceptores de electrones, de este 
modo produciendo amonio en lugar de CH4 (Leng, 2008). Sin embargo, en la práctica parece que el efecto es 
muy variable y además existe el riesgo de que cantidades excesivas de nitrato pueda inducir metahemoglo-
binemia (toxicidad por nitritos).

En sistemas de pastoreo, aunque se puede controlar la calidad nutritiva del pasto, no se puede maximi-
zar los beneficios del nivel de alimentación de los forrajes en reducir las emisiones de CH4 por tres razones 
fundamentales. Primero, el pasto por ser fibroso y tener bajo contenido de materia seca es voluminoso y 
su pasaje a través del rumen requiere mayor tiempo de retención, de este modo limitando la capacidad de 
ingestión. Segundo, el animal para cosechar su alimento tiene un tiempo limitado puesto que tiene que 
asignar el tiempo a otras actividades fundamentales (por ejemplo: rumiación, búsqueda de alimento y agua, 
etc.). Tercero, el pasto es el alimento más barato para la producción ganadera y para mantener tanto la efi-
ciencia de su utilización (cosecha) y su calidad, la carga ganadera instantánea generalmente es alta, dejando 
que los animales compitan por una cantidad limitada de forraje.
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Las especies forrajeras más promisoras para reducir las emisiones de CH4 aún tienen cualidades agro-
nómicas muy pobres en términos de persistencia y resistencia al pastoreo. Los programas de mejoramiento 
forrajero están interesados en incrementar los contenidos de azucares solubles, lípidos y taninos conden-
sados en las especies forrajeras. Tal vez esta estrategia sea más sostenible que el mejoramiento de especies 
forrajeras dependientes de la alta fertilización nitrogenada. Un problema asociado con la incorporación de 
nuevas especies forrajeras es el costo de su establecimiento y también el efecto de la renovación de pasturas 
en la perdida de las reservas de carbono del suelo (otra fuente de GEI). El uso estratégico de cultivos forra-
jeros (ejemplo: cereales y crucíferas) en fresco o conservado también tiene potencial de reducción de las 
emisiones de CH4 debido a la modificación de la fermentación microbiana asociada atribuible a su digestión 
mas rápida, carbohidratos solubles, compuestos secundarios y posiblemente nitratos.

El uso de aditivos dietéticos tales como monensina, ácidos orgánicos, pro-bióticos, nitratos, etc. tam-
bién tienen potencial para reducir las emisiones de CH4 entérico. En general estos aditivos muestran sus 
efectos en sistemas intensivos, mientras que en sistemas de producción animal basados en el uso de forrajes 
no han mostrado eficacia muy a pesar de su impracticabilidad de su uso. Un aspecto adicional de los aditivos 
dietéticos es relacionado a los residuos que pueden persistir en los productos de origen animal.

Manipulación microbiana

No se debe de olvidar que el CH4 es producto de la fermentación microbiana de la materia orgánica de 
los alimentos (Buddle et al. 2010) y que el animal es solo un hospedero que influye indirectamente a la tasa 
de metanogenesis a través de selección de dieta, tasa de consumo, tamaño ruminal, masticación/salivación, 
tasa de pasaje, etc.

La investigación comprendida en las manipulaciones microbianas en el rumen incluyen: desarrollo de 
vacunas, desarrollo de la capacidad de fagocitosis, control de protozoarios ruminales, potenciación de los 
homoacetogenicos, desarrollo de inhibidores de metanogenesis y modificadores de fermentación, etc. Estas 
manipulaciones tienen potencial para reducir directamente e indirectamente la población y actividad de los 
metanogenicos ruminales y adicionalmente de dirigir el balance de hidrogeno resultante en beneficio del ani-
mal (ejemplo. producción de ácido acético). Sin embargo debe tenerse en cuenta que el rumen es un sistema 
muy resiliente y los metanogenicos han evolucionado hace varios billones de años y su co-evolución con los 
sistemas digestivos datan millones de años. Por consiguiente, las manipulaciones no son muy simples de plas-
marse. Un aspecto adicional a tener en cuenta es también la gran diversidad de metanogenicos, lo cual implica 
que la manipulación microbial debe de afectar a todas las especies metanogenicas. En general, con excepción 
de la defaunación, las técnicas de manipulación microbiana aún se encuentran en estadios primarios de desa-
rrollo. Recientes logros en la secuenciación del genoma de algunos metanogenicos ofrece una herramienta útil 
para la aceleración del desarrollo de vacunas e inhibidores de la metanogenesis (Attwood, 2014).

Hace una decada CSIRO-Australia desarrollo unas vacunas anti-metanogenicas pero su desarrollo fue 
discontinuado. Al presente, la aproximación que se está usando en Nueva Zelanda para el desarrollo de 
vacunas es la generación de anticuerpos salivales a fin de neutralizar a los metanogenicos o perturbar la 
formación de CH4 (Wedlock, 2014). La vacunación, si es que se puede desarrollar, puede tener buena efecti-
vidad y seria relativamente fácil su adopción puesto que es una forma común de prevención de enfermeda-
des en la producción animal.

Los bacteriofagos o fagos son virus que infectan a bacterias específicas y es conocida la terapia fagi-
ca como un método de control de patógenos. Muy a pesar que muy pocos fagos anti-metanogenicos han 
sido reportados, todo hace pensar que la diversidad es mucho más amplia. Entonces, la habilidad de estos 
microorganismos para penetrar y subsecuentemente llevar a cabo los ciclos líticos y lisogenicos los hacen 
potencialmente útiles para la mitigación de las emisiones de CH4.

Los metanogenicos usan el gas H2 como la fuente de energía para reducir el CO2 a CH4, mientras que 
las bacterias homoacetogenicas tienen la capacidad de usar el H2 para reducir el CO2 a acetato. La diferen-
cia está en que mientras la energía en el CH4 se pierde, la energía en el acetato es utilizada por el animal. 
Algunas bacterias acetogenicas han sido aisladas del rumen y potencialmente podrian usarse para fines de 
mitigación de la producción de CH4 y a la vez mejorar la eficiencia de alimentaria. Sin embargo, en el sistema 
ruminal los acetogenicos no pueden competir con los metanogenicos en el uso de H2. De este modo, la pro-
puesta de mitigación usando acetogenicos solo podría funcionar bajo condiciones donde los metanogenicos 
han sido previamente controlados y hay suficiente H2 para el crecimiento de los acetogenicos.
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La defaunación ruminal (remoción de los protozoarios) ha sido asociada con la reducción de las emi-
siones de CH4, posiblemente debido a la disrupción de la transferencia inter-especies de H2. Sin embargo, la 
reducción en emisión parece ocurrir solamente en las dietas altas en concentrados, mientras que en dietas 
basadas en forrajes esta relación es inexistente e inclusive contraria. En adición, no existe una tecnología 
apropiada para la defaunación para sistemas basados en pasturas y tal vez el desarrollo de vacunas contra 
protozoarios o el uso de compuestos secundarios en las plantas forrajeras (saponinas) sean las alternativas 
a la defaunación química propiamente dicha.

El CH4 es producido en el rumen por un grupo altamente especializado de microorganismos, los cuales 
son anaerobios obligados. La producción de CH4 por estos microorganismos es parte de su metabolismo 
energético, y la mayoría utilizan CO2 como su aceptor terminal de electrones en la respiración anaeróbica, 
convirtiéndolo a CH4; el donador de electrones utilizado en este proceso es generalmente el H2 (Brock et al., 
1984). Las condiciones anaerobias, la ausencia de luz y la presencia de NO3, S y SO4 que caracterizan la fer-
mentación de materia orgánica (MO), conducen a la biogénesis de CH4 (Mah, 1982). El CH4 es producido por 
microorganismos pertenecientes al dominio Archaea, que comprende dos reinos: Euryarchaeaota (meta-
nogénicos, halófilos extremos y algunos hipertermófilos) y Crenarchaeota (originalmente sólo comprendía 
a los hipertermófilos pero ahora incluye una variedad de miembros no termofílicos) (Jarrell et al., 1999). 
Anteriormente se consideraba que los microorganismos metanogénicos pertenecían al dominio Bacteria. 
Algunas de las especies que han sido clasificadas son: Methanobacterium formicicum, M. bryantii, M. ther-
moautotrophicum, Methanobrevibacter ruminantium, M. arboriphilus, M. smithii, Methanococcus vannielii, M. 
voltae, Methanomicrobium mobile, Methanogenium cariaci, M. marisnigri, Methanospirillium hungatei y Me-
thanosarcina barkeri (Klass, 1984). A pesar de su diversidad morfológica (diferentes formas y estructuras 
celulares) todos los aislados puros de metanogénicos son únicos debido a que usan sustancias simples para 
obtener energía y crecer, así como su habilidad para producir CH4. Debido a la gran diversidad de estructu-
ras orgánicas presentes en la biomasa ruminal, se requiere de un amplio grupo de microorganismos para su 
fermentación además de los metanogénicos, ya que estos sólo catabolizan un limitado número de sustratos. 
Así, el complejo de microorganismos convierten los carbohidratos, proteínas y lípidos en fragmentos de 
menor peso molecular, y estos son utilizados por bacterias acetógenicas (productoras de H) para formar 
acetato e H, y CO2, los cuales son utilizados por los metanogénicos (Brock et al., 1984, Klass, 1984). Aunque 
casi siempre se ha considerado que en el rumen ocurre sólo producción de CH4, también se ha estudiado la 
utilización (oxidación) de este gas por microorganismos metanotrofos, resultando que dicha oxidación tiene 
muy poca importancia cuantitativa en la producción neta de CH4 por los rumiantes (Kajikawa et al., 2003)

Manipulación animal

Tradicionalmente la ciencia animal ha ignorado las variabilidades inter-animal observadas en casi to-
das las características productivas y funcionales. Estas variaciones existen inclusive en los recursos ani-
males de bastante especialización y por ende gran historial de selección artificial, como es el caso de razas 
de leche. Es de esperarse que la variabilidad inter-animal en las características animales relacionadas con 
las emisiones de CH4 pueda ser aún más grande en sistemas de producción cuyos recursos animales hayan 
sufrido menor intensidad de selección, como es el caso de razas nativas y criollas. Actualmente, usando 
recursos animales con intensidades de selección altas tales como las razas especialidades en producción de 
carne y leche en base a raciones mixtas y también aquellas basadas en pastoreo intensivo se ha comenzado a 
desarrollar dos alternativas de explotación de la variabilidad interanimal con miras a reducir las emisiones 
de GEI. Una de las alternativas es indirecta y está basada en el concepto del ‘consumo neto de alimentos’, 
llamado también ‘consumo residual’, mientras la otra es directa e involucra la aplicación de conceptos de 
selección animal para rendimiento de CH4 por unidad de consumo.

El consumo residual es la diferencia entre el consumo real del animal durante el periodo de medición (80 
días para ganancia de peso) y el consumo esperado en base al peso del animal y de ganancia de peso (o produc-
to), calculado usando ecuaciones de balance energético. Aquellos animales que consumen menos de lo espe-
rado tienen valores negativos de consumo residual (son más eficientes), mientras que aquellos que consumen 
encima de los valores esperados tienen valores positivos (ineficientes). Esta medida de eficiencia alimentaria 
es heredable y es de mucho más valor para propósitos de selección que las mediciones de eficiencia alimen-
taria bruta (ejemplo. ganancia de peso/consumo). Aún se desconoce a ciencia cierta cuál es el mecanismo 
responsable para la variación en consumo residual, pero todo parece indicar que los animales más eficientes 
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tienen menores requerimientos para las funciones asociadas con el mantenimiento y homeostasis. La relación 
entre el consumo residual y las emisiones de CH4 no es todavía clara. No obstante, para un mismo nivel de 
producción de leche o carne se gastara menos alimento y por consiguiente habrá menor emisión de GEI si se 
usaran animales de consumo residual negativo en lugar de aquellos con consumo residual positivo (Basarab et 
al. 2013). Lamentablemente, para sistemas de pastoreo no se puede aplicar el concepto de consumo residual 
directamente puesto que aún existen deficiencias en técnicas para medir/estimar el consumo voluntario con 
cierta certeza, entonces queda la búsqueda de indicadores de consumo residual. Estudios recientes (Carberry 
et al. 2014; McCann et al. 2014) en vacunos de carne indican diferencias en microbioma ruminal entre anima-
les divergentes en consumo residual. La presión de selección animal para consumo residual negativo podría 
potencialmente comprometer las características funcionales (ejemplo. rusticidad, reproducción) al disminuir 
los requerimientos para las funciones básicas (mantenimiento).

La otra alternativa para explotar directamente la variación animal es aquella que se sustenta en la 
variación interanimal específica en emisiones de CH4. Es bastante documentado que animales alimentados 
con una dieta única en cantidades fijas resultan en una variabilidad inter-animal grande (Lassey et al. 1997; 
Pinares-Patino et al. 2003) y recientemente se ha progresado en determinar la heredabilidad y repetibilidad 
de esta característica (Pinares-Patino et al. 2013a). Los indicios indican que el factor responsable para las 
diferencias inter-animales es el tamaño y volumen ruminal y la tasa de pasaje de los alimentos, que resultan 
en composición microbianas y tasas de fermentación en rumen diferentes (Pinares-Patino et al. 2013b; Ki-
ttelmann et al. 2014; Shi et al. 2014). En Nueva Zelandia se ha producido líneas de ovinos con rendimientos 
de CH4 altos y bajos a fin de establecer los mecanismos involucrados en la diferencia y sus asociaciones con 
las características de producción y funcionales, con miras a la selección animal a través de su incorporación 
en índices de selección. Esta alternativa no parece comprometer la eficiencia de conversión alimentaria, por 
lo menos con forrajes de buena calidad (Pinares-Patino et al. 2013a). Un aspecto importante que requiere 
atención es que si genotipos animales con emisiones altas de CH4 serían los más adecuados para sistemas 
de producción en base a forrajes de calidad pobre y media, y de disponibilidad baja.

La totalidad de la energía metabolisable (EM = EBI – energía en heces y orina – energía en gases) consu-
mida por el animal para su propio mantenimiento se pierde como calor. En sistemas de lechería, dependien-
do del estado de lactancia, el componente mantenimiento puede representar entre 40 y 75% del total de los 
requerimientos de EM. Por esta razón, si incrementamos la productividad animal, la producción absoluta de 
CH4 se incrementara, mientras que la intensidad de emisión por unidad de producto disminuirá a una tasa 
mayor. Mejorar el sistema de producción implica optimizar la productividad animal vía el mejoramiento del 
manejo, nutrición, reproducción y uso de genotipos apropiados, de modo que las emisiones asociadas con 
los requerimientos de mantenimiento se diluyen y aquellas asociadas con la producción se incrementan. El 
concepto de la dilución de las necesidades de mantenimiento no solo aplica al animal individual durante un 
periodo especifico (ejemplo. lactancia), sino que también a nivel de hato/rebaño. Por ejemplo, mantener en 
un rebaño a animales enfermos o aquellos que no pudieron concebir, o animales sub-alimentados, estarán 
asociados con altos porcentajes de partición de la EM para mantenimiento y por ende tendrán un impacto 
fuerte no solo en la intensidad de emisión de CH4 de todo el hato/rebaño (emisión total por kg de leche o 
carne) sino también en la economía de producción.

Los efectos del mejoramiento de la productividad animal sobre las emisiones de los GEI solo serán efec-
tivos si paralelamente se reduce el número de animales. Por ejemplo, en Nueva Zelandia las emisiones de 
CH4 de la producción ovina se redujeron mientras que las de bovinos de leche se incrementaron muy a pesar 
del mejoramiento de la eficiencia ganadera lograda en estos rubros de la producción animal.

Conclusión

La emisión de CH4 de sistemas ganaderos es apenas un aspecto de todo un rubro de impactos ambien-
tales de esta actividad. Por consiguiente, al comparar alternativas de mitigación de CH4 entérico, se debe de 
considerar no solo el efecto directo sobre esta fuente, sino también el efecto indirecto en otras fuentes de 
CH4 y de los otros GEI, y también otros impactos ambientales así como efectos en la cadena alimenticia. Por 
ejemplo, comparado con sistemas de estabulación, los sistemas pastorales están asociados con emisiones 
mínimas de CH4 de origen de estiércol, mientras las emisiones de N2O son mucho más altas.
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Podemos afirmar que en este momento no existe tecnología para la mitigación de las emisiones de CH4 
en animales al pastoreo. Los esfuerzos de investigación aun están en desarrollo y aún falta mucho tiem-
po para que alguna alternativa promisora se pueda evaluar en condiciones de producción por sus efectos 
directos en la producción de CH4 e indirectos en el sistema de producción (ej. impacto ambiental general, 
productividad animal y costo/beneficio). Por lo tanto, queda la optimización del sistema de producción 
orientada a maximizar el uso de recursos, principalmente alimenticios, como la alternativa más importante 
para reducir la intensidad de emisión de los GEI (i.e., emisión por unidad de producto o servicio animal). 
Esto no necesariamente implica la intensificación del proceso de producción. En última instancia, la produc-
ción animal orientada al mercado debe de ser económicamente viable y con un reducido impacto ambiental. 
Es más, frente a escenarios de cambio climático en el presente y en el futro cercano, los sistemas ganaderos 
pastorales deberán ser altamente resilientes, mientras que los ganaderos tendrán que ser capaces de imple-
mentar rápidos ajustes en el manejo.
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS:  
SUSTENTABILIDADE E IDENTIDADE TERRITORIAL

GIVANIA MARIA DA SILVA

Resumo

As comunidades rurais hoje somam um conjunto importante de pessoas e agrupamentos formados de 
variadas maneiras e com formas diferentes de se relacionar com os espaços onde vivem. Dentre elas, estão 
as comunidades quilombolas, que, espalhadas por todas as regiões do Brasil, desenvolvem as mais diversas 
ações para garantir o direito de permanecer em seus territórios de modo digno e sustentável. Para alcançar 
esses resultados, constroem estratégias e alternativas para gerar renda, cuidar e preservar os espaços em 
que vivem. Nessa perspectiva, podemos dizer que as estratégias desenvolvidas por esses grupos fortalecem 
a identidade cultural e ambiental, além de ser uma forma de lutar para garantir o direito de pertencer aos 
seus territórios. Esse pertencimento permite pensar em um modelo de sustentabilidade, em que o “zelo” 
com seus espaços constitui princípios fundamentais. Esses modelos desenvolvidos pelas comunidades qui-
lombolas nos levam a crer na possibilidade de uma ação de geração de renda forte, ao mesmo tempo capaz 
de manter uma relação harmoniosa entre o meio ambiente e essas populações, ou seja, cuidar do meio am-
biente não é incompatível com a presença de comunidades tradicionais nem com a geração de renda. Esse 
texto apresenta uma experiência de sustentabilidade e geração de renda desenvolvida por uma comunidade 
quilombola, Conceição das Crioulas, localizada no município de Salgueiro/PE, cujo protagonismo é das mu-
lheres. Não é incompatível equilibrar, o cuidar do território com a sustentabilidade e a preservação da sua 
identidade quilombola e territorial.

Palavras-chave: Território quilombola. Sustentabilidade. Protagonismo das mulheres. Geração de renda.
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1. Territórios quilombolas e desenvolvimento

Mesmo que os quilombos ou comunidades remanescentes dos quilombos remontem ao século XVII, só 
a partir da Constituição Federal de 1988 passaram a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro como 
sujeito de direitos. Esse vazio de reconhecimento e invisibilização trouxe para esses grupos a negação da sua 
existência e um efetivo silenciamento de suas vozes, manifestações culturais, tornando-os grupos totalmen-
te invisibilizados por muito tempo, o que significou prejuízos e perdas de direitos para os quilombolas por 
gerações seguidas, estendendo-se até os dias de hoje. 

Além da não existência, por muito tempo se construiu um modelo de um certo quilombo, um quilombo 
“imaginário”. Portanto, as formas de produzir e consumir, típicas das comunidades quilombolas, foram dimi-
nuídas e não consideradas como importante para o país. Se olharmos a relação que os quilombos e indíge-
nas têm com o meio ambiente, tendo como referencial as áreas de preservação ambiental, logo percebemos 
que há um casamento, uma pertença, e não o uso indevido e predatório. Esses grupos, somados às outras 
populações tradicionais, foram capazes de manter esses espaços vivos até a chegada da lei que as proteje, 
sem qualquer apoio ou orientação do Estado brasileiro. 

Segundo Silva (2012),

Esse “apagamento/esquecimento” que se criou em relação às comunidades quilombolas durou séculos e as 
transformou em sujeitos de direitos “presentes/ausentes” perante as ações do Estado[...]Isso contribuiu para 
que as comunidades quilombolas pertencessem a um mundo presente/visível/invisível – existem, produzem, 
preservam as áreas em que vivem, guardam saberes, mas durante séculos não pertenceram enquanto sujeitos 
de direito ao território ocupado e preservado, herdado ou conquistado por meio de seus processos organiza-
tivos. (SILVA, 2012, p. 40)

Também é possível notar o quanto as comunidades têm sido sinônimo de resistência ao grande capital, 
agronegócio, mineração, grandes barragens, hidrelétricas e bases militares anunciadas como precursores 
do progresso.

Segundo Moura (1981):

Administrativamente havia uma hierarquia diretamente subordinada ao chefe, composta de elementos de sua 
confiança e que constituía uma espécie de Estado-Maior. As colheitas eram conduzidas aos paióis da comunida-
de para distribuição coletiva. Era mais ou menos esta, em resumo, a organização social dos quilombos e a agri-
cultura dos grandes quilombos. Tinham, evidentemente, varáveis regionais, mas, no fundamental, eram comuni-
dades que possuíam uma economia cujo conteúdo se chocava com o latifúndio escravista. (MOURA, 1981, p. 42)

Aqui, percebemos, segundo Moura (p. 42-43), que sempre houve organização, ordenamento, regras e 
mobilização dentro dos quilombos. O mesmo autor descreve a vida nos quilombos por meio de poesia do 
poeta da época chamado Joaquim José Lisboa,:

Entranham-se pelos matos
E como criam e plantam,
Divertem-se brincam e cantam,
De nada têm precisão.

Vem de noite aos arraiais 
E com indústrias e tretas, 
Seduzem algumas pretas,
Com promessas de casar.

Elegem logo rainha
E rei, a quem obedecem,
Do cativeiro esquecem, 
Toca rir, toca a roubar.

Isso mostra que os quilombos sempre desenvolveram suas economias de acordo com as características 
regionais, porém, sempre em confronto ou destoando do modelo de desenvolvimento conduzido pelo poder 
dominante. Os apontamentos feitos pelo autor continuam movendo os quilombos nos dias de hoje, ou seja, 
sempre produziram em regime solidário, nunca foram sociedades isoladas e sempre estiveram em conflitos 
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com os que têm a produção agrícola como meio de devastação do meio ambiente, visto que não há conci-
liação entre os modelos de desenvolvimento do sistema capitalista e os jeitos de produzir e consumir dos 
quilombos.Tudo isso, porém, foi sempre vivido no anonimato. Esses aspectos se refletem no acesso dos qui-
lombolas de forma plena às políticas públicas. Um dos ganhos da Constituição de 1988 para os quilombos 
foi a inclusão do termo “comunidades remanescentes de quilombos, com um artigo específico, o art. 68 do 
ADCT1 para tratar da questão da terra. Mesmo que a expressão remanescentes de quilombos suscite algu-
mas reflexões, não há duvida da inserção do tema e sua importância para a luta e resistência dos quilombos.

A distância entre a existência dos quilombos do Brasil e a sua inserção no ordenamento jurídico fez 
com muitas comunidades quilombolas vivessem no anonimato por muito tempo e sem qualquer presença 
de ações do Estado brasileiro em forma de políticas públicas. 

Se, por um lado, causou distanciamento de vários benefícios, tais como saúde, educação, moradia dig-
na etc., por outro, proporcionou a essas comunidades preservar e manter valores e costumes importantes 
para sua cultura e identidade. No entanto, ainda são as comunidades quilombolas que apresentam os piores 
índices de analfabetismo no meio rural, segundo o Governo Federal, por meio da Secretaria e Política de 
Promoção de Igualdade Racial (Seppir)2.

Não há dúvida de que o tema do desenvolvimento para as comunidades quilombolas ainda é um desafio 
a ser enfrentado, visto que não há, assim como em saúde e educação, uma política desenhada de forma es-
pecífica atendendo às características das comunidades quilombolas, levando em conta suas especificidades 
regionais, Da mesma forma que para outros grupos residem questões não resolvidas do ponto de vistas das 
diferenças regionais ao tratar do tema do desenvolvimento. Percebe-se, no entanto, que há um debate a ser 
feito, sobretudo quando tratamos do tema do desenvolvimento das comunidades quilombolas, relacionando 
com a sustentabilidade e a preservação, ou melhor dizendo, do cuidar do meio ambiente. Trago a palavra 
cuidar, pois me parece ser mais adequada para falar das comunidades quilombolas e sua relação com o meio 
ambiente. Trata-se de uma relação de pertencimento, e não de exploração apenas. “O território de um povo 
traz em si uma dimensão simbólica, além da física. Além da sobrevivência material, deve-se zelar pela sobre-
vivência do saber-fazer” (CHACP, 2014, p.23). O território de um povo traz em si uma dimensão simbólica, 
além da física. Além da sobrevivência material, deve-se zelar pela sobrevivência do saber-fazer. 

Portanto, no território quilombola, seu desenvolvimento e sua preservação ou cuidado não são coisas 
distintas, e sim uma pertence ao outro e, sendo assim, as relações estabelecidas são diferentes. O que está 
em jogo não é o lucro, e sim a vida de seus moradores, que se confunde em muitos momentos com a vida e 
pertença ao território.

É a partir desse lugar que descrevo a relação das mulheres quilombolas de Conceição das Crioulas, 
Salgueiro/PE, no trabalho com a fibra do caroá3 e seu manejo. Ao mesmo tempo em que contam sua his-
tória, a história da formação do quilombo e a luta das mulheres, geram renda e cuidam do meio ambiente. 
A partir da extração ordenada do caroá, foram capazes de recuperar a cultura do uso da fibra dessa planta 
para diversas peças – bolsas, bonecas, colares, jogos de mesas etc. – sem que para isso fosse necessário agir 
de forma predatória. 

Isso nos leva a perceber que as duas ações, desenvolvimento e sustentabilidade, podem seguramente se 
desenvolver no mesmo espaço sem prejuízo uma da outra.

No campo, essa divisão do trabalho também se estrutura entre o que é realizado no âmbito da casa e do ro-
çado. Dessa forma, historicamente, muitas atividades produtivas realizadas pelas mulheres são consideradas 
extensão do trabalho doméstico [...] e com isso a negação de sua autonomia pessoal, econômica e política das 
decisões sobre a terra e o território. (FARIA, 2011, p. 40).

O que observamos em Conceição das Crioulas em relação ao trabalho das mulheres ora se encaixa 
no descrito pela autora, ora foge à regra. O certo é que há sim uma grande sintonia entre a perspectiva de 

1 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecido a propriedade definitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes títulos respectivos.

2 Observação feita por meio do painel de monitoramento da Seppir, em 14 de setembro de 2016, às 15h. Disponível em: <http://monitoramento.
seppir.gov.br/>.

3 Angios: planta terrestre ou saxícola (Neoglaziovia variegata), da família das bromeliáceas, nativa do Brasil (NE), de poucas folhas lineares e acumi-
nadas, dispostas em roseta, inflorescência laxa com 25 cm de comprimento e com até 60 flores, de sépalas vermelhas e pétalas purpúreas; as folhas 
fornecem longas fibras, de grande resistência e durabilidade; carauá, caruá, coroá, coroatá, crauá, croá, gravatá.
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Foto extraída do site da Associação Quilombola  
de Conceição das Crioulas (AQCC).

desenvolvimento e sustentabilidade do território. Pode se atribuir a um forte protagonismo das mulheres 
desde fundação do quilombo? É possível. No entanto, a discussão aqui é para pensar o desenvolvimento e 
a sustentabilidade, portanto não será nosso foco discutir com profundidade as relações de poder que se 
constituem a partir das lógicas patriarcais.

Foto extraída do site da Associação Quilombola de Conceição das Crioulas (AQCC).

2. Territórios quilombolas e saberes tradicionais: as mulheres e o desenvol-
vimento sustentável em Conceição das Crioulas

É bem verdade que estamos falando aqui de 
saberes tradicionais de um povo. Assim sendo, 
existem questões que são da natureza própria 
de cada povo. Conta a história oral que o qui-
lombo de Conceição das Crioulas foi formado a 
partir da chegada de seis mulheres negras e que, 
em seguida, uma outra pessoa chegou e trazen-
do uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. 

A mesma história registra que as mulheres 
fizeram uma promessa à santa: caso se tornas-
sem donas do território, doariam um parte dele 
para fazer uma capela em homenagem a ela. O 
território compreendia três léguas em quadra 
(medida regional), o que corresponde a cerca de 
16 mil hectares de terra. Tornaram-se donas e 
pagaram a promessa, doando um pedaço para 
construção da capela, e passaram a festejar Nos-
sa Senhora da Conceição das Crioulas. Salgueiro, 
ao se tornar município, deu ao seu 2º distrito o 
nome de Conceição das Crioulas.
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Foto extraída do site da Associação  
Quilombola de Conceição das Crioulas (AQCC).

A partir da década de 1990, momento de muita tensão no território, em função de várias questões – 
pressão dos fazendeiros, aspectos da política partidária e reação à mobilização interna – as lideranças da 
comunidade decidiram focar na reconstrução da história que haviam perdido como estratégia e mecanismo 
de luta para retomar as terras que haviam sido ocupadas por fazendeiros da região. E foi com a fibra do 
caroá e com o barro que as mulheres encontraram uma forma de contar a história, gerar renda, defender o 
território e garantir direitos individuais e coletivos. Hoje, o caroá deixou de servir apenas para fazer peças 
de uso doméstico, servindo para fazer produtos que são vendidos em feiras nacionais e internacionais. É 
bem verdade que é uma produção em pequena escala e não garante, na sua integralidade, a sustentabilida-
de de todos e todas da comunidade. Porém exerce não apenas o fator de geração de renda, mas, sobretudo, 
a afirmação de identidade quilombola, de autonomia das mulheres, de manutenção e cuidado com o meio 
ambiente, e, principalmente, fortalece a luta pelo direito a viver no território de forma digna.

O fato é que esses grupos possuem características próprias e conseguiram manter-se nos seus territórios, ma-
joritariamente em áreas rurais, em locais que foram e são focos do agronegócio, mineradoras e dos grandes 
empreendimentos, das redes hoteleiras, dos chamados resorts, da expansão desenfreada nas áreas urbanas 
promovidas pela especulação imobiliária. (SILVA, 2012, p. 41)

Construir um caminho que leve as pessoas a ter renda e contar sua história de pertencimento foi uma 
estratégia assertiva dessa comunidade e de tantas outras espalhadas Brasil afora, porém sem qualquer apoio, 
técnico ou financeiro. A partir dessa experiência e do manejo com a fibra do caroá, o quilombo de Conceição 
das Crioulas trouxe para esse cenário, para contar a história, para reafirmar a identidade, a mulher. Daí nasce 
a ideia de contar a história da comunidade repre-
sentada por personagens femininas (11 bonecas4) 
feitas do caroá, tendo cada um papel fundamental 
para a vida da comunidade. 

Cada uma dessas mulheres conta, pela sua 
atuação, uma parte da luta do quilombo de Con-
ceição das Crioulas. 

Nessa perspectiva, as mulheres quilombolas 
de Conceição das Crioulas ao mesmo tempo em 
que geram renda, contam suas histórias pessoais 
e coletivas, expressam seu agir feminista.

Foto extraída do site da Associação Quilombola de Conceição das Crioulas (AQCC).

4 Lurdinha, Madrinha Lourdes, Generosa, Zefinha, Mendencha Ferreira, dona Liosa, Ana Belo, Júlia, Toinha, mãe Magá e Valdeci. 
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A extração é feita de forma a preservar a planta por muitos anos, já que se escolhe a época e o jeito 
certo de retirar apenas aquelas palhas que serão usadas, mantendo a raiz fixa e, com isso, a reprodução da 
planta não é afetada. Por ser uma região localizada na caatinga e com poucas chuvas, o cuidar das plantas é 
fundamental para que as espécies não sejam extintas, assim como muitas outas plantas do bioma caatinga e 
de outros foram extintas pelo mau uso, o uso sem levar em consideração a sustentabilidade.

Considerações finais 

Pensar o desenvolvimento com sustentabilidade nas populações específicas, não há dúvidas, não é uma 
tarefa fácil. Primeiro porque não dialogam o modelo de desenvolvimento em vigor com as perspectivas 
dessas populações, os jeitos de produzir, de consumir, de escoar suas produções etc.. Segundo, pois nesse 
universo é a grande produção que dita do ritmo, tanto da produçãoquanto do consumo. Terceiro, porque 
estou falando de uma ação realizada em um quilombo, liderada por mulheres, cujo foco é a luta pela terra. 
Só isso já carrega consigo uma carga muito grande estereótipos (raça e gênero).

O que pude apurar nessa observação? Ainda de forma preliminar, algumas questões:

1) É possível sim, cuidar do meio ambiente e garantir renda, desde que não seja segundo a lógica do 
agronegócio e da grande exportação; existe sim produção, escoamento de produção, mas, sobre-
tudo, existem lógicas nessas comunidades que são importantes para a afirmação da identidade, 
porém incompatíveis com os modelos de desenvolvimento pregados e financiados; ainda não há, 
de forma mais elaborada, diretrizes para o desenvolvimento com sustentabilidade junto e com as 
comunidades quilombolas; e

2)  Há um potencial, produção e outros jeitos de fazer e consumir nos quilombos adormecidos para o 
Estado, que não recebem nenhuma atenção ou financiamento.

Por fim, há que se afirmar a necessidade de uma discussão com a participação das comunidades qui-
lombolas e, sobretudo, das mulheres, por serem elas nos quilombos em grande medida responsáveis pela 
manutenção e preservação dos saberes tradicionais.
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Resumo

No território dos Lençóis Maranhenses/Munim as características dos solos dificultam a plantação de 
todos os tipos de culturas e, com isso, a criação de animais ganha muito em importância. Nos últimos anos 
com a instalação de vários assentamentos de reforma agrária e a maior facilidade de acesso ao crédito rural, 
muitas famílias passaram a criar bovinos. A criação de bovinos tem tido um importante papel na redução 
dos recursos naturais. Esse trabalho procurou identificar os impactos ambientais causados pelas criações 
de bovinos nos lençóis maranhenses. O local da pesquisa foi o município de Barreirinhas (MA) nas comuni-
dades: Atins, Ponta Do Mangue, Massangano I E II, Caboclo, e nos Assentamentos São José/Morro Alto (Po-
voados Fazendinha E Jacú), Alto Bonito (Povoado Vigia) e Andiroba (Povoado Recanto). Como método para a 
identificação e sistematização dos impactos causados foi usada a matriz de interação. Constatou ser prática 
comum a retirada de madeira nativa para construir as áreas cercadas, sendo que alguns criadores retiram 
de áreas de reserva. Os dejetos são depositados em todos os locais onde esses animais passam, incluindo 
cursos d’água, lagoas e dunas. Pode promover uma contaminação das águas superficiais podendo também 
atingir os lençóis freáticos (que nessa região são bem superficiais). O material utilizado durante a campa-
nha de vacinação contra a febre aftosa é apenas depositado em buracos com baixa profundidade podendo 
prejudicar tanto os corpos d’água quanto o solo. Por serem criados soltos não há um controle efetivo acerca 
da parição e nem da ocorrência da morte de animais estas carcaças e restos placentários permanecem nos 
locais onde os animais morrem ou onde ocorre a parição. Caso a morte tenha ocorrido por alguma doença 
de importância sanitária ou mesmo caso as fêmeas gestantes possuam doenças que representam um grave 
perigo para a saúde humana e animal. De acordo com a matriz de interação os impactos de caráter negativo 
acontecem em todos os itens pesquisados, com maior ênfase ao destino de dejetos e de carcaças e restos 
placentários, onde em todas as matrizes a magnitude do impacto causado por esses itens no ambiente osci-
lou entre média e alta.
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1. Introdução

No Maranhão a pequena agricultura tem sempre a produção vegetal como centro do agroecossistema. 
E a criação animal é sempre periférica, representando propostas diferentes em função da região, das condi-
ções culturais e das condições ambientais. No território dos Lençóis Maranhenses/Munim as características 
dos solos, especialmente na microrregião dos Lençóis Maranhenses, dificultam enormemente a plantação 
de uma grande quantidade de culturas e, nessas condições, a criação de animais ganha muito em importân-
cia, em especial, os caprinos e ovinos (PTDRS, 2011). Nos últimos anos com a instalação de vários assenta-
mentos de reforma agrária e a maior facilidade de acesso ao crédito rural, muitas famílias passaram a criar 
bovinos, espécie de pouca importância histórica, mas de grande representação econômica.

A criação de bovinos tem tido um importante papel na redução dos recursos naturais em função do mo-
delo de criação exigir uma mudança na estrutura dos ecossistemas pela substituição da biodiversidade local 
por pastagens. Dados apresentados por PORRO, MESQUITA e SANTOS (2004) nas microrregiões Mearim e 
Pindaré, apontam que grande parte da supressão da vegetação daquelas regiões foram de responsabilidade 
da criação de gado bovino.

A mudança de rumos na pequena agricultura é claramente apontada por Mesquita (2006). Santos 
(2011) mostra que os pequenos produtores, em especial os assentados de projetos de reforma agrária vem 
usando da mesma lógica do grande produtor e causando ações sistemáticas da supressão da vegetação para 
plantar pastagem. E mesmo que se compreenda que a produção da agricultura familiar tenha uma raciona-
lidade própria que visa satisfazer a reprodução da unidade de trabalho familiar, a qual se baseia em uma 
estratégia de sobrevivência (PINTO, 1981) é preciso averiguar se essa racionalidade está sofrendo algum 
tipo de renovação por conta da pressão externa causada pelos mais diversos motivos.

2. Objetivos

Identificar os impactos ambientais causados pelas criações de bovinos, caprinos, ovinos e suínos na 
área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

3. Metodologia

Para essa pesquisa trabalhamos com o conceito de impacto ambiental como sendo “qualquer alteração 
das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e 
o bem-estar da população; atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do 
meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA,1986).

O local da pesquisa foi o município de Barreirinhas (MA). Para a definição dos locais onde foram apli-
cados os questionários e preenchidas as matrizes foram feitas reuniões com a Planeja, o Sindicato dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais, a Colônia de Pescadores e a Secretaria de Agricultura Municipal, e por 
indicação destas instituições foram definidas as comunidades: Atins, Ponta do Mangue, Massangano I e II, 
Caboclo, e os assentamentos São José/Morro Alto (Povoados Fazendinha e Jacú), Alto Bonito (Povoado Vi-
gia) e Andiroba (Povoado Recanto).

Como método para a identificação e sistematização dos impactos causados foi estabelecida uma Matriz 
de Interação (LEOPOLD, 1971) para cada uma das comunidades/assentamentos anteriormente definidos. A 
Matriz de Interação é um método muito utilizado em Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e bastante efi-
ciente em explicitar as interrelações existentes entre os fatores ambientais e as atividades de um empreen-
dimento, além de possuir baixo custo e fácil identificação e leitura de impactos diretos, permitindo também 
comparações fáceis entre os ambientes estudados. 

Como material de apoio para a construção das matrizes elaborou-se um questionário semiestruturado 
com perguntas abertas, destinado aos criadores com o objetivo de obter informações relativas às espécies 
criadas e número de animais, ao manejo sanitário, reprodutivo e alimentar, além do plantio de pasto e aces-
so dos animais à pastagem natural.
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Nas conversas com representantes das instituições ficou indicado que a quantidade de caprinos, ovinos 
e equídeos é diminuta e não causa grandes impactos ambientais, mas a surpresa foi a quase ausência da 
criação de suínos. Durante as visitas essas informações foram confirmadas, de modo que a aplicação das 
matrizes ficou limitada à criação de bovinos.

4. Resultados

Foram analisados os dados recolhidos após as visitas às comunidades e assentamentos de reforma 
agrária. Segundo informações coletadas com as famílias entrevistadas, e corroboradas por dados da AGED 
recolhidos durante a última campanha contra a Febre Aftosa, obtivemos o número de animais em cada co-
munidade e assentamento pesquisado.

Foram 886 bovinos, sendo 223 em Atins, 107 em Ponta do Mangue, 180 em Massangano I e II, 71 em 
Caboclo, 63 no assentamento São José/Morro Alto (comunidades Jacu e Fazendinha), 64 em Alto Bonito 
(comunidade Vigia) e 178 em Andiroba (comunidade Recanto). 

As matrizes apresentadas permitiram identificar que a criação de animais provoca uma grande quanti-
dade de impactos negativos e poucos impactos positivos. Pelo tamanho e peso, os bovinos provocam proble-
mas nesse ambiente. Os impactos positivos se relacionam aos dejetos e ao acesso à pastagem natural, mas 
mesmo em relação a esses itens há muitos impactos negativos.

Na região dos Lençóis Maranhenses o sistema de criação característico é do tipo extensivo, onde a cons-
trução de cercas é um item fundamental a este modelo. Porém a área cercada é utilizada pelos proprietários 
apenas em épocas especiais do ano para a execução de atividades como a vacinação, marcação dos animais, 
ou ainda para abrigar as fêmeas que estão na fase final da gestação. Nos assentamentos estudados, se cons-
tatou ser prática comum a retirada de madeira nativa para construir as áreas cercadas, sendo que alguns 
criadores ainda retiram de áreas de reserva. Porém, em comunidades como Atins e Ponta do Mangue onde 
praticamente não há mais matas, a madeira utilizada é comprada e tem vindo de locais distantes. O mesmo 
ocorre nas comunidades Massangano I e II. No entanto, na comunidade Caboclo, a madeira retirada para 
construção área cercada foi retirada da mata nativa, prejudicando o desenvolvimento da flora e afetando a 
biodiversidade local.

Os dejetos são depositados em todos os locais onde esses animais passam, incluindo cursos d’água, 
lagoas e dunas. Devido ao modelo extensivo de criação, não se tem controle no manejo do dejeto gerado, e 
o tipo e grau de impacto desses dejetos lançados no meio ambiente varia de acordo com o local onde essas 
fezes são depositadas. Caso ocorra no solo promoverá aumento da matéria orgânica que terá um impacto 
altamente positivo no desenvolvimento da vegetação existente e, por consequência, na alimentação. No ge-
ral, em todas as comunidades estudadas a utilização das fezes como adubo pelas famílias criadoras para o 
plantio de pequenas culturas é restrita ao período em que os animais ficam estabulados para a realização 
das vacinações anuais e período pré-parto. No restante do ano essa preocupação é bem menos evidente, 
sendo estes dejetos lançados diretamente no ambiente. Nas comunidades Massangano I e II e Caboclo que 
não são áreas que sofrem alagamentos e onde os animais, diferente das outras comunidades pesquisadas, 
são criados presos, os dejetos são diariamente depositados sobre a areia, promovendo aumento da matéria 
orgânica daquele solo.

Graves problemas ambientais ocorrem quando estes dejetos são depositados nos corpos d’água, pois 
uma disposição inadequada destes pode promover uma contaminação das águas superficiais podendo tam-
bém atingir os lençóis freáticos (que nessa região são bem superficiais), além da proliferação de vetores 
patogênicos ao homem e aos animais. Em grande quantidade ainda podem provocar a eutrofização, inter-
ferindo no habitat de peixes e anfíbios. Foi observado nas comunidades de Atins e Ponta do Mangue é que 
as fezes são depositadas muito próximas de áreas empoçadas, onde os animais costumam utilizar para a 
dessendentação. Nos assentamentos os animais ficam em uma área mais úmida e as fezes costumam ficar 
depositadas aos arredores do assentamento.

Devido a obrigatoriedade da vacinação contra a Febre Aftosa exigida pela Agência de Defesa Agrope-
cuária do Maranhão (AGED), muitos produtores aproveitam a campanha semestral para a vacinação tam-
bém de outras doenças, além da aplicação de medicamentos e vermifugação quando necessárias. Do ponto 
de vista ambiental, a problemática consiste no descarte das agulhas descartáveis utilizadas e dos frascos 



331

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

onde essas vacinas e medicamentos são acondicionados. O que ocorre é que normalmente esse material é 
apenas depositado em buracos com baixa profundidade, podendo prejudicar tanto os corpos d’água quanto 
o solo onde podem causar problemas aos animais e até aos seres humanos onde agulhas contaminadas po-
dem chegar a causar a transmissão de zoonoses.

Outro ponto de grande impacto negativo relaciona-se com o destino de carcaças e restos placentários. 
Por serem criados soltos, não há um controle efetivo acerca da parição e nem da ocorrência da morte de 
animais. Em todas as comunidades pesquisadas (com exceção das comunidades Caboclo e Massangano I e II, 
onde por serem criados presos, os proprietários tomam conhecimento da morte de animais com mais facili-
dade) estas carcaças e restos placentários permanecem nos locais onde os animais morrem ou onde ocorre 
a parição. Alguns criadores, quando tomam conhecimento, buscam incinerar ou mesmo enterrá-los, porém 
não é comum. Caso a morte tenha ocorrido por alguma doença de importância sanitária ou mesmo caso as 
fêmeas gestantes possuam doenças que representem um grave perigo para a saúde humana e animal, há 
uma grande possibilidade de contaminação da água e do solo, além desse material ainda servir como meio 
para a disseminação de possíveis zoonoses.

Em todas as comunidades a alimentação dos animais é toda baseada na pastagem natural existente em 
toda a região dos Lençóis, sendo que nos assentamentos observou-se que alguns criadores realizam o plan-
tio de pasto objetivando complementar essa alimentação. O plantio de pasto em área de vegetação nativa 
causa impacto negativo pela substituição dessa vegetação, interferindo na biodiversidade local.

No entanto, como o pasto é disperso em áreas diversas nas comunidades e no entorno, os animais são 
obrigados a circular entre uma área de pasto e outra. Essas caminhadas, muitas vezes por dentro dos corpos 
de água ou por cima das dunas, causam impactos sobre a qualidade de água e sobre a estrutura da frágil 
vegetação, impactando negativamente a flora e os típicos habitats da fauna local. Outra consequência é a re-
dução da quantidade de animais que circulam nessas áreas impactando na alimentação das famílias locais.

Conclusão

De acordo com a Matriz de Interação os impactos de caráter negativo acontecem em todos os itens 
pesquisados, com maior ênfase ao destino de dejetos e de carcaças e restos placentários, onde em todas as 
matrizes a magnitude do impacto causado por esses itens no ambiente oscilou entre média e alta.

Quanto aos dejetos, o impacto também é positivo, principalmente no que se refere ao aumento da dis-
ponibilidade de matéria orgânica em um solo que é considerado particularmente pobre, não favorecendo 
o plantio de culturas. Fator esse mais evidenciado nas comunidades Massangano I e II e Caboclo que, por 
terem uma dinâmica de criação diferente dos demais locais, a deposição dessas fezes fica mais concentrada 
em um local, e o próprio pisar do boi facilita o revolvimento dela com o solo. 

O plantio de pasto é um costume que tem se mostrado danoso ao ambiente, principalmente naqueles 
de conservação da biodiversidade. Em locais com maior concentração de animais há um claro prejuízo para 
o crescimento e adaptação da flora nativa, além de se evidenciar uma maior compactação e erodibilidade do 
solo, que devido às suas peculiaridades já possui uma maior predisposição a sofrer com processos erosivos. 

A construção das cercas acaba não possuindo um impacto tão negativo no ambiente em comunidades 
como Atins e Ponta do Mangue, principalmente pelo costume da compra de madeira de locais distantes para 
a construção dessas áreas cercadas. Porém, ressalta-se que o uso de madeira retirada do local já foi mais 
intenso, sendo demonstrado por uma maior escassez da mata nativa.

Através das matrizes é possível perceber que há uma grande necessidade de se repensar um destino 
adequado à materiais como restos de vacinas e medicamentos, agulhas descartáveis e mesmo de carcaças e 
restos placentários. O perigo de contaminação com esses matérias descartáveis se mostra claro pela forma 
como são descartados no ambiente: em buracos não profundos e em um local onde os lençóis freáticos são 
tão superficiais. Já quanto às carcaças e restos de placenta de animais, há uma maior dificuldade de controle 
devido à criação ser predominantemente extensiva, sendo necessário disponibilizar orientações a esses 
pequenos produtores.
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Resumo

A apresentação toma por base inicial o processo de construção do plano municipal de desenvolvimento 
rural sustentável de São José Dos Campos (PDRS), propiciando uma reflexão sobre os desafios e as opor-
tunidades de articulação de agendas, atores e políticas públicas relacionadas ao tema, tendo como pano de 
fundo a emergência da noção de “novas ruralidades”. Nesse contexto, o relato explora o processo de ressig-
nificação e de re-apropriação do território rural do município – dinâmica não necessariamente consensual e 
livre de conflitos – apoiando-se, como eixo narrativo, na análise das interfaces, diálogos e lacunas existentes 
entre o PDRS e outras políticas, planos e estratégias municipais diretamente associadas à essa agenda. Tais 
políticas vêm sendo hoje discutidas e implementadas num contexto de rápida transformação. O rural, se 
antes identificado como o “não urbano” e vocacionado quase que exclusivamente para o fornecimento de 
alimentos, fibras e mão de obra, passa – ao longo das últimas décadas – a receber outros atributos adicio-
nais, materiais e simbólicos, entre os quais o de provedor de serviços ambientais, o de segunda moradia e 
de atrativo turístico para a população urbana, além de “espaço de vida e sociabilidade” para suas populações 
ali residentes. Em paralelo, a progressiva expansão e avanço das periferias urbanas sobre esses territórios, 
através de loteamentos e ocupações não regulares, cria um cenário extremamente crítico ao concentrar 
populações socialmente vulneráveis em áreas ambientalmente sensíveis, não raro, também impróprias ao 
assentamento humano por estarem sujeitas a riscos naturais. A apresentação explora as principais inter-
faces do rural com as políticas públicas focadas na agenda ambiental, dado que 63% do território rural 
do município está inserido em áreas de proteção ambiental, APA’S, nas esferas municipal, estadual e/ou 
federal. Dentre essas políticas, é dado especial destaque ao programa municipal de pagamento por serviços 
ambientais, “programa mais água”, focado na remuneração financeira, restauração de APP’S e na adequação 
ambiental de propriedades rurais localizadas na bacia do rio do peixe, principal contribuinte da represa 
Jaguari, reservatório estratégico para o sistema hidráulico do rio paraíba do sul e com iminente interligação 
com o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de parcela significativa da grande São Paulo. São 
também exploradas as interfaces com o plano municipal de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, 
em elaboração pelo município. O plano diretor de desenvolvimento integrado – atualmente em processo de 
revisão – é analisado enquanto potencial instrumento estratégico para a integração das políticas e agendas 
setriais relacionadas ao território rural.
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Introdução 

O artigo toma por base o processo de construção do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável de São José dos Campos (PDRS), propiciando uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades de 
articulação de agendas, atores e políticas públicas relacionadas ao tema, tendo como pano de fundo a emer-
gência da noção de “novas ruralidades”. (MORA; HEURGON; GAUVRIT; 2008); (HEURGON; 2008).

Nesse contexto, o relato explora o processo de ressignificação e de re-apropriação simbólica e material 
do território rural do município, dinâmica não necessariamente consensual e livre de conflitos, “dadas as re-
lações contraditórias, ou mesmo conflituosas, entre os diversos interesses em jogo, no mundo rural e fora dele, 
e que constituem a matéria prima da ruralidade” (WANDERLEY et FAVARETTO, 2013) .

O texto busca explorar as interfaces, diálogos e lacunas existentes entre o PDRS e outras políticas, pla-
nos e estratégias municipais diretamente associadas à essa agenda, entre as quais destacamos o Programa 
Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e o Plano 
Municipal de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas. 

Tais políticas vêm sendo hoje discutidas e implementadas num contexto de rápida transformação. O ru-
ral, se antes identificado como o “não urbano” e vocacionado quase que exclusivamente para o fornecimento 
de alimentos, fibras e mão de obra, passa – ao longo das últimas décadas – a receber outros atributos adicio-
nais, materiais e simbólicos, entre os quais o de provedor de serviços ambientais, o de segunda moradia e de 
atrativo turístico para a população urbana, além de “espaço de vida e sociabilidade” para suas populações ali 
residentes (WANDERLEY 2009). Em paralelo, a progressiva expansão e avanço das periferias urbanas sobre 
esses territórios, através de loteamentos e ocupações não regulares, cria um cenário extremamente crítico 
ao concentrar populações socialmente vulneráveis em áreas ambientalmente sensíveis ou relevantes, não 
raro, também impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes 
da própria ação antrópica. 

A introdução da temática do desenvolvimento rural no rol das políticas públicas em São José dos Cam-
pos é recente e inovadora, dada a inegável característica urbano-industrial do município e sua auto-identifi-
cação como polo tecnológico de relevância nacional. Ademais, a despeito da zona rural ocupar cerca de 70% 
do território, sua contribuição econômica não ultrapassa 0,3% da riqueza gerada no município. 

Conduzido entre 2013 e 2014, o PDRS teve como objetivo geral subsidiar a elaboração de políti-
cas públicas visando o desenvolvimento local, de modo a nortear as ações a serem empreendidas na 
zona rural, considerando as oportunidades e prioridades futuras alinhadas à identidade dessa região do 
município. Os objetivos que nortearam a realização da Fase 1 do Plano foram contribuir para a melhor 
compreensão da zona rural, por meio de levantamento e sistematização das informações disponíveis; e 
indicar as diretrizes mediante o planejamento por cenários. Para atingir o primeiro objetivo foi realizado 
o Diagnóstico Preliminar da Zona Rural. A metodologia utilizada foi fundamentada na triangulação dos 
dados, mediante o uso de diferentes fontes de informação e técnicas de coleta, a saber: i) compilação 
de dados secundários; ii) entrevistas semi-estruturadas com representantes de instituições atuantes na 
zona do rural no município/região; iii) pesquisa exploratória (vivência de campo e entrevistas com mo-
radores); iv) questionários com familiares de alunos; v) banco de dados e mapas temáticos dos aspectos 
geoambientais e socioeconômicos; vi) reuniões com grupo técnico de acompanhamento e; vii) oficinas 
participativas com a população. 

Com o intuito de atingir o segundo objetivo que se refere à definição das diretrizes, foi adotada a técnica 
de elaboração de cenários prospectivos como ferramenta de planejamento. Inicialmente foram elaborados 
quatro cenários possíveis, três deles concebidos com ênfase em uma das dimensões da sustentabilidade 
(ambiental, social e econômica), e um quarto cenário tendencial mediante a extrapolação das características 
da situação atual. A partir da análise crítica dos cenários por diferentes instâncias do PDRS, foi estabelecido 
o cenário normativo que descreve a situação desejada para o rural do município e mediante o qual foram 
elaboradas as diretrizes básicas para o desenvolvimento desejável do território. 

A figura que segue ilustra o processo de construção de cenários.
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Fig. 1. Marco referencial da construção dos Cenários.

No que diz respeito à área de estudo, a mesma foi delimitada tomando-se como referência o que a Lei 
Complementar Municipal Nº 428 de 2010, que estabelece a zona rural no âmbito do Macrozoneamento 
Territorial. A esse respeito, um dos desafios do PDRS é ser compatível com os planos elaborados para a área 
urbana, de modo a favorecer o planejamento integrado do município Os dados coletados indicam que a pai-
sagem do rural joseense, a exemplo do que ocorre em geral no Brasil, passa por processo de heterogeneiza-
ção que induz a diminuição das assimetrias em relação aos espaços urbanos, o que corrobora a necessidade 
de um olhar que integre essas dimensões do município (FAVARETO, 2007). 

Assim, entendemos que o (re)conhecimento da identidade, ou melhor dizendo, das identidades do ru-
ral, é etapa essencial para o desenvolvimento que deve abranger e articular parâmetros que visem, além da 
sustentabilidade, a superação dos conceitos que relacionam o rural apenas à atividade ou espaço agrícola, 
ou o “ainda não urbano”. Ao voltar o olhar para o rural, surgem reflexões sobre a valorização a partir da rea-
firmação dessa identidade e as possibilidades dessa ruralidade que se modifica e resiste. Ao longo de 2013 
e 2014, com o intuito de ampliar o diálogo acerca do rural de São José dos Campos, bem como capturar a 
realidade dessa área do município mediante diferentes perspectivas, foram instaurados os seguintes espa-
ços de participação e diálogo: a) Seminários de Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS); b) Reuniões com 
o GTA (Grupo Técnico de Acompanhamento); c) Oficinas participativas com a população. A principal contri-
buição desses espaços foi permitir o afloramento das distintas percepções e entendimentos das ruralidades 
presentes no município. 

O plano foi desenvolvido em estreito diálogo com as políticas públicas focadas na agenda ambiental, 
posto que 63% do território rural do município está inserido em Áreas de Proteção Ambiental, APA’s, nas 
esferas municipal, estadual e/ou federal. Dentre essas políticas, tem sido dado especial destaque ao Pro-
grama Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, “Programa Mais Água”, focado na remuneração 
financeira, restauração de APP’s e na adequação ambiental de propriedades rurais localizadas na bacia do 
Rio do Peixe, principal contribuinte da represa Jaguari, reservatório estratégico para o sistema hidráulico do 
Rio Paraíba do Sul e com iminente interligação com o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento 
de parcela significativa da Grande São Paulo. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – atualmente em processo de revisão – é aqui com-
preendido como instrumento estratégico para a integração das políticas e agendas setoriais relacionadas ao 
território rural. Dentre tais agendas, destaca-se em especial o Plano Municipal de Adaptação e Mitigação às 
Mudanças Climáticas, também em elaboração pelo município. 

Entretanto, a despeito dos avanços sinalizados na construção de diálogos na esfera local, cabe ressaltar 
o desafio posto pela intrínseca limitação das políticas de âmbito municipal, incapazes muitas vezes de ex-
trapolar seus limites territoriais. A desconexão (entre e com) os recortes – administrativos, territoriais ou 
temáticos – mais amplos, é um fator impeditivo para a plena realização dessas políticas. 



336

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

Por exemplo, a política municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, a despeito de estar enraizada 
na pequena microbacia do Ribeirão das Couves, está inserida no contexto crítico da segurança hídrica não 
apenas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, mas também da Região Metropolitana de São Paulo, 
dada a transposição das águas do Reservatório Jaguari, para o Sistema Cantareira. Da mesma forma, as prin-
cipais questões postas pelo Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável demandam e explicitam 
tanto as interconexôes urbano-rural dentro do município, quanto a questão metropolitana e regional. Num 
contexto mais amplo, o Plano Municipal de Adaptação e Adaptação às Mudanças Climáticas nos remete ao 
diálogo tanto com a agenda nacional (tanto a Política Nacional, quanto aos compromissos pós COP21) como 
também, obviamente, com a agenda global. 

Nesse sentido, a despeito dos avanços sinalizados, ficam explícitos os limites postos à tais iniciativas 
municipais, bem como – nas demais esferas – os desafios que ainda constrangem à adequada integração e 
articulação desse conjunto de agendas associadas ao desenvolvimento dos territórios rurais.
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Resumo

O pagamento por serviços ambientais consiste na sanção premial, ou seja, aquele que faz algo positivo 
para o meio ambiente deve ser agraciado com um prêmio ou recompensa pela opção de manter a floresta em 
pé e valorar e precificar os serviços ambientais marginalizados do mercado. E isto só será possível mediante a 
instalação de políticas públicas municipais. A pesquisa foi baseada na investigação qualitativa, utilizando-se do 
levantamento bibliográfico, da pesquisa documental com técnicas da observação direta intensiva. Foi possível 
concluir que a implementação do pagamento por serviços ambientais nas áreas de preservação permanentes 
localizadas na Bacia do Ribeirão da Confusão, contribui para a formação de uma política pública voltada para o 
gerenciamento dos recursos naturais localizados no município de Rancharia, de modo a restaurar essas matas, 
pela infinidade de serviços ecossistêmicos que elas prestam a toda coletividade.

Palavras-chave: Pagamento por serviços ambientais. Sanção premial. Área de preservação permanente.
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Introdução

A preocupação da humanidade com a preservação do meio ambiente é apresentada como uma questão de 
sobrevivência das presentes e futuras gerações, na busca de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O elevado grau de degradação ambiental oriundo de atividades humanas desencadeou uma serie de 
ameaças a todos que vivem no planeta terra, pois estamos vivendo na época de uma sociedade de risco.

Esta sociedade de risco é baseada no antropocentrismo, onde os interesses humanos estão acima de 
qualquer outro interesse, tendo em vista que somos os únicos seres dotados de razão, e por isso somos su-
periores a toda natureza. (GOMES, 2013).

Segundo Teixeira (2012), diante do elevado grau de degradação os desafios na preservação ambiental 
se apresentavam complexos como o excesso de poluição, mudanças climáticas, aquecimento global, conta-
minação das águas, resíduos sólidos, extinção das espécies e da biodiversidade.

Este artigo tem por objetivo apresentar a importância de pagamento por serviços ambientais em áreas 
de preservação permanente (APP) localizada na Bacia da Confusão no Município de Rancharia SP.

O trabalho traz alguns questionamentos: Qual a importância do pagamento por serviços ambientais 
em áreas de preservação permanente (APP)?-Qual a viabilidade de precificação de serviços ambientais no 
Brasil? Quanto se tem de áreas de preservação permanente na Bacia da Confusão localizada no Município 
de Rancharia?

A pesquisa foi baseada na investigação qualitativa, utilizando-se do levantamento bibliográfico, da pes-
quisa documental com técnicas da observação direta intensiva. Num primeiro momento fez se o levanta-
mento bibliográfico sobre o tema. A partir da teoria apreendida e dos conceitos elaborados, foram realizados 
mapeamentos de aspectos como: vegetação arbórea, recursos hídricos e áreas de preservação permanente. 

Num segundo momento foi realizado o levantamento de dados através de pesquisa documental (ima-
gens de satélite e dados do IBGE) no Município de Rancharia, enfocando as propriedades localizadas na Ba-
cia da Confusão. O objetivo desta pesquisa documental é reunir informações dos imóveis do município com 
suas áreas de preservação permanente mostrando as áreas em pleno abandono, justificando a utilização 
deste instrumento econômico ambiental.

A bacia do Ribeirão da Confusão objeto de estudo, hoje se apresenta totalmente ocupada pelos pro-
dutores rurais, com especial enfoque para a produção de cana de açúcar. Esta localizada no Município de 
Rancharia Estado de São Paulo, com latitude 22º13’45’’ sul e uma longitude 50º53’35’’oeste e limita se ao 
norte com a cidade de Parapuã, ao sul com Iepê, a leste com João Ramalho e Bastos e a oeste com Martinó-
polis (figura 1).
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Figura1 – Localização da Bacia Hidrográfica  
do Ribeirão da Confusão, Rancharia (SP)

A cidade de Rancharia apresenta uma cobertura territorial de 1.587,498 km², sendo cortada pelo Rio 
Capivari onde suas águas são represadas formando o Parque Balneário A Bacia do Ribeirão da Confusão, e 
apresenta como área total a superfície de 46.206,72 hectares.

Pagamento por Serviços Ambientais em áreas de Preservação Permanente

O conceito de PSA se apresenta de maneira muito diversificada nos manuais, no entanto quando se fala 
do termo pagamento a primeira coisa que se relaciona é a lógica de mercado em quase todas as experiências 
de PSA com a promoção do desenvolvimento sustentável e a geração de renda em prol de uma conservação 
do meio ambiente (HERCOWITZ et al., 2011).

Nusdeo (2012, p. 69) conceitua o PSA como “uma transação entre duas ou mais partes envolvendo a re-
muneração aqueles que promovem a conservação, recomposição ou manejo das áreas verdes consideradas 
aptas a fornecer certos serviços”. 

O conceito de PSA esta inserido no Projeto de Lei 5.487/09 (Política Nacional do Meio Ambiente), no 
artigo 2º, II: entendido como a retribuição monetária ou não, ás atividades humanas de restabelecimento, 
recuperação, manutenção e melhorias dos ecossistemas que geram serviços ambientais e que estejam am-
parados por planos e programas específicos.
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Para a implantação de um instrumento de PSA se faz necessário alguns requisitos básicos como: marco 
legal, sujeitos do contrato (comprador e usuário), Poder Publico (suporte), transação voluntaria, serviço 
ecológico bem definido e provisão dos serviços (TEIXEIRA, 2012).

As áreas de preservação permanentes são consideradas áreas frágeis por suas características particu-
lares são sensíveis aos impactos ambientais, de baixa resiliência e pouca capacidade de recuperação, reque-
rendo assim um cuidado muito especial por parte do produtor rural (SILVA, 2005).

As áreas de preservação permanente são consideradas verdadeiros ecossistemas, onde os organismos 
vivos e não vivos se interagem. Odum (1988) explica que o ecossistema ou sistema ecológico (APP) é qual-
quer unidade (biossistema) que abranja a todos os organismos que funcionam em conjunto (biótico-abió-
ticos) numa dada área interagindo com o ambiente de forma que o fluxo de energia produza estruturas 
bióticas bem definidas e apresente uma ciclagem de nutrientes entre as partes vivas e não vivas.

A proteção deste tipo de floresta revela a extrema importância de se preservar estes espaços nas áreas 
rurais e urbanos devidos o grande papel que desempenham na regulação de um ecossistema saudável e 
equilibrado, mas tal entendimento ainda carece de conscientização da sociedade.

O Poder Público vem estabelecendo normas protetivas das áreas de preservação permanente para a 
preservação e regeneração do meio ambiente, onde o ato de conservar é entendido como resguardo e ma-
nutenção da flora, permitindo o uso econômico de determinados locais realizando o manejo adequado, en-
quanto o ato de preservar é entendido como defender e proteção da flora e dos recursos naturais daquela 
região, sendo mais rígida e não permitindo sua exploração econômica (SIRVINSKAS, 2010).

As APPS são essenciais para o bom funcionamento dos sistemas ecológicos e ao bem-estar da humani-
dade, sendo pouco conhecida a sua relevância perante os agentes econômicos agrários. Elas atuam no con-
trole da erosão, diminuem a ocorrência de deslizamentos de terras, mantém a quantidade e qualidade das 
águas, filtram resíduos químicos e servem de abrigo e fonte de alimento para a fauna (CARVALHO, 2013). 

O conceito de área de preservação permanente trazido pelo novo código florestal não apresentou mu-
danças substancial com relação ao código anterior (art. da lei 4.771/65), tendo se em síntese que as áreas 
de preservação permanente são parcelas cobertas ou não por vegetação protegidas pela lei com a finalidade 
de preservação ambiental (CARVALHO, 2013).

Fica evidente que as APPs desempenham um grande papel na manutenção dos recursos hídricos a 
ponto de estarem disciplinadas na Constituição Federal de 88, evidenciando assim status sua importância 
perante comunidades locais.

As funções exercidas pelas APPs se apresentam de maneira diversificada e equilibrada na manutenção 
dos ecossistemas, caso um venha a ser danificado vai comprometer todo o sistema que mantém em perfeita 
harmonia e equilíbrio.

Bacia do Confusão: resultados 

Para a implementação do PSA no Município de Rancharia alguns requisitos devem ser observados: a 
instituição de um marco legal prevendo o PSA; identificação do serviço ambiental; identificação dos usuá-
rios e beneficiários do serviço ecológico; identificação do provedor do serviço ambiental; criação de um 
sistema de monitoramento e fiscalização.

Para melhor elucidar essa onerosidade suportada pelo produtor, o CBRN (Coordenadoria de Biodi-
versidade e Recursos Naturais – Sistema Ambiental Paulista – SP) apresenta uma planilha de custos para o 
plantio de mudas nas APPs

TABELA 1 – Tabela simplificada de custos para o plantio de espécies arbóreas nativas e tratos culturais por período de 24 meses

Operação Custo/ha

Limpeza do Terreno R$ 814,05

Preparo do Solo R$ 1.274,44

Atividade de Plantio R$ 243,06
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Operação Custo/ha

Controle de Pragas (período de 24 meses) R$ 3.826,67

Replantios R$ 12,96

Adubação de Cobertura R$ 233,33

Total Operacional R$ 6.404,51

Insumos incluindo as mudas R$ 4.506,67

Custo do Projeto e acompanhamento R$ 1.104,21

Custo total (UFESP 2004 – R$ 12,49) R$ 12.015,39

Custo total corrigido (UFESP 2015 – R$ 21,25) R$ 20.442,51

Fonte: CBRN (planilha simplificada de custo plantio, 2015).

Para se restaurar ou formar uma área de preservação permanente, alguns procedimentos devem ser ob-
servados conforme demonstra a tabela 1, como a limpeza do terreno, preparo do solo, atividade de plantio, 
controle de pragas, replantio e adubação de cobertura, em prol de um planejamento ecológico mais adequado.

Observando a tabela 1 e levando em conta as APP da Bacia do Ribeirão da Confusão chegaríamos a 
seguinte conclusão:

 ― total da APP na Bacia do Ribeirão da Confusão: 4.291,00 há.
 ― custo para o plantio de espécie nativas por hectare durante 24 meses: R$ 20.442,51 reais.
 ― custo total estimado para restaurar as APPS da Bacia: R$ 87.718,810,41.

Conclusão

Concluímos que o custo para implantar uma área de APP é muito alto para os produtores rurais, oca-
sionado o não cumprimento das mediadas impostas pelas normas de comando e controle. Contudo segun-
do Teixeira (2012) o fundamento principal do instrumento de PSA consiste na justeza em compensar aos 
provedores, parte dos custos da conservação e preservação, mediante um incentivo positivo de natureza 
econômica a ser suportado pelos beneficiários ou usuários do serviço ambiental.

Um dos primeiros requisitos exigidos para iniciação dos projetos de PSA no Município de Rancharia é 
a criação de uma lei que venha a estabelecer as normas gerais e especificas do PSA, ou seja, disciplinando 
o conceito de serviço ambiental e pagamento por serviços ambientais, usuário, beneficiário, provedor dos 
esquemas de PSA, bem como o método utilizado para precificar os serviços. Apesar de não existir ainda uma 
Lei Federal muitos Estados e Municípios Brasileiros se valem de uns artigos (art. 24 VI, 30 I c/c caput do 
art.225) da Constituição Federal de 88 se valendo assim da competência supletiva para criar suas próprias 
leis conforme suas realidades locais.
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Resumen

Frente al cambio climático, la adopción de una estrategia de aprovechamiento sostenible por parte de 
los pequeños minifundistas rurales es conveniente porque contribuye a generar medidas de mitigación y 
adaptación en el medio rural mediante la participación de la mayoría de productores del campo. Una vía 
para alcanzar lo anterior es la revalorización social y económica de los productos y servicios rurales a través 
de instaurar procesos de tipicidad y diferenciación de los productos territoriales de los pequeños produc-
tores rurales. A través de un proceso de investigación participativa con minifundistas rurales sobre la tipici-
dad y diferenciación de productos territoriales como el café en la sierra norte de puebla se ha implementado 
un proceso de monitoreo participativo. Esto se hace en 11 localidades con respectivos grupos de trabajo de 
productores de café de altura en Xicotepec de Juárez, puebla (900 msnm). Se seleccionaron 56 parcelas con 
superficies que varían de 0.5 a 5.0 ha. Con los productores se hizo la colecta de muestra para el análisis de 
suelos (ph y nutrientes npk) y de tipo de vegetación. Se hizo la selección de datos provenientes a 3 estacio-
nes climáticas ubicadas en la zona y mediante el uso de arcgis se interpolaron los valores para obtener las 
isoyetas e isotermas anuales. Se generaron los climogramas de cada estación y se identificaron las variacio-
nes a lo largo del año de la relación entre precipitación y temperatura. De fuentes oficiales se obtuvieron 
los archivos vectoriales de uso de suelo y vegetación, edafología y litología, red hidrológica y topografía en 
escala. Adicionalmente se hizo la selección y el análisis de imágenes spot mediante el programa erdas ima-
gine y se determinó el índice de vegetación de diferencia normalizada para identificar los principales usos 
de suelo que permitieran obtener a una escala 1:50,000 los principales usos en la zona de estudio. Con los 
datos obtenidos se realizan talleres con los productores para conocer las bases de datos geográficas que 
alimentan al sistema de información geográfica territorial y desarrollen capacidades para hacer el análisis 
local de condiciones de producción y de la tipicidad de sus productos territoriales.
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Frente al cambio climático, la adopción de una estrategia de aprovechamiento sostenible por parte de 
los pequeños minifundistas rurales es conveniente porque contribuye a generar medidas de mitigación y 
adaptación en el medio rural mediante la participación de la mayoría de productores del campo. Una vía 
para alcanzar lo anterior es la revalorización social y económica de los productos y servicios rurales a través 
de instaurar procesos de tipicidad y diferenciación de los productos territoriales de los pequeños produc-
tores rurales.

El trabajo presentado corresponde a un estudio de caso en el que se analizan las condiciones actuales 
para el establecimiento de un monitoreo comunitario que permita identificar los elementos que dan tipi-
cidad y diferenciación de los productos locales. La propuesta de trabajo para la identificación de tipicidad 
de productos territoriales considera que los productos alimentarios típicos de un territorio se basan en la 
conjunción de los elementos naturales y en cómo la sociedad asentada en el mismo incluye sus propias ca-
racterísticas sociales y culturales (Villegas & Cervantes, 2011). Bajo este enfoque, un monitoreo que permita 
dar seguimiento a estas características en un marco sustentable debe contar con una base inicial de infor-
mación de los recursos naturales, las condiciones ambientales y el manejo y adaptación que hacen los indi-
viduos para manejar el territorio, así como las condiciones sociales y económicas que influyen en la toma 
de decisiones. En el caso de estudio se propone un sistema de identificación de las características actuales 
que permitan identificar y monitorear aquellas características que generan tipicidad y calidad del producto 
café a fin de que los pequeños productores e instituciones gubernamentales puedan saber los aspectos que 
identifican su producción. 

El área de trabajo corresponde a la ocupada por los productores de café de altura, que en México se 
establece como aquella ubicada arriba de los 900 msnm (Diario Oficial de la Federación, 2008), y localizada 
en el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla en México como se observa en la Figura 1. Esta zona se ubica 
sobre la vertiente este de la Sierra Madre Oriental, recibiendo una gran carga de humedad proveniente del 
Golfo de México. El rango altitudinal va de los 900 a los 1,700 msnm. Presenta un terreno de pendientes 
pronunciadas con pequeños valles o mesetas como en la que se ubica la ciudad de Xicotepec de Juárez, ca-
becera del municipio y principal centro de población. De acuerdo a datos oficiales los suelos corresponden 
a cambisoles y regosoles, con presencia menor de leptisoles y pheozems. 

El clima predominante es semicálido húmedo del grupo C, con temperatura media anual mayor a los 
18°C, con variaciones máximas a menor de 18°C y mayor a 22°C. 

La investigación se basa en un proceso participativo en el que se identificaron las comunidades produc-
toras de café en el área de estudio y se convocaron a los productores para exponer la propuesta. La selección 
de participantes en las localidades se hizo a partir del expreso interés de los productores y disponibilidad de 
tiempo y trabajo de la parcela; en reuniones posteriores, los productores que permanecieron fueron quie-
nes han mostrado condiciones para la continuidad del estudio. La muestra final consistió en 56 parcelas de 
diferentes productores ubicadas en 11 localidades del municipio.
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El trabajo contempla la elaboración de una base de datos geográfica que concentre el conocimiento 
integral a partir del análisis de las variables ambientales, sociales y económicas que permitan identificar 
las condiciones locales que diferencian la producción de café en la zona para llevar a cabo su monitoreo 
(Figura 2). Las variables seleccionadas a partir de los talleres participativos se presentan en la Tabla 2. En 
los talleres participativos iniciales se determinaron las parcelas a revisar, el programa de trabajo a realizar 
en cada una de ellas y se adoptó una combinación de conocimientos técnico y de conocimiento social local 
que definiera la forma de captura de datos y fuera aceptado por todos los participantes (Baskent, Baskaya, 
& Terzioglu, 2008). 

La precipitación media anual normal y la temperatura media anual normal se obtuvieron de las 9 esta-
ciones climatológicas más cercanas, incluyendo una localizada en Xicotepec de Juárez. Los datos permitie-
ron generar las isoyetas e isotermas que se alimentaron al sistema de información geográfica (SIG) así como 
la generación de los climogramas a partir de datos de 30 años. El levantamiento de datos de vegetación se 
mediante el método de muestreo centrado en un punto para determinar densidad, dominancia y frecuencia 
totales y relativas. Se hizo conteo de los árboles, arbustos y herbáceas y se midieron sus parámetros básicos. 
Adicionalmente se estimaron cantidad de individuos o grupos para el caso de epífitas en un árbol seleccio-
nado dentro de cada sitio de muestreo, que a la vista resultara representativo de los individuos ubicados 
en el sitio de muestreo. Se identificaron los nombres y usos locales que cada productor sabía respecto a las 
muestras ubicadas en su parcela. La pendiente del terreno se midió con un clisímetro Abney y se comparó 
con los resultados obtenidos del tratamiento del modelo digital de elevación en ArcGIS.

Para el análisis de fertilidad en conjunto con los propietarios de las parcelas se llevó a cabo un mues-
treo aleatorio de suelo con muestras simples extrayendo el material de una profundidad de 20 a 40 cm. Se 
formaron muestras compuestas con cantidades iguales de las muestras simples en volumen, se mezclaron, 
guardaron en bolsas y etiquetaron. Para esto se escogió a una persona por localidad que deseaba aprender 
el uso del equipo y se dejó un kit para que realizaran las determinaciones. El equipo de investigación realizó 
la verificación de resultados. Después, las muestras fueron trasladadas a un laboratorio acreditado por la 
NAPT y conforme los parámetros por procedimientos acreditados bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-
021-RECNAT-2000, que establecen las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. 

Para las variables culturales y socioeconómicas se realizó el diseño de una encuesta que permita identi-
ficar, las actividades que realiza el dueño de la parcela para el cultivo y manejo del cafetal. El uso de talleres 
participativos tiene como objetivo potenciar el intercambio de información entre los participantes(Brown, 
Montag, & Lyon, 2012). La encuesta incluye preguntas para identificar relaciones de las actividades cultura-
les y las condiciones ambientales y geográficas (Ramirez V. & Juárez S., 2008). 
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La información recabada en los tres tipos de variables es específica para cada parcela, lo que le confiere 
una ubicación geográfica para las relaciones entre ellas, lo cual es vaciado en una base de datos geográficos 
para su análisis espacial. De los resultados obtenidos a la fecha podemos indicar que la extensión de las par-
celas está entre las 0.5 h y 5.5 ha, siendo la media 2.35 ha. Se generaron los mapas de isoyetas e isotermas 
anuales y la parte central y este del área de estudio presenta una precipitación anual de 3,100 a 3,370 mm, 
mientras que la zona oeste la precipitación es de 2,800 a 3,100 mm al año. De los 1,000 msnm hacia las cotas 
más bajas la temperatura media anual es de 19°C a 20°C, mientras que la zona central y la zona oeste las 
temperaturas son más frescas de 18°C a 19°C siendo las zonas más altas donde se encuentran temperaturas 
entre los 17°C y 18°C.

Los análisis de laboratorio sobre la fertilidad del suelo midieron parámetros físicos, físico-químicos, ni-
veles de nutrientes en suelo y las relaciones de cationes intercambiables, que se relacionan también con los 
niveles de PH. Los resultados obtenidos indican que en general los suelos son francos, y presentan niveles 
de pH ácidos entre 5.5 y 6.5 con suelos muy ácidos hasta 4.6 de pH. Los promedios de nitrógeno como ni-
tratos en general se encuentran en niveles medios (20-40 ppm) y algunos bajos (10-20 ppm). Los niveles de 
potasio como media por localidad tienen una cualidad de muy bajos (menores a 90 ppm) y de fósforo como 
bajos (menores a 15 ppm) lo que muestra deficiencias de macronutrientes para los cultivos. Los niveles de 
azufre en todas las localidades son en promedio bajos a muy bajos.

Con respecto a la materia orgánica se presenta que en la mayoría de las localidades los niveles son altos 
(entre 3 y 6 %) siendo de resaltar que en monte grande presenta niveles muy altos por arriba del 6 % (19%). 
Los niveles de calcio de presentan como medios (2200 a 3000 ppm) y medianamente altos (3000 a 4000 
ppm) con niveles bajos en Nactanca Chica, Nactanca Ejido y Santa Cruz Grande. En el caso del Boro los nive-
les se consideran muy bajos para todas las localidades (> a 0.39 ppm). El resto de los nutrientes presentan 
variaciones por localidad que se siguen analizando. Cabe mencionar que en general la capacidad de inter-
cambio catiónico presenta niveles bajos a muy bajos. Cabe decir que han sido bien recibidos los resultados 
del análisis en reuniones con los productores. 

La información sobre vegetación se sigue trabajando, principalmente en la identificación taxonómica 
de las muestras enviadas al laboratorio; sin embargo, se puede decir de manera preliminar que el estrato 
arbóreo está dominado por Inga sp. Conocida como chalahuite estilizada por su capacidad de dar sombra 
sin exceso, fácil manejo y apoyo para la fijación de nitrógeno, lo cual tienen bien identificado los producto-
res. Especies de maderas finas como caoba y cedro rojo están prácticamente ausentes de las huertas y solo 
son observables en los reductos de selva alta perennifolia y de bosque mesófilo de montaña, lo mismo que 
variedades de Quercus o encino. El intercalado con árboles frutales no es generalizado, siendo esto usual-
mente localizados más en traspatio que en las parcelas. Muy pocas fincas intercalan otros cultivos, siendo 
las principales plantas para venta de follaje para arreglos florales, y para usos medicinales. Las orquídeas y 
bromelias se encuentran en las parcelas, aunque las de mayor valor comercial prácticamente solo se locali-
zan en las áreas de vegetación natural y son extraídas ilegalmente para su comercialización, y contados son 
los productores de café que mantienen las plantas madre en la zona y venden las plantas que han aprendido 
a reproducir empíricamente. La densidad de café parece estar muy bien uniformada en la zona, establecida 
en 2,200 plantas/ha. El nivel de uso de fertilizantes químicos es bajo, predominando los fertilizantes alta-
mente nitrogenados como los superfosfatos, las ureas y fosfonitratos cuando se llegan a utilizar. El manejo 
del estrato herbáceo es variable siendo el chapeo o corte con machete y la aplicación de herbicidas los más 
comunes. Los controles fitosanitarios solo se presentan en momentos en que la presencia de enfermedades 
o plagas se presentan, aunque en los dos últimos años han empezado con aplicaciones de preventivos para 
el combate de la roya del café que se ha presentado en este periodo con particular virulencia.

Actualmente se continúa con la aplicación de la encuesta y vaciando datos a las bases que alimentarán 
el SIG. Los resultados de las mediciones en campo de NO3, K y P muestran niveles bajos a muy bajos de 
potasio y fósforo, actividad hecha por los responsables monitores comunitarios. En la medición de pH se 
observan variaciones que están analizándose en su correlación. Aún sin tener todos los datos de las encues-
tas, en las entrevistas realizadas a productores y por la observación se ha podido constatar que la mayoría 
vende su producción de café en cereza por lo que no es común encontrarse con sistemas de beneficiado seco 
o húmedo y patios de secado, aunque si pueden localizarse despulpadoras y tanques de fermentación en 
desuso. La explicación es que estas actividades adicionales no son rentables pues el café pergamino y el café 
oro lo venden a precios que dan muy bajos márgenes de utilidad, siendo esta venta usualmente a los mismos 
concentradores que compran la café cereza y que cuentan con beneficios comerciales en la zona. A la mayo-
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ría de los productores con los que se trabaja actualmente se les ha preguntado cuáles son las características 
que al final de su transformación dan calidad al café en la taza, lo cual desconocen, por lo cual ahora existe 
interés de parte de ellos en saberlo y ello permite reducir la brecha entre el productor y el consumidor final 
en cuanto a las características de calidad que pueden dar valor diferenciado al café producido.

El sistema de información geográfica se ha alimentado con las bases de información sobre litología, 
topografía, edafología e hidrología superficial, así como vías de comunicación, poblaciones, isoyetas e iso-
termas y los valores de altitud. También se han trazado los polígonos de las parcelas y se cuenta con la base 
de datos de los 56 sitios muestreados. Mediante el análisis geográfico se espera que el resultado pueda iden-
tificar las principales características individuales, por localidad y a nivel de área de estudio, incluyendo los 
resultados del análisis estadístico de la información. Con el programa ERDAS también se están analizando 
imágenes SPOT que permitan conocer a nivel del área de estudio los cambios en la vegetación(Costa Cam-
pos, Neves Epiphanio, & Formaggio, 2005). La Figura 3 muestra los resultados del análisis para la determi-
nación del NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada por sus siglas en inglés) para la zona de 
febrero de 2015 a partir de una imagen SPOT 6.

Las imágenes trabajadas tienen ya un pre-procesamiento con corrección geométrica y corrección ra-
diométrica, y se lleva a cabo la corrección atmosférica (Aguilar, Mora, & Vargas, 2014) y topográfica con 
ayuda del modelo digital de elevación. Las imágenes obtenidas cuentan con 4 capas y se trabaja con aquellas 
correspondientes a la longitud de onda del rojo (R) y del infrarrojo cercano (IRC) son analizadas mediante 
la relación para determinar el NDVI:

NDVI = (IRC – R) / (IRC + R)

Para el uso de suelo estas imágenes se analizan visualmente y se establecen áreas de interés para traba-
jar la clasificación supervisada y la información se contrasta en campo. Con esta información se ha logrado 
obtener los mapas de uso de suelo actuales en escala 1:50,000. Por otra parte, se han generado modelos en 
tres dimensiones como se muestra en la Figura 4 con la herramienta ArcScene que se han utilizado con los 
productores para ejemplificar las condiciones de ubicación de sus terrenos con respecto al relieve y la aso-
ciación que ellos hacen en relación con la vegetación y el suelo.

Como punto final se contempla conocer la calidad en taza del café en donde se plantea en esta cosecha re-
colectar muestras de café cereza de productores que a pequeña escala procesan café para venta local o consu-
mo propio y dividir la muestra para que realicen este proceso en su forma tradicional y por otra parte, llevar a 
cabo la trasformación en un sistema controlado, para poder comparar los resultados que permitan identificar 
si hay diferencias en las características percibidas y si el café aún con un proceso controlado de beneficiado 
tiene o no características particulares que sean valoradas y analizar su relación con las variables estudiadas. Al 



349

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

final se espera tener una línea base que sirva para identificar las principales variables a monitorear y diseñar o 
implementar las técnicas de monitoreo que mejor sean adaptadas por los productores locales.

La participación voluntaria de los productores en esta actividad hace posible, más adelante, el empleo 
de indicadores de evaluación económico-ambientales (Pensado, 2009) que contribuyan a mejorar la capaci-
dad de toma de decisiones de los productores cafetaleros en torno a cómo usar la tipicidad territorial para 
elevar sus ingresos, condiciones de vida, crear empleos y fomentar la asociatividad económica, la restaura-
ción ecológica, la reforestación y afrontar los desafíos del cambio climático. 
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Resumo

Este trabalho partiu do entendimento de que a vulnerabilidade é uma ampla noção multidimensional 
na medida em que afeta indivíduos, grupos e territórios em prol de seu bem-estar de diferentes formas e 
intensidades. Assim, o objetivo deste foi analisar a vulnerabilidade social e descrever os aspectos que dese-
nham a existência de diferentes áreas que compõem o espaço urbano da cidade de Pombal-PB/br. A cidade 
de Pombal-PB/BR destaca-se por ser uma unidade geográfica pertencente ao semiárido brasileiro, na qual 
estão impressas fortes características rurais mesmo no espaço administrativo definido como urbano. Isto 
é uma característica que destaca-se em outros municípios de pequenos e médios portes, segundo ao que 
aponta a hierarquia urbana que vai do local ao global, bem como, a discussão teórica sobre o rural/urbano. 
Assim, trata-se de unidades administrativas que necessitam de maior observância sobre a necessidade de 
elaboração, efetivação e avaliação de políticas públicas específicas que vise tratar diretamente a vulnerabi-
lidade. Deste modo, metodologicamente pautou-se numa análise qualitativa descritiva e, para tanto, foram 
desenvolvidos os seguintes procedimentos: levantamentos bibliográficos nacionais e internacionais, clás-
sicos e contemporâneos; levantamento de dados secundários: por tanto utilizou-se de dados obtidos pela 
base de informações por setor censitário, censo 2010, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro De Geografia 
E Estatística (IBGE); estruturação de índices de vulnerabilidade social: para tanto foram criados os índices 
de renda, educação e saneamento; elaboração de mapas temáticos: foram gerados mapas temáticos e como 
uma síntese o mapa de vulnerabilidade social no espaço urbano para o espaço urbano de pombal. Como 
resultado houve a caracterização da população residente destacando as situações de maior ou menor nível 
de vulnerabilidade social. Neste sentido, concluiu-se que este trabalho pode subsidiar o planejamento de 
políticas públicas, analisar e descrever as áreas críticas, com alta vulnerabilidade social, as quais poderiam 
ser alvo de políticas focalizadas para obtenção de resultados significativos na mitigação da vulnerabilidade.
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Introdução

A abordagem sobre vulnerabilidade social e política pública é um convite a uma análise que perfaz a 
escala nacional e direciona-se para a escala regional e local. Mediante esta perspectiva identificou-se um 
elemento comum aos estudos acadêmicos e também aos atos de planejamento, que Davies (2015) dimen-
sionou como uma internalização de ortodoxias presente tanto na construção da governança quanto nas 
práticas acadêmicas. E isto é algo que retrocede a prática ligada à construção da coletividade, da problema-
tização das questões urbanas e/ou rurais, da linguagem, do poder da tecnologia e das agências regulatórias. 

O processo governança significa a colaboração durante o processo de construção da política urbana 
entre os representantes governamentais e os atores que compõem a sociedade (incluindo líderes locais, 
organizações sociais, instituições de pesquisa, extensão e ensino e, o setor privado), haja vista que repre-
sentam a parcela significativa responsável pelo cotidiano urbano. No entanto, os representantes do governo 
precisam ser pluralistas e democráticos para efetivar a construção de ambientes de diálogo, haja vista que 
serão abertas oportunidades de participação do público no processo de tomada de decisão (Blanco, 2015).

Neste entendimento as políticas públicas urbanas precisam ser desenhadas a partir de ações humanas 
que combinam os atores sociais estratégicos (representantes do poder público, estudiosos, indivíduos da 
sociedade civil e organizações não governamentais) que possam responsabilizar-se a enfrentar o dilema 
sobre a eficiência e a eficácia das políticas elaboradas de modo conjunto. 

Neste contexto, ressalta-se ainda que isto será possível se houver a ousadia de ultrapassar os ditames do 
neoliberalismo que por si mesmo já é algo pauta-se no progresso ostensivo desenhando um cenário para que 
os governantes planejem a cidade de modo a assegurar a dinâmica e o ordenamento totalmente excludente.

Esses processos sociais excludentes priva a classe mais pobre do sentimento de pertencimento ao es-
paço urbano. A privação do acesso aos fatores sociais (renda, escolaridade, saúde, educação, entre outros) 
e a ocupação da “natureza” de forma desordenada e irregular torna o indivíduo submetido aos riscos da 
vulnerabilidade socioambiental e que esse conjunto de fatores é porta de entrada para a exclusão social. 

Para Gomes e Pereira (2005) o termo exclusão social tem sentido temporal e espacial, ou seja, um grupo 
de pessoas está excluído de acordo com determinado espaço geográfico ou em relação à estrutura e con-
juntura econômica e social do país a que pertence. Um grupo de pessoas em exclusão social normalmente 
encontra-se em risco tanto de forma pessoal quanto social, ou seja, excluídos das políticas sociais básicas.

A vulnerabilidade é uma ampla noção multidimensional na medida em que afeta indivíduos, grupos e 
territórios em prol a seu bem-estar de diferentes formas e intensidades (Medeiros, 2014). Corroborando 
com este autor Ribeiro (2010) afirma que a vulnerabilidade é social, antes de mais nada. Ela é definida pela 
posição do grupo social e de cada indivíduo que o compõe. 

Um dos consensos sobre o conceito de vulnerabilidade social no espaço urbano segundo Cunha, et al. 
(2006) é que este apresenta um caráter multifacetado, abrangendo várias dimensões, no qual é possível 
identificar situações de vulnerabilidade do grupo social que habita um determinado espaço. Tais dimensões 
dizem respeito a elementos que tenham características próprias do grupo social, como seus bens e caracte-
rísticas sociodemográficas, quanto àquelas relativas ao meio social em que estes estão inseridos. Ainda de 
acordo com o autor percebe-se que para os estudiosos que lidam com o tema, existe um caráter essencial da 
vulnerabilidade, referindo-se a um atributo relativo e incorporado pela sociedade à capacidade de resposta 
diante de situações de risco ou constrangimentos.

Diante do exposto, este trabalho procura analisa a vulnerabilidade social e descrever os aspectos so-
ciais que vai declarar espaços de vulnerabilidade social no espaço urbano na cidade de Pombal-PB, caracte-
rizando sua população em situações de maior ou menor nível de vulnerabilidade. Esta é uma analise quali-
tativa descritiva resultante do levantamento de dados do último censo demográfico realizado em 2010 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para renda, educação e saneamento. 
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Metodologia 

Para tanto utilizou-se dados secundários obtidos pela base de informações por setor censitário, censo 
2010, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para criar os índices de ren-
da, educação e saneamento com o objetivo de gerar mapa de vulnerabilidade social no espaço urbano para 
as cidades de Pombal. 

De acordo com o IBGE, para cada setor censitário existe um código normalmente chamado de CD 
GEOCODI que significa uma padronização para medições de coordenadas geográficas e é através deste 
que podemos trabalhar a área de estudo no qual estamos interessados. Não necessariamente cada setor 
significa um bairro, mas sim o somatório dos setores dentro de cada bairro que determina a sua área. Para 
a cidade de Pombal-PB o código estabelecido pelo IBGE é o CD GEOCODI 2512101 e que a partir deste, os 
setores censitários são enumerados.

Os mapas de educação, renda e saneamento, assim como, o mapa de vulnerabilidade social desenvolvido 
para a cidade em estudo, foram gerados através de ferramentas do geoprocessamento que é um processamen-
to informatizado de dados georreferenciados que permitem o uso de informações cartográficas. Utilizou-se o 
software de geoprocessamento livre QGIS, possibilitando a construção e a espacialização dos dados.

Obtenção dos índices

O índice total ou final para a renda foram obtidos através de cinco índices parciais no qual chamamos 
de R1, R2, R3, R4 e R5 para domicílios sem salário mínimo (S.M) denominados indigentes até R5 para domi-
cílios com renda superior a 5 salário mínimo (S.M). O somatório dos índices R1, R2, R3, R4, R5 dividido por 
cinco obtém-se o índice total para renda. O salário mínimo usado como referencia foram do ano 2010, R$ 
510,00 estipula através da Lei 12.255 /2010. O cálculo do índice da Renda é o seguinte:

% Renda = (Rn * 100)/Quantidade de domicílio por setor
Índice Rn = (X – m)/(M – m)

Rn = R1, R2, R3, R4, R5, respectivamente
X; é o valor da %renda por cada setor censitário.
m; é o menor valor da %renda.
M; é o maior valor %renda.

O somatório dos índices de renda dividido por cinco obtém-se o índice total de renda de acordo com a 
fórmula.

Índice Renda Total = (R1 + R2 + R3 + R4 + R5)/5

O índice de educação foi obtido para o número de alfabetizados com cinco ou mais anos de idade. Não 
houve a necessidade de adicionar outro índice, já que a comparação com outros anos de alfabetização se faz 
desnecessário para essa analise. O cálculo para gerar o índice educação pode ser observado a seguir:

%Educação = (Nº de alfabetizados com 5 ou mais anos de idade * 100)/Quantidade de pessoas por setor
Índ. Educação = (M – X)/(M – m)

M; é o maior valor %educação
X; é o valor da %educação por cada setor censitário
m; é o menor valor da %educação
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O índice de saneamento foi gerado a partir dos índices de abastecimento de água, de esgotamento sani-
tário e coleta de lixo por setor censitário para a cidade em estudo. O índice de quantidade de domicílio com 
abastecimento de água, acesso a esgoto sanitário e acesso a coleta de lixo por setor censitário é calculado 
pelo mesmo princípio que se utilizou paro o calculo do índice educação. Obtendo a formula abaixo.

Índice de Saneamento Ambiental = (ìnd. Abast. água + Índ. Esgot. Sanitário + Índ. A. Coleta de Lixo)/3

Através dos índices totais de renda, educação e saneamento ambiental foi possível gerar o mapa de 
vulnerabilidade social para a cidade de Pombal, esses índices refletem a verdadeira realidade em que a po-
pulação se encontra. O calculo é obtido da seguinte forma.

Índice de Vulnerabilidade Social = (Irenda + Isaneamento + Ieducação)/3

A situação em que se encontram os níveis de renda, educação e saneamento no espaço urbano para a 
cidade de Pombal foram analisados de acordo com suas classes de vulnerabilidade, que estão agrupados em 
Extremamente Vulnerável, Muito Vulnerável, Vulnerável, Pouco Vulnerável e Não vulnerável sequenciada 
das cores vermelha, laranja, amarelo, verde claro e verde escuro respectivamente.

Tabela 1: Classe de vulnerabilidade social para determinar a situação em que se encontra a população.

Quadro da Vulnerabilidade

Vermelho 0,80 – 1,00 Extremamente Vulnerável

Laranja 0,70 – 0,80 Muito Vulnerável

Amarelo 0,50 – 0,70 Vulnerável

Verde Claro 0,25 – 0,50 Pouco Vulnerável

Verde Escuro 0,00 – 0,25 Não Vulnerável

Fonte: Adaptado a partir de Martins e Cândido, 2008 e; Sales, 2014.

A análise da situação de vulnerabilidade social segue o critério de quanto mais próximo ou igual a um 
(1,00) for o índice por setor censitário, pior a situação. Para uma situação entre zero e zero vírgula vinte e 
cinco (0,25) em melhor situação se encontra as pessoas, e assim sucessivamente de acordo com a tabela 1.

Resultados e discursões 

A partir da construção do mapa de educação, renda e saneamento foi possível gerar o mapa de vulne-
rabilidade social para a cidade de Pombal. A espacialização dos dados é obtida de acordo com as classes de 
vulnerabilidade social limitadas por cada setor censitário. O mapa 1 mostra de forma espacializada quais os 
setores urbanos que apresentam o pior índice de vulnerabilidade social, assim como, os melhores índices, 
para os aspectos renda, educação e saneamento.

Mapa 1: Mapa da vulnerabilidade social apresentando a espacialização dos setores a partir do mapa 
educação, renda e saneamento da cidade de Pombal.
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Fonte: Autoria própria com base nos dados do censo 2010, IBGE.

A partir do mapa de vulnerabilidade social da cidade de Pombal pode-se observar que o setor 038 
apresenta o pior nível, este setor é pior nos níveis de educação, renda e saneamento observado na figura 1, 
seguido dos setores 039, 022 e 043 com níveis muito altos de vulnerabilidade social, tais setores teve carac-
terísticas suavizadas para muito vulnerável devido ao nível de saneamento ser pouco ou não vulneráveis. Os 
setores 037, 044, 020, 021, 010, 011, 018, 019 e 015 indicam apenas níveis de vulnerabilidade os demais se-
tores em verde são pouco ou não vulneráveis. Desta forma os setores em vermelho e laranja merecem aten-
ção especial devido a sua complexidade em que a população se encontra em níveis de vulnerabilidade social.

Considerações finais

No entanto, isto é um chamado para uma transformação da arquitetura que sustenta o poder urbano. E 
por outro lado, sabe-se que não possibilidade de uma ruptura drástica com o neoliberalismo, mas já há a pos-
sibilidade de estruturar um modelo de política públicas pautado na coexistência de diferentes tipos de regime, 
a exemplo, do neoliberalismo somado ao atendimento das demandas de movimentos sociais somado à eluci-
dações das políticas sociais. Inclusive, esta equação já foi testada e comprovada que contribui diretamente com 
o desenvolvimento não só da esfera social, político-institucional e ambiental, mas também da econômica, haja 
vista que a economia local passa a ser alimentada, desde que os atores políticos e decisores mobilizem todas 
as esferas do poder e todas os atores sociais (inclusive os “invisíveis”) que constroem o urbano.

O processo de exclusão social que priva populações do acesso básico as condições mínimas de renda, 
educação, saneamento, saúde, habitação entre outras condições lança um grupo social as incertezas de uma 
vida digna. Os programas assistencialistas, políticas públicas e outras atividades desenvolvidas pelos ges-
tores públicos para mitigar as situações de vulnerabilidade, muita das vezes não são satisfatórias ou não 
atende uma boa parcela da população. Enquanto um grupo social tem acesso ao sistema de saneamento 
sanitário, outro não tem acesso à educação e renda, estes fatores se alternam como observado na figura 1 do 
mapa de vulnerabilidade social da cidade de Pombal. 

Neste sentido, este trabalho pode trazer subsídios relevantes para o planejamento de políticas públicas, 
analisar e descrever as áreas críticas, com alta vulnerabilidade social, as quais poderiam ser alvo de políticas 
focalizadas, obtendo-se resultados bastante significativos na redução da vulnerabilidade. 
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Conclui-se então que, aventurar-se na análise das vulnerabilidades em consonância com as políticas 
públicas é buscar uma reconstituição de elementos bioculturais, que pode revelar até que ponto o ser 
humano é adaptável à diversidade biológica e cultural que consegue imprimir na natureza modificações 
com efeitos catastróficos (a exemplo da poluição) ou benéficos (a exemplo a ampliação da biodiversidade), 
para então vislumbrar necessidades e fragilidades para proposituras de melhorias e avanços, respeitando a 
história de vida das pessoas e as especificidades ambientais. Mais do que meras constatações este é um con-
vite para o desenvolvimento do raciocínio proativo (Mercier; Sperber, 2011), visando favorecer os processos 
de elaboração e de decisão que as políticas públicas necessitam desempenhar frente as vulnerabilidade 
sociais e ambientais. 
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Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar as ações e parcerias realizadas na VIII Festa do Mel no Povoado 
de Lagoinha no município paraibano de Água Branca. Foram avaliadas 07 ações realizadas na festividade pe-
los Assessores Territoriais de Inclusão Produtiva do NEDET-PB do Território da Serra do Teixeira durante o 
período festivo realizado nos dias 06-07 de novembro de 2015. Foram diagnosticados trabalhos realizados 
como: Gincana Cultural e Feira de Artesanato das mulheres da região, Feira da Agricultura Familiar, Apresen-
tação de Projetos inovadores pela EMATER/PB, ouve a Entrega de Declaração de Aptidão ao Pronaf-DAPs, 
Apresentação Cultural e Regional. Os apoios para realização foram dadas pela Prefeitura Municipal de Água 
Branca, Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEPESeTe), EMATAR Regional, Associação 
de apicultores AFAMEL, SEBRAE-PB, Fazenda Fushida, Comunidade de Lagoinha e Comissão Organizadora 
da VIII Festa do Mel e demais comerciantes que tornaram possível está festividade Regional. Sendo assim 
conclui-se que as Ações realizadas e a contribuição das parcerias na VIII Festa do Mel contribuíram para o 
Desenvolvimento Territorial e Regional do Território da Serra do Teixeira, Paraíba, Brasil.

Palavra-Chave: Desenvolvimento rural. Território rural, cidadania.
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Indrodução 

O Território Serra do Teixeira (Princesa) – PB, possuí uma área de 1.948,40 Km2 e é representado por 
6 (seis) municípios: Água Branca, Juru, Manaíra, Princesa Isabel, São José de Princesa e Tavares. Sua popu-
lação total é de 68.427 habitantes, sendo que 34.807 vivem na área rural, o que corresponde a 50,87% do 
total, possuindo 7.618 agricultores familiares, 0 (zero) famílias assentadas (SGE 2010). 

No município de Água Branca-PB nasceu a Festa do mel no ano de 2008 no povoado de Lagoinha pela 
Associação dos Criadores de Abelhas e Agricultores Familiares de Água Branca e Região (AFAMEL). Tor-
nou-se bastante conhecida na região tendo o objetivo principal fomentar a cultura do mel gerando desen-
volvimento sustentável para a comunidade. O evento é promovido por cerca de 200 agricultores familiares 
da região, tendo oficinas, cursos, exposição, feira da agricultura familiar e discussão sobre o semiárido. A 
estimativa é que oito mil pessoas participaram do evento no ano de 2015 (ASCOM 2015).

Nessa perspectiva de produção às capacitações técnicas e o apoio à apicultura no Sertão Paraibano 
vem abrindo espaço importante no mercado consumidor. Observando as propriedades terapêuticas do mel, 
suas vantagens e aceitação do produto, que passou a fazer parte da dieta dos brasileiros (SEBRAE 2011). O 
evento por sua vez é a coroação do trabalho dos apicultores e agricultores familiares, tendo um espaço de 
degustação e comercialização do mel, fazendo com que os produtos se torne ainda mais conhecido e rentá-
vel, gerando por sua vez um espaço para orientação do manejo do rebanho de animais, oficina de produção 
de blocos nutricionais, exposição da feira de agricultura familiar e debates sobre alternativas de convivência 
com o semiárido (SECOM 2014). Com isso objetivou-se diagnosticar as ações e parcerias na realização da 
VIII Festa do Mel no município de Água Branca, território da Serra do Teixeira, Paraíba, Brasil. 

Metodologia 

O diagnostico foi desenvolvido no povoado de Lagoinha município de Água Branca-PB, nos dias 06 (seis) a 
07 (sete) de Novembro do ano de 2015. Foi avaliado pelos assessores de Inclusão Produtiva das ações promo-
vidas na realização da VIII Festa do Mel e parcerias que contribuíram para realização do mesmo. O diagnostico 
foi realizado através do método observacional nos dias que se foi possível acompanhar o evento. 

Resultados e discussão 

Superando todas as expectativas, o Município de Água Branca – PB, mais especificamente no povoado 
de Lagoinha, foi realizado a VIII edição Da Festa do Mel 2015, tida como a maior festa do gênero da região 
do Território da Serra do Teixeira. Sua fama atravessou fronteiras, recebendo visitantes provenientes das 
cidades de Imaculada, Jurú, Tavares, Princesa Isabel com seus distritos e povoados, e do estado vizinho, Ta-
bira, São José do Egito e Afogados da Ingazeira de Pernambuco demonstrando a grandiosidade do evento (JC 
2015). Durante toda a festividade foram ofertadas apresentações culturais, corrida de jegue, gincana para 
crianças, capoeira, apresentações dos poetas da APOAB (Associação dos Poetas de Água Branca), apresen-
tação da “Quadrilha Mulher Macho” de Lagoinha (bastante conhecida na região), show musical com artistas, 
desfile das “Abelhinhas”, desfile da “Garota Mel”, fechando com show musical de duas bandas regionais.

Os Participantes, Desfile da Garota do Mel e Apresentação cultural estão visualizadas na Fig 1, 2 e 3.

Fig 1 – Atração da Festa com apresentações Artisticas
Fonte: MORAIS 2015

Fig 2 – Desfile da Garota do Mel
Fonte: MORAIS 2015
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Fig 3 – Apresentação Cultural

Fonte: MORAIS 2015

Foi realizada exposição cultural de produtos do território liderado pela EMATER-PB que trouxe as últimas 
tecnologias para compor no avanço da agricultura como os blocos multinutricional, que é feito da mistura de 
melaço uréia, minerais e agentes sólidos para ração animal produzida pelo próprio agricultor, hidroponia, e 
diversas outras soluções como saída pela escassez de água na região apresentadas por extensionistas rurais. 
Também foi realizada a Feira da Agricultura Familiar oportunizando os agricultores da região apresentar e 
comercializar toda sua produção durante a festividade juntamente com entrega de DAPs para agricultores fa-
miliares. A AFAMEL trouxe ao conhecimento público os equipamentos que são utilizados na Casa do Mel, como 
as últimas tecnologias no ramo, a inovadora caixa de produção do mel para abelhas sem ferrão que podem ser 
instalada em qualquer ambiente doméstico e projetada e desenvolvida por agricultores familiares que estuda 
novos equipamentos para facilitar a vida do apicultor da região. Na oportunidade foi realizada exposição de 
artesanato produzidos por mulheres do território. Na programação foi realizada gincana cultural, corrida de 
jegue, escolha do jegue mais bonito, encontro regional de poetas e torneio de futebol (Secom 2014).

Hidroponia, entrega de DAPs, inovadora caixa para produção de mel com seu criador apicultor Ednaldo 
Leandro e agricultores da região também com a exposição e venda de artesanato pelas mulheres da região 
estão visualizados na Fig 1, 2, 3 e 4.

Fig 1 – Exposição Hidroponia

Fonte: MORAIS 2015

Fig 2 – Entrega de DAPs

Fonte: MORAIS 2015

Fig 3 – Caixa para produção de mel de abelhas sem ferrão com seu 
criador apicultor Ednaldo Leandro e agricultores da Região.

Fonte: MORAIS 2015

Fig 4 – Feira de exposição e comercialização dos  
Artesanato das Mulheres de Água Branca e Região.

Fonte: MORAIS 2015
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Também foi realizado a Exposição de Pequenos ruminantes, apresentado pelo membro do Conselho 
Municipal do Desenvolvimento Rural e Sustentável. Tudo isso em meio a praça de alimentação bastante 
diversificada com barracas de diversos tipos de lanches e bebidas, sendo a maior dos últimos anos, com 
comerciantes local e de diversas outras regiões. O apoio prestado na realização da VIII Festa do Mel contou 
com a Prefeitura Municipal na autorização da realização da festa; a AFAMEL contribuindo na organização e 
programação do evento; EMATER com a apresentação de estudos técnicos desenvolvidos na região, comer-
cialização e entrega de DAPs; SEBRAE-PB com a organização da infraestrutura; Banco do Nordeste (BNB), 
com propostas para o programa de Crédito Rural Pronaf e palestra sobre o acesso a políticas públicas volta-
das para a agricultura familiar; Fazenda Fushida, com exposições de animais; NEDET prestando assessoria 
e contribuição na organização e entrega de DAPs para Agricultores da região. 

Conclusão 

Conclui-se que a VIII Festa do Mel realizada no ano de 2015 contribuiu para o desenvolvimento Rural 
do Território da Serra do Teixeira, envolvendo as parcerias de instituições públicas e privada como: SE-
BRAE-PB, EMATER regional, AFAMEL, Fazenda Fushida, NEDET Serra do Teixeira, Prefeitura de Água Bran-
ca e os habitantes comerciantes do povoado Lagoinha município de Água Branca, Paraíba, Brasil. 
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Resumo

O Rio de Janeiro é o estado brasileiro mais urbanizado, tendo 96,7% das pessoas vivendo nas áreas ur-
banas (IBGE, 2014) e umas das consequências dessa elevada urbanização é a baixa importância econômica 
da agropecuária. Segundo dados do Ceperj (2009) cerca de 73,7 % do valor adicionado gerado no Rio de 
Janeiro teve como origem o setor secundário, 26,3% o setor industrial e 0,5% o setor agropecuário. Nesse 
sentido, o urbano tem determinado em maior ou menor medida as dinâmicas no rural fluminense. Assim, 
este trabalho tem por objetivo caracterizar e comparar o processo de desenvolvimento rural de duas regiões 
fluminenses, que são as regiões Noroeste e Serrana do estado do Rio de Janeiro, resgatando para tanto, 
seus aspectos históricos (econômicos e sociais) e geográficos condicionantes. A seleção das duas regiões se 
justifica pelo fato de ambas terem participação na atividade agropecuária estadual, contudo, apresentarem 
realidades rurais bastante distintas e determinadas em grande medida pela relação com o urbano.
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Metodologia

A análise do desenvolvimento rural das regiões Noroeste e Serrana fluminense foi realizada a partir da 
adaptação de indicadores propostos por Kageyama (2008) em sua metodologia baseada em dados secundá-
rios e que está calcada em três dimensões: 1) identificação dos fatores condicionantes do desenvolvimento 
rural, onde se busca levantar indicadores que caracterizem a base demográfica e econômica, que é sob as 
quais se desenrola o processo de desenvolvimento rural; 2) Características do desenvolvimento rural, nas 
quais estão presentes indicadores que buscam identificar as características socioeconômicas e ambientais 
do desenvolvimento em questão; 3) Efeitos do processo de desenvolvimento, onde os indicadores presentes 
expõem as consequências (positivas e negativas) do processo em questão. A dimensão das características 
não será abordada uma vez que os indicadores eram problemáticos. Os indicadores adaptados utilizados 
serão abordados na sequencia.

Os dados utilizados nos indicadores presentes nos Fatores Condicionantes foram retirados do: Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) anos de 2010; Censo Demográfico ano de 2010 e 
Censo Agropecuário ano de 2006, ambos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para o 
cálculo dos indicadores dos Resultados foram retirados do Censo Demográfico anos 2000 e 2010 e Censo 
Agropecuário 2006.

Os dados foram coletados para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e realizada um processo 
de clusterização utilizando os softwares Philcarto e SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statis-
tical 22 para cada uma das dimensões. No caso dos fatores condicionantes das 92 cidades que compõem o 
estado do Rio de Janeiro segundo o IBGE, somente 75 foram consideradas, sendo que as demais não foram 
clusterizadas, uma vez que os dados, não estavam adequados para tal1. Em virtude da mesma situação foram 
consideradas 76 cidades no caso dos resultados.

Análise e comparação do desempenho das regiões Serrana e Fluminense

Os indicadores que buscam retratar a realidade dos fatores condicionantes ao desenvolvimento rural 
são apresentados na Tabela 1. A análise estatística indicou a formação de três clusters (C1, C2, C3). A coluna 
“todas” se refere à média das cidades do estado fluminense.

Tabela 1 – Fatores Condicionantes: valores médios dos indicadores segundo os clusters 

Indicadores Todas C1 C2 C3 

1 % de estabelecimentos de ensino fundamental com mais de 30 alunos na 
área rural 55,5 34,2 58,7 81,5

2 % de turmas não multisseriadas no ensino fundamental nas áreas rurais 70,4 52,5 77,7 89,6

3 Razão docente por população de 5 a 14 anos por 1000 pessoas na área rural 104,3 75,2 65,3 164,9

4 Razão docente por estabelecimentos do ensino fundamental e médio na área 
rural 6,1 3,9 6,2 8,9

5 Razão de dependência (ativos/inativos) na área rural 1,8 1,8 1,9 1,8

6 PIBpc municipal (mil R$/ano) 23,0 13,4 25,5 34,2

7 % da população municipal residente na área rural 19,1 26,3 13,6 12,9

8 % dos domicílios rurais com telefone (fixo e celular) 87,3 72,8 97,9 100,1

9 % dos domicílios rurais com internet 7,2 3,5 10,0 10,6

10 Densidade demográfica (hab/km2) 134,7 53,7 111,7 254,1

11 Veículos/ Km² 39,5 14,6 29,3 77,9

1 Valores em formato de intervalos ou dados inexistentes.
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Indicadores Todas C1 C2 C3 

12 % área plantada exceto as duas principais culturas 39,4 45,3 41,5 30,3

13 % da área plantada em estabelecimentos rurais com até 10 ha 6,0 5,4 1,9 9,1

14 % do valor da produção com origem na agricultura familiar 41,1 48,7 20,6 42,9

15 % mão de obra familiar não assalariada na área rural 89,1 89,6 85,6 90,5

16 Área média dos estabelecimentos agropecuários (ha) 49,8 45,6 89,1 32,6

Fonte: INEP/MEC, Censo Demográfico 2000 e 2010, Censo Agropecuário, 2006.

Elaborado pela autora

O cluster 01 (C1) apresentou o pior desempenho dentre os três clusters, apresentando valores acima 
da média somente em quatro dos dezesseis indicadores e também apresentou valor abaixo da média em 
área média dos estabelecimentos, o que é positivo para o desenvolvimento. Os indicadores positivos ao 
desenvolvimento estão concentrados naqueles referentes à Presença da Agricultura Familiar (indicadores 
12 a 16), onde dos cinco indicadores, quatro deles são positivos, demonstrando uma presença marcante da 
agricultura familiar na região comparativamente aos demais clusters. Vale ainda ressaltar que esse cluster 
é ainda o que apresentou o maior percentual de população rural dentre os clusters (26,3%). Já o Cluster 3 
(C3) apresentou a melhor situação, tendo somente três dos dezesseis indicadores abaixo da média (exceto 
o indicador 16 que quanto menor torna-se melhor para o desenvolvimento). 

A Figura 1 apresenta a clusterização dos municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminenses. Como 
pode ser observado a região Noroeste em sua totalidade está dentro do Cluster 1. A região Serrana, em sua 
parte mais ao sul, próxima a região Metropolitana, encontra-se no Cluster 3 e sua parcela mais ao Norte, na 
fronteira com a região Noroeste, pertence ao Cluster 1.

A região Noroeste é considerada uma das regiões mais pobres do estado. Seu cenário é de forte de-
gradação ambiental, e êxodo rural, tendo uma situação social dramática (Teixeira, 2009) e uma estrutura 
fundiária baseada no binômio minifúndio-latifundio com má utilização das terras (CIDE, 2009). Atualmente 
a produção predominante é a pecuária leiteira extensiva, ao lado do crescimento da rizicultura, da lavoura 
de tomate e cana de açúcar (Teixeira, 2009), tendo ainda fortes características rurais em função do distan-
ciamento da região Metropolitana.

Essa região foi uma das regiões onde a cafeicultura se implantou após a exaustão da terra no Vale do 
Paraíba e a sua consequente redução da produtividade dos cafezais, tendo sua ocupação decorrente do 
surto cafeeiro. Contudo, com a migração da produção de café para São Paulo os cafezais foram substituídos 
pela pecuária extensiva, processo que também já ocorrerá em período anterior no Vale do Paraíba. O relevo 
acidentado e o clima tropical de altitude, com forte sazonalidade das chuvas associadas a uma forma de 
plantio do café favoreceu a erosão e a consequente redução da fertilidade do solo e dificuldade de manter 
a produção. Assim, o Noroeste reproduziu a mesma trajetória do Vale do Paraíba algumas décadas depois 
(Alentejano, 2005). Segundo Marafon et al (2011), a decadência da produção cafeeira na região após os anos 
de 1930 teria induzido a região a investir na industrialização, contudo essa região não fora beneficiada pelo 
processo de industrialização que vinha transcorrendo no Rio de Janeiro, principalmente porque os inves-
timentos se concentraram na região Metropolitana, da qual fica afastada conforme demonstra a Figura 1.

Portanto, historicamente, por determinantes geográficos, a região Noroeste ficou em parte afastada das 
consequências urbanas sociais e econômicas do processo de industrialização, que se concentrou na cidade 
do Rio de Janeiro e região Metropolitana, mantendo ainda um setor primário com peso significativo, com 
agricultura familiar presente, mas que por conta da degradação ambiental, esgotamento do solo associados 
a monocultura cafeeira entre outros, não é suficiente para criar uma situação propicia para o desenvolvi-
mento rural da região. 

Os condicionantes para o desenvolvimento rural da parte da região Serrana mais próxima à região 
Noroeste são similares a esta última. A região Serrana mais a Noroeste apresenta um fraco desempenho eco-
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nômico, em função da substituição da atividade cafeeira pela pecuária extensiva, em solos empobrecidos, 
trazendo baixos índices de produtividade, o que tem servido para forçar o êxodo de parcelas consideráveis 
da força de trabalho rural (Marafon, 2011), tendo, portanto, uma trajetória similar àquela descrita em rela-
ção à região Noroeste.

Figura 1 – Estado do Rio de Janeiro: clusters formados a partir dos indicadores dos Fatores Condicionantes.

Já a parte da região Serrana mais “próspera” por estar no Cluster 3 é composta pelos municípios de Te-
resópolis, Petrópolis e Nova Friburgo e São José do Vale do Rio Preto. Esses municípios tiveram sua origem 
vinculada também à expansão cafeeira do século XIX. O acesso a capital do Rio de Janeiro através das ferro-
vias que transportavam o café permitiu o surgimento de indústrias, comércio e turismo na região (Carneiro 
e Rocha, 2009). Alentejano (2005) aponta como aspectos que marcam o processo de desenvolvimento da 
região Serrana os fatos: (i) o abastecimento alimentício da região metropolitana do Rio de Janeiro e (ii) ser 
um elo de ligação com as demais regiões do estado, já que duas das principais ligações rodoviárias cruzam 
a região, justificando o surgimento de atividades de apoio a circulação de mercadorias e serviços. Segundo 
Marafon et al. (2011) a região da Serra deteve maior desenvolvimento das atividades produtivas em decor-
rência da industrialização nascente, da vinda dos colonos e da acelerada urbanização, tendo desfrutado, 
portanto, das consequências positivas do processo de crescimento, metropolização, industrialização e urba-
nização da cidade do Rio de Janeiro e seu entorno.

A presença da agricultura familiar na região está associada à topografia acidentada que não favore-
ceu a instalação de grandes propriedades, justificando a permanência de médias e pequenas propriedades 
mesmo diante da tendência à concentração fundiária vista em outras regiões do estado (Carneiro e Rocha, 
2009). A persistência e força da agricultura familiar na região, mesmo diante da diminuição do peso da agri-
cultura na região, pode estar associada segundo Carneiro e Rocha (2009) a manutenção do tecido social em 
que a agricultura está calcada seja como renda principal, complementar ou como garantida de segurança 
alimentar das famílias. 

Os indicadores que buscam retratar a realidade dos resultados em termos de desenvolvimento rural 
são apresentados na Tabela 2. A análise estatística indicou a formação de três clusters (C1, C2, C3). O valor 
todas se refere à média das cidades do estado fluminense.
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Tabela 2 – Resultado: valores médios dos indicadores segundo os clusters 

 Indicadores Todas C1 C2 C3

1 Taxa (%) de escolaridade do rural 34,7 39,1 32,5 33,9

2 Razão entre o número de pessoas adultas por pessoas com 8 anos ou mais de 
estudo 6,1 4,8 7,9 4,1

3 Taxa (%) de alfabetização no rural 86,6 88,2 83,5 91,2

4 Variação (%) da população rural entre 2000 e 2010 -6,1 -25,6 -11,1 30,0

5 Média de moradores nos domicílios rurais 3,7 3,4 3,3 3,3

6 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHm 0,7 0,7 0,7 0,7

7 Índice de Condições de Vida – INIVI 64,9 66,7 60,4 72,3

8 % da receita dos estabelecimentos rurais vindas do trabalho. 96,9 98,2 96,5 96,1

9 Rendimento nominal médio (R$) mensal (pessoas com 10 ou +) 431,8 458,1 375,0 524,3

Fonte: Censo Demográfico 2000 e 2010, Censo Agropecuário, 2006, PNUD, 2010, IBGE, 2010.

Elaborado pelos autores

O cluster 02 (C2) apresentou o pior desempenho, tendo somente um indicador acima da média. Os 
clusters 01 e 03 apresentaram a grande maioria dos indicadores acima da média, sendo que no caso do 
Cluster 03 (C3) foram os maiores valores encontrados, principalmente no item renda e redução da pobreza 
(indicadores de 6 a 9). Destaca-se que somente no C3 foi observado aumento da população rural enquanto 
no C1 observou-se a maior redução de população rural.

A Figura 2 apresenta a clusterização dos municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminenses. Como 
é possível observar todos os municípios pertencentes a região Noroeste estão inseridas no Cluster 2 que é 
aquele com pior desempenho em termos de desenvolvimento rural. A situação da região Serrana já é mais 
difusa, contudo, os municípios mais ao sul, próximos à região Metropolitana, que são: Petrópolis, Nova Fri-
burgo e São José do Vale do Rio Preto (exceto Teresópolis) apresentaram melhor desempenho em termos 
de desenvolvimento. Já os municípios da região Serrana mais próximos à região Noroeste apresentaram 
desempenho ruim (inclusos no C2), com exceção de Cantagalo e Carmo.

Essa situação ruim em termos de desenvolvimento rural comparativamente as outras regiões do estado 
pode estar associada à herança agrícola e agrária da região (Noroeste e Serrana a norte), que teve no seu 
passado a exploração do café nos moldes tradicionais da grande propriedade, aspectos esses que já foram 
tratados ao longo texto. Assim, os resultados da análise apontam que no caso da região Noroeste e da região 
Serrana mais próxima à região Noroeste, o mau desempenho dos indicadores de efeitos (ou resultados) do 
desenvolvimento rural está calcado no ruim desempenho dos fatores condicionantes do desenvolvimento, o 
que por sua vez esta interligado com a herança cafeeira e de abandono do rural pelo Estado.
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Figura 2 – Estado do Rio de Janeiro: clusters formados a partir dos indicadores dos Resultados.

Já no caso da região Serrana mais próspera o desenvolvimento rural maior comparativamente a outras 
regiões estaria em parte calcada nos benefícios da proximidade com o capital e sua região Metropolitana, 
tais como: ser fornecedor de parte do abastecimento alimentar da metrópole, ser o principal destino do 
turismo de serra, agroturismo e ecoturismo dos cariocas dentre outros.
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Resumo

A região metropolitana de Bogotá tem experimentado um crescimento físico e demográfico muito di-
nâmico desde começos da década de 1980, o qual tem determinado de um modo direto o surgimento de 
fenômenos sociais e fatos ambientais extremamente complexos. A conformação de Bogotá como uma cidade 
importante no contexto nacional desde meados do século passado interpreta-se numa maior demanda de 
habitação, serviços públicos, infraestrutura, serviços comunitários e emprego, entre outros. Mas também é 
uma cidade que evidencia uma importante dependência com os municípios que conformam a região metro-
politana matizada por uma crescente demanda da oferta ambiental do território. O território metropolitano 
evidencia uma perda significativa de área rural, que agora é utilizada para o estabelecimento de assenta-
mentos urbanos e industriais dispersos, sem planejamento. A produção agrícola tradicional virou para uma 
composição heterônoma que vincula processos de competitividade agroindustrial, deixando de fora os pro-
dutores minoritários, numa onda globalizante que tende a homogeneizar a paisagem produtiva da região. 
De outro lado, a mancha urbana de Bogotá desbordou os limites impostos por medidas de planejamento 
que ficaram obsoletas diante da realidade do crescimento urbano. Além disso, os municípios evidenciam 
um crescimento importante, que tem derivado em fenômenos como a conurbação e uma forte dependência 
em matéria de serviços públicos residenciais. Nestas duas últimas décadas, privilegiou-se uma abordagem 
regional baseada no desenvolvimento econômico. Questões como a industrialização, a competitividade e 
a integração da região no contexto de uma economia global, têm negligenciado a dimensão ambiental do 
território, o que constitui um erro grave em termos de planejamento regional. Nesse sentido, é evidente 
que a consolidação da região metropolitana de Bogotá tem que estar associada ao planejamento da gestão 
ambiental, desta forma é possível garantir a sustentabilidade do território. Mas a realidade atual evidencia a 
pressão de grupos econômicos para instalar suas fábricas em espaços que eram antigamente, rurais e zonas 
de proteção de mananciais, além de reservas florestais, frente à debilidade das autoridades encarregadas 
da proteção e administração do território regional. As relações entre os municípios que conformam a região 
metropolitana de Bogotá são cada vez mais complexas, dada a expansão urbana da cidade, mas também pelo 
crescimento que experimentaram eles mesmos. Fenômenos como a migração de indústrias de Bogotá para 
os municípios vizinhos, a exploração das águas subterrâneas de forma acelerada, mineração e expansão 
urbana, intensificação da agroindústria das flores, tem gerado uma pressão significativa sobre os recursos 
naturais do território, o que põe em risco a sustentabilidade ambiental regional, em um horizonte de tempo 
compatível com a dinâmica regional.



371

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

Apresentação

A região metropolitana de Bogotá tem experimentado um crescimento físico e demográfico muito di-
nâmico desde começos da década de 1980, o qual tem determinado de um modo direto o surgimento de 
fenômenos sociais e fatos ambientais extremamente complexos. A conformação de Bogotá como uma cidade 
importante no contexto nacional desde meados do século passado interpreta-se numa maior demanda de 
habitação, serviços públicos, infraestrutura, serviços comunitários e emprego, entre outros. Mas também é 
uma cidade que evidencia uma importante dependência com os municípios que conformam a Região Metro-
politana matizada por uma crescente demanda da oferta ambiental do território.

O território metropolitano evidencia uma perda significativa de área rural, que agora é utilizada para o 
estabelecimento de assentamentos urbanos e industriais dispersos, sem planejamento. A produção agrícola 
tradicional virou para uma composição heterônoma que vincula processos de competitividade agroindus-
trial, deixando de fora os produtores minoritários, numa onda globalizante que tende a homogeneizar a 
paisagem produtiva da região.

De outro lado, a mancha urbana de Bogotá desbordou os limites impostos por medidas de planejamen-
to que ficaram obsoletas diante da realidade do crescimento urbano. Além disso, os municípios evidenciam 
um crescimento importante, que tem derivado em fenômenos como a conurbação e uma forte dependência 
em matéria de serviços públicos residenciais. Nestas duas últimas décadas, privilegiou-se uma abordagem 
regional baseada no desenvolvimento econômico. Questões como a industrialização, a competitividade e 
a integração da região no contexto de uma economia global, têm negligenciado a dimensão ambiental do 
território, o que constitui um erro grave em termos de planejamento regional. Nesse sentido, é evidente 
que a consolidação da região metropolitana de Bogotá tem que estar associada ao planejamento da gestão 
ambiental, desta forma é possível garantir a sustentabilidade do território.

A estrutura urbana: crescimento urbano na última década.

A região metropolitana de Bogotá tem experimentado um crescimento físico e demográfico muito di-
nâmico desde começos da década de 1980, o qual tem determinado de um modo direto o aparecimento de 
fenômenos sociais e fatos ambientais extremamente complexos. A conformação de Bogotá como uma cidade 
importante no contexto nacional desde mediados do século passado interpreta-se numa maior demanda 
de habitação, serviços públicos, infra-estrutura em ruas, serviços comunitários e emprego, entre outros. 
(GOUËSET, 2005).

Gráfico 1 – Prédios e Lares nos municípios de estudo

Fonte: Gobernación de Cundinamarca. 2010.
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Segundo as estatísticas do Governo de Cundinamarca, o município de Soacha representa o maior por 
número de prédios e lares, triplicando o município de Facatativá. Excluindo Soacha, os municípios que 
maior presencia de prédios e lares são: Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá, Zipaquirá e Chía. Em contaste, 
os outros municípios apresentam cifras baixas, o que explica um crescimento equilibrado, mas resulta inte-
ressante o caso de Cota, Cajica e La Calera, onde na última década percebe se uma dinâmica espacial suma-
mente importante, que seguramente vai configurar outra tendência para o próximo censo que se realizará 
em Colômbia no ano de 2017. (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2010).

De outro lado, municípios pertos de Bogotá como o caso de Zipaquirá, Facatativa, Chía, e Soacha, consti-
tuem um verdadeiro exemplo da expansão urbana e da pressão social que demanda bens e serviços especial-
mente no caso de infra-estrutura em saneamento básico. Igualmente o caso de municípios como: Funza, Mos-
quera e Madrid apresentam um fenômeno rápido de construção de moradia num setor que está expandindo 
de forma acelerada aproveitando a vizinhança com Bogotá, ultrapassando a fronteira ecológica que demarca 
o rio Bogotá. Paradoxalmente estes são municípios que apresentam uma importante relação de dependência 
com a grande cidade de Bogotá em aspectos tais como: a provisão de água potável e energia elétrica, além de 
outros serviços que dependem administrativa e fisicamente da capital do país. (PRECIADO, 2015).

Na construção espontânea da área regional contribuíram, entre outras coisas, o “boom” na construção 
residencial e comercial; o estabelecimento no mediados da década de 1970 do agronegócio na Sabana de 
Bogotá, especialmente com o cultivo de flores; a migração de indústrias desde a cidade de Bogotá para mu-
nicípios vizinhos como Funza, Mosquera e Soacha, e o processo de conurbação como evidencia da constru-
ção de moradia sem planejamento. (MONCAYO, 2006)

Para a “Sabana de Bogotá”, a fase de metropolização se encontra avançada no final dos anos oitenta, a 
o qual, vale a pena acrescentar o impacto causado pelas regras da descentralização administrativa para os 
municípios, como o Decreto 77 de 1987 que constitui o Estatuto de Descentralização para os Municípios e 
no Decreto 1.333 de 1986 sobre o Código dos Municípios. Na década de 1990 o fenômeno urbano apresenta 
um crescimento desordenado, em geral nas cidades colombianas, como resultado especialmente do pro-
cesso de apertura econômica e a consolidação do modelo econômico neoliberal, que no caso de Colômbia, 
iniciou com o processo denominado: “abertura econômica” no ano 1990.

A situação do território rural no contexto da Região Metropolitana de Bogotá

O território conhecido como o de Sabana de Bogotá, há passado estas duas últimas décadas de ser o 
dispensário agropecuário da cidade para se tornar a região imediata, com o qual estabeleceu se um conjunto 
altamente complexo de relações de dependência mútua. Neste cenário a dimensão ambiental assume um 
papel principal de várias maneiras. a) O crescimento da população mostra o rápido crescimento de muni-
cípios como Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, Chia e Zipaquirá. b) O crescimento da população 
destes municípios começou a mostrar os problemas de Bogotá na década de 1950: uma maior demanda por 
bens e serviços, aumento da pressão no solo, que tinha uso agropecuário para converte-o em solo urbano, 
uma população que se move diariamente para a cidade de Bogotá, causando um impacto sobre as redes e 
infra-estrutura de transportes e mobilidade em geral. (PEREZ, 2000).

Sem dúvida, neste momento, a tendência de expansão da cidade de Bogotá deve ser visto em termos de 
contexto urbano regional. Até um par de décadas a Sabana de Bogotá foi assumida como uma área rural fora 
da dinâmica urbana. Contudo, fenômenos recentes, como a intensificação do conflito armado, a descentra-
lização do emprego, a migração de um setor de indústrias na área urbana de Bogotá ao território municipal 
vizinho e o crescimento natural dos municípios da região têm configurado um cenário regional sumamente 
complexo e dinâmico. É necessário reconhecer que a cidade capital ultrapassou dos limites que foram pen-
sado em décadas passadas.

Ao analisar a tendência da população dos municípios que compõem esta pesquisa, é evidente, em geral, 
um ligeiro aumento da população rural. Em municípios como Funza, a indústria de flores tem desempenhado 
um papel decisivo na preservação de uma população rural de trabalho. Em contraste, a evidência em Soacha é 
uma perda muito significativa de população rural, que tem origem na influência do processo urbano confuso, 
o pouco interesse das autoridades locais para manter o projeto rural e produtivo e os processos naturais da 
migração rural-urbana que se acumulam em Soacha como resultado do conflito armado, pobreza e na busca de 
melhores oportunidades em áreas como emprego, saúde, educação e serviços públicos entre outros.
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O que está acontecendo atualmente na Região Metropolitana de Bogotá é reflexo dos efeitos da glo-
balização, tal como foi descrito por Mattos e outros autores, especialmente porque as grandes empresas 
multinacionais procuram territórios periféricos, baratos e com uma fraca presença do controle estatal para 
desenvolver setores industriais ou agroindustriais com facilidades que não encontrariam nos países cen-
trais. (MATTOS, 2000).

De outro lado, a produção de moradia nos municípios que conformam a região metropolitana de Bogotá, 
indubitavelmente está definindo a futuro do território em termos de planejamento, sustentabilidade ambien-
tal e, naturalmente, as relações com Bogotá. Poucos municípios oferecem programas de moradia de interesse 
social para os mais pobres. Em contraste, vastos setores estão sendo objeto de construção de moradias para 
estratos sociais mais poderosos, como condomínios fechados e urbanizações excludentes e elitistas.

Nesse sentido, a paisagem da Sabana de Bogotá esta se tornando um mosaico onde são refletidas as dife-
renças sociais. Enquanto municípios como Soacha evidenciam uma pobreza extrema com complexos proble-
mas sociais como o deslocamento forçado, munícios como La Calera, Chia e Tabio, reportam a consolidação de 
setores urbanos fortes economicamente e excludentes como demonstram os projetos urbanos elitistas.

Nesse sentido, a paisagem da Sabana de Bogotá está se tornando um mosaico onde as diferenças sociais 
são cada vez mais extremas, como está acontecendo com o Brasil. Enquanto municípios extensos como Soa-
cha mostram a pobreza extrema com problemas sociais complexos, como o deslocamento forçado, municí-
pios, tais como La Calera, Chia y Tenjo mostram a consolidação de áreas urbanas fortes economicamente e 
excludentes como demostram seus projetos urbanos elitistas.

Conclusões

Do ponto de vista ambiental, o território conhecido como Sabana de Bogotá, o que corresponde em 
maior medida à Região Metropolitana de Bogotá, precisa de atenção especial. As enchentes do Río Bogotá 
sobre a infraestrutura e o território urbano dos municípios da região, evidenciam sem dúvida erros de pla-
nejamento territorial. A história da ocupação da região metropolitana demonstra uma voracidade incrível 
sobre os recursos naturais, especialmente por parte de especuladores imobiliários, que durante as últimas 
três décadas visualizaram o território como cenário de um intenso crescimento urbano. É claro que, as ci-
dades crescem, evoluem e mostram tendências que são o resultado de complexas forças internas e externas 
aos países e do espaço urbano. No caso Colombiano, essa tendência de crescimento envolve algumas variá-
veis que têm que ser analisadas e reavaliadas, especialmente na hora de definir um cenário de equilíbrio ou 
de sustentabilidade ambiental.

A Sabana de Bogotá constitui um mosaico de ecossistemas, com uma riqueza valiosa em floresta, solos, 
recursos hídricos, fauna e naturalmente uma historia que permite entender os processos de transformação 
territorial. Mas na atualidade este território está sendo pressionado fortemente para ocupar seu valioso 
solo, mas paradoxalmente não para desenvolver projetos de agricultura, reflorestamento ou alguma represa 
onde conter seus importantes recursos hídricos.

O território está sendo submetido a uma pressão para se urbanizar desordenadamente, estabelecer 
parques industriais que estão transformando velozmente o território, extrair agressivamente as riquezas 
minerais sem planos de manejo ambiental, extrair as riquezas das águas subterrâneas para fortalecer a in-
dústria de produção de flores e em geral acabando com a oferta natural para dar passo a uma região que na 
próxima década evidenciará os críticos problemas das grandes megalópoles: um cenário despersonalizado, 
ausente de qualidade ambiental e social onde as multinacionais fazem negócios e procuram rentabilidade 
antes de sustentabilidade.
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Resumo

Ao longo das últimas décadas, foi possível observar o efeito das mudanças climáticas em diferentes 
partes do planeta terra, alterando características de ecossistemas, como as temperaturas, frequências plu-
viométricas, cobertura da vegetação, entre outros aspectos, acarretando transtornos às populações que ha-
bitam em áreas vulneráveis. A partir disso, este trabalho tem como objetivo analisar áreas de risco, vulnerá-
veis social e ambientalmente, a desastres naturais típicos de regiões semiáridas, demonstrando a existência 
de áreas propensas a alagamentos e inundações na Cidade de Pombal (PB), bem como verificar políticas 
públicas vigentes no município que apliquem-se de modo preventivo e também em atendimentos às épocas 
críticas e, sejam eficazes na preservação do bem-estar das populações atingidas. Para tanto, metodologi-
camente, realizou-se uma revisão da literatura sobre vulnerabilidade socioambiental, em seguida foram 
utilizados GPS e adotadas etapas de geoprocessamento para a localização das áreas com risco de inundação 
e alagamento e por fim a análise da aplicação das políticas públicas municipais e sua eficácia na solução dos 
problemas, onde as mesmas foram retiradas do plano diretor municipal de Pombal/PB, perfazendo a análise 
a partir dos elementos citados e fundamentados em pesquisa na sociedade. Como resultado, verificou-se 
que se faz mister a elaboração e efetivação de políticas públicas que atue segundo o princípio da precaução 
visando minimizar os danos causados por esses fatores naturais, uma vez que constatou a inexistência de 
políticas públicas ambientais voltadas para área urbanizada, cabendo a possibilidade de consultar a popula-
ção sobre medidas preventivas, haja vista que as áreas vulneráveis não fazem distinção entre atingir grupos 
vulneráveis socialmente ou não. Verificou-se que a uma das principais áreas vulneráveis ambientalmente 
refere-se ao centro da cidade de Pombal-PB, que inclui edificações comerciais e administrativas. Soma-se 
ainda a existência de áreas ocupadas por populações socialmente vulneráveis consolidando ao cenário clás-
sico que demonstram que sem opção as pessoas continuam a habitar estes espaços e, por outro lado, têm 
aqueles que não despertam aos riscos e, como o período de estiagem é longo, as pessoas restabelecem e 
continuam a habitar e, por sua vez, o poder público só age no momento da ocorrência, sem planejar ou es-
tabelecer medidas, programas e, políticas públicas preventivos.
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Introdução

A vulnerabilidade foi compreendida como algo que tem relação direta entre o local e o global. Assim, as 
ações e os riscos são locais e seguem as características físicas somadas as interferências humanas, mas os 
desastres conseguem influenciar processos globais que atingem de modo diferenciado ecossistemas e tam-
bém grupos sociais gerando quadros de degradação ambiental e humana (McMichael, Butler e Dixon, 2015). 
No entanto, chama-se a atenção para a necessidade de uma transformação para a arquitetura que sustenta 
as esferas das políticas públicas, haja vista que estas precisam ser desenhadas a partir de ações humanas 
que combinam os atores sociais estratégicos (representantes do poder público, estudiosos, indivíduos da 
sociedade civil e organizações não governamentais) que possam responsabilizar-se a enfrentar o dilema 
sobre a eficiência e a eficácia das políticas elaboradas de modo conjunto (Davies, 2015).

Mediante sua complexidade, os estudos sobre vulnerabilidade norteiam pesquisadores a examinarem 
os perigos, riscos, desastres e a própria vulnerabilidade. Estes fatos levou Mark Pelling (2003) escrever um 
livro pautado na ideia de que as vulnerabilidades nas cidades demonstram uma combinação entre desastres 
naturais e a resiliência social, portanto, os estudos sobre esta temática carecem de uma análise multidisci-
plinar, cujo ponto central é a vulnerabilidade humana sustentada pelas esferas sociopolítica, financeira e a 
estrutura física natural específica de cada sociedade. 

Kar (2004) destaca com clareza que, Mark Pelling (2003) é categórico ao analisar os casos de Manila, 
Bogotá e Bangkok, este autor verificou que a rápida expansão urbana vivenciada nestas localidades está 
contribuindo com a fragmentação do uso do solo e o estabelecimento de áreas de risco. Já no caso espe-
cífico em Tanza e, em Zâmbia, a vulnerabilidade está totalmente relacionada à proteção das mulheres que 
habitam a cidade. Percebe-se que os destaques tratam perigos e riscos de naturezas diferentes, mas o ponto 
em comum consiste na necessária de elaboração de políticas públicas e leis específicas para combater estas 
vulnerabilidades, destacando deste modo, a relevância da esfera sociopolítica, sobre maneira para garantir 
a governança. 

Pode observar-se que o conceito de vulnerabilidade é associado ao de risco, sendo este considerado 
como uma categoria de análise relacionada às ideias de incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos 
materiais, econômicos e humanos. Em suma, a vulnerabilidade caracteriza os processos eventualmente pe-
rigosos (sismos, inundações, incêndios, por exemplo) que afetam, direta ou indiretamente, individual ou 
coletivamente, o ser humano, na sua saúde, nos seus bens ou nos modos de funcionamento das instituições 
em que se enquadram, na economia, na sociedade e na cultura (Freitas e Cunha, 2013).

Existem diversos tipos de vulnerabilidades sofridas pelo ser humano, no entanto, para este trabalho 
interessa tratar apenas daquelas que envolvem fatores ambientais e sociais, ambas relacionadas aos fatores 
de inundações e alagamentos. A vulnerabilidade ambiental é conceituada, segundo Tagliani (2003), como 
sendo o maior ou menor grau de susceptibilidade de um sistema aos efeitos negativos provocados por um 
uso antrópico qualquer, avaliado segundo três critérios: fragilidade estrutural intrínseca; sensibilidade; e 
grau de maturidade dos ecossistemas. Já tratando de vulnerabilidade social, para Cannon, et al. (2003), esta 
é uma configuração complexa de características que incluem, principalmente, bem-estar pessoal, meios de 
subsistência, resistência a eventos adversos e autoproteção. Ela pode estar associada ao nível de bem-estar 
de indivíduos, comunidades e da sociedade, o que inclui inúmeros fatores.

No contexto das cidades, grande parte dos problemas ambientais são as inundações e alagamentos. Em 
períodos de intensas chuvas, áreas marginais a rios e outros corpos hídricos sofrem enchentes, fenômeno 
natural, que resulta do transbordamento do rio, mas pode ser agravado pela ação do homem caso haja inter-
venção no leito do corpo hídrico. No entanto, quando esse fenômeno natural ocorre em áreas onde há ocu-
pação, passa a ser denominado inundação. Todavia, com a impermeabilização dos solos em áreas urbanas, 
o escoamento superficial e o volume da água que chega ao rio tornam-se maior, provocando uma inundação 
de maiores proporções (Brasil, 2007).

Para Alves (2006), as áreas de risco ambiental, que são aquelas próximas a cursos d’água (a até 100 me-
tros), apresentam maiores concentrações de populações pobres e domicílios com baixo ou nenhum acesso à 
rede sanitária e, deveras, as condições precárias de urbanização e saneamento fazem com que os domicílios 
em locais próximos de cursos d’água fiquem sujeitos a uma real exposição de diversos riscos ambientais, 
pois, além das enchentes (sazonais e com menor abrangência geográfica), há exposição a vetores de doenças 
de veiculação hídrica. Deste modo, são áreas como estas que têm maior vulnerabilidade socioambiental.
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Portanto, inundações e alagamentos são problemas frequentes nas cidades, e se faz necessário uma 
investigação e localização das áreas mais suscetíveis a estes incidentes. Estas áreas podem ser localizadas 
espacialmente em plantas cartográficas, guias de ruas, fotos aéreas de levantamentos aerofotogramétricos 
recentes, ou alternativa locacional disponível. Nesse contexto, por meio de técnicas de geoprocessamento 
em um SIG, é possível disponibilizar uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para o planejamento 
urbano-ambiental.

Visto o exposto, é real a necessidade de medidas preventivas em situações de inundações com adoção 
de políticas públicas, termo definido, segundo Peters (1996), como a soma das atividades dos governos, 
que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos, para dar suporte às 
populações atingidas e minimizar os prejuízos causados. 

Dessa forma, cidades grandes, médias e pequenas têm o desafio de desenvolver políticas públicas que 
possam mitigar os problemas advindos dessas alterações climáticas. Como exemplo mais comum, ocorrem os 
alagamentos e inundações nos centros urbanos, geralmente, em áreas de vulnerabilidade ambiental ocupadas 
por pessoas com alta vulnerabilidade social, que se estabeleceram nessas localidades de forma indevida.

O objetivo deste trabalho é analisar as áreas de risco, vulneráveis socioambientalmente, propensas a 
alagamentos e inundações na cidade de Pombal (PB), através de georreferenciamento, e também verificar 
políticas públicas eficientes que minimizem os prejuízos causados por esses fatores.

Metodologia

A metodologia pautou-se numa análise empírica de uma cidade do interior da Paraíba. Logo, proporcio-
namos através deste artigo a possibilidade de possíveis prevenções, diminuição e localização das áreas com 
maior destaque quanto à vulnerabilidade socioambiental, constando assim a existência de políticas públicas 
desenvolvidas com a finalidade descrita. Assim, algumas etapas foram executadas.

1) Levantamento bibliográfico: Inicialmente foi feita uma seleção de material bibliográfico, usando 
para tanto livros, artigos, a legislação pertinente e sítios de pesquisa, a exemplo do IBGE. 

2) Descrição geográfica da área analisada: Privilegiou-se o espaço urbano do município de Pombal-
-PB para analisar a vulnerabilidade socioambiental. Localizada no sertão paraibano, a cidade de 
Pombal é uma das mais antigas do Estado da Paraíba, com uma população estimada em 32.110 
habitantes, sendo a segunda maior do estado em extensão territorial com uma área de 888,8 km² 
conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e caracterizada por apre-
sentar inundações em épocas de maior precipitação pluviométrica.

3) Levantamento de Dados Secundários e Elaboração de Mapa Temático:: Para tanto foi criado uma 
base de dados secundários da zona urbana do município de Pombal/PB, baseada no Censo de 
2010, realizado e disponibilizado pelo IBGE. A partir destes dados foi construído o mapa de vul-
nerabilidade socioambiental, o qual será submetido a uma análise por setor censitário, visto que 
cada um possui uma codificação diferente, chamada de CD GEOCODI que significa uma padroniza-
ção para medições de coordenadas geográficas, sendo a menor área de estudo usada pelos órgãos 
de georreferenciamento e estatística sociais e econômicas. 

4) Realização de Trabalho de Campo e Resgate Histórico para identificar ocorrências e possíveis con-
sequências: para esta identificação foram utilizadas informações coletadas em jornais estaduais 
e municipais, blogs de radialistas, folhetos de notícias e eventuais trabalhos com informações 
precisas e de interesse para o trabalho. Após o levantamento fomos a campo visitar cada setor 
censitário que apresentou-se com possíveis pontos de alagamentos ou inundação, entrevistando 
moradores antigos da área que presenciaram estas situações adversas. As perguntas foram neces-
sariamente restritas ao objetivo do trabalho e caso fosse confirmado pelos populares que o setor 
sofre com alagamento ou inundação, o mesmo era georreferenciado tomando como base os pontos 
mais altos que a alcançou água, independentemente do ano. 

5) Levantamento de pontos a partir de GPS: Mediante as informações cruzadas do levantamento com 
as informações dos moradores de cada setor e para provar que, de fato, o setor alaga ou inunda, foi 
sobreposto os pontos georreferenciados ao mapa de curvas de nível urbano da cidade de Pombal/
PB, através do software livre QGIS 2.14.3, possibilitando a construção e a espacialização dos dados. 
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6) Construção de banco de dados: Por fim foi feito a construção de um banco de dados de políticas 
públicas utilizadas no combate e na prevenção de alagamentos e inundações que existe no municí-
pio de Pombal/PB, tomando como base as informações dos moradores afetados assim como dados 
fornecidos pelo município. Dessa forma foi construído o mapa de Vulnerabilidade Socioambiental, 
mostrando ser este o mais próximo possível da realidade.

Resultado e discussão 

A parte urbana da cidade de Pombal/PB está compartimentada e classificada pelo IBGE em trinta e dois 
CD GEOCODI na seguinte sequência: 251210105000001 até 251210105000022 e de 251210105000037 
até 251210105000046, essa codificação é a representação de cada setor censitário. Pois o mais simples 
a ser feito pelos municípios seria o plano diretor, mas a maioria não segue e não tem esse plano. O autor 
Pinheiro (2010) afirma que o conceito referente ao Plano Diretor devido à ausência de sincronia entre as 
práticas e as teorias orientadas pelos planos e, por outro lado os planos carregam as visões ideológicas de 
uma cidade que expressa os interesses dos próprios propositores da Lei.

A tabela 01 mostra políticas públicas do município de Pombal/PB, regidas pelo plano diretor que se tra-
ta de um instrumento básico de política para desenvolvimento dos municípios que é previsto na Lei 10.257 
– Estatuto das cidades. A cidade de Pombal possui um plano diretor com prevenção a desastres ambientais 
e suas devidas políticas públicas como garantir a segurança da população do período de risco, assim como 
assegurar sua alimentação, saúde, lazer em equilíbrio com o meio ambiente. 

Tabela 01 – Políticas Públicas contidas no Plano Diretor Municipal de Pombal/PB

Políticas Públicas Políticas Públicas  
(Status) Opinião dos moradores Sugestões da sociedade

Preservar, melhorar e recuperar o meio 
ambiente Não executada

1) Elaboração de um currículo para as 
instituições educacionais que aborde 
exclusivamente a educação ambiental

2) Criação de uma usina de beneficiamento do 
lixo proveniente da coleta seletiva

03) Fazer arborização em áreas de lazer com 
frutíferas 

04) Criar mecanismo para fiscalização das 
galerias coibindo a comunidade de lançarem os 
dejetos dentro delas 

Integrar ações ligadas à defesa do meio 
ambiente Não executada

Estabelecer critérios e padrões de 
qualidade ambiental Não executada

Implantar a coleta seletiva do lixo urbana Não executada

Dá destino tecnicamente adequando ao 
lixo urbano Não executada

Fomentar uma consciência pública sobre 
a necessidade de preservar e manter 
a qualidade ambiental e o equilíbrio 
ecológico.

Parcialmente executada

Fonte: Plano Diretor Municipal de Pombal (2006)

A legislação brasileira estabelece normas para regulamentar o uso da propriedade urbana, visando o 
bem coletivo, a segurança pública, o bem-estar dos cidadãos, assim como, o equilíbrio ambiental (BRASIL, 
2001, Art. 1º). O problema é que, com o passar do tempo, o território urbano cresce, nesse caso, descontro-
ladamente e afetando negativamente a natureza, o que causa um desequilíbrio entre o ambiente social e o 
meio ambiental. Para melhor compreensão observe o mapa 1, a seguir. 
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Figura 1 – Mapa da Vulnerabilidade Socioambiental da cidade de Pombal

O mapa acima de vulnerabilidade socioambiental mostra nitidamente que os setores com terminação 
(0022, 0039, 0007, 008, 0015, 0045, 0014,0013, 0041, 0020,0021) estão localizados em áreas de inundação 
e os setores censitários (0038, 0018, 0017, 0044, 0046, 0012, 0037) estão localizados em áreas de alaga-
mento, todos nas curvas de nível abaixo de 180 metros com relação ao nível médio dos mares. 

Para essas áreas de vulnerabilidade socioambiental podem ser criadas unidades de apoio e treinamentos 
de conscientização ambiental, assim como um planejamento de contenção natural nas áreas muito próximas 
ao do rio, em conjunto com a intensificação e execução do plano diretor municipal e estadual, tendo em vista 
que há diferenciação de capacidade de resiliência social entre as pessoas, e também, em tempo diferenciado.

Conclusão

Os resultados obtidos concernentes à vulnerabilidade socioambiental do Município de Pombal são 
preocupantes. Desse modo, é imprescindível que medidas preventivas sejam adotadas para mitigar os pro-
blemas, já que através do mapa de vulnerabilidade é possível identificar as áreas de risco e aplicar políticas 
públicas, citadas anteriormente, e evitar que desastres atinjam a população.

Nessa perspectiva a sobreposição dos pontos de alagamentos e inundação com o mapa de curvas de 
nível nos mostra quais setores estão mais vulnerável socioambientalmente. Mediante a esse resultado é 
necessário uma análise criteriosa da implantação das políticas públicas, no tocante a questão das ordena-
ções referentes à propriedade urbana que ainda geram dúvidas uma vez que existe uma responsabilidade 
municipal, estadual e federal, ainda levando em consideração que os municípios em sua maioria ainda estão 
despreparados para tais situações.
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Resumo

Alguns temas ganham destaque nas agendas políticas, sociais e científicas na atualidade aqui no Brasil, 
como é o caso do fenômeno da mudança climática e seus impactos para os sistemas ambientais e sociais. Tais 
temas em destaques ainda são reforçados quando direcionam-se as análises para sistemas historicamente 
mais frágeis economicamente, socialmente, ambientalmente, culturalmente a tal fenômeno, como parece ser o 
caso dos territórios rurais localizados no semiárido brasileiro. A política de desenvolvimento para o semiárido 
brasileiro vem passando por uma mudança paradigmática desde o final do século XX. De uma política de “com-
bate à seca” para uma política de “convivência com o semiárido” com uma abertura para a participação social 
nas estratégias de desenvolvimento para a convivência com a realidade da região. Uma dessas estratégias é a 
constituição de espaços que ofereçam uma discussão sobre o desenvolvimento territorial rural sustentável 
e solidário, no âmbito desse contexto, insere-se a discussão atual sobre os desafios de adaptação a mudança 
climática. Assim, o objetivo geral foi analisar a vulnerabilidade da agricultura familiar aos eventos extremos 
de seca e de cheia no território rural do vale do Piancó – PB através de indicadores que apontam a fragilidade 
socioeconômica e político institucional do próprio território. Para tanto, realizou optou-se por um processo 
metodológico pautado em uma análise quantitativa e descritiva, que exigiram como procedimentos o levan-
tamento de dados secundários obtidos através do Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE), bem 
como, de uma vasta literatura para alicerçar as análises. Como resultado constatou que quanto maior for a 
capacidade adaptativa aos eventos extremos (secas e cheias) decorrentes da mudança climática dos territórios 
rurais menor será a vulnerabilidade da agricultura familiar ao fenômeno e, consequentemente quanto maior 
for o nível de informações e conhecimento sobre a vulnerabilidade da agricultura familiar à mudança climática 
dos atores que fazem parte dos territórios rurais, maior serão as opções de estratégias e a possibilidade de se 
transitar entre essas estratégias para se adaptar a tal processo. Conclui-se que, o sucesso de uma estratégia de 
adaptação não depende apenas da disponibilidade de dados e de informação. Depende também de recursos 
econômicos, de capacitação e tecnologia, boa vontade política e institucional e mudanças de comportamento 
dos próprios cidadãos e cidadãs que vivem o dia-a-dia nos territórios rurais e que tem como base de sustenta-
ção de sua vida (cultura, política, relações sociais, economia, meio ambiente) a agricultura familiar.



382

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

Introdução

Alguns temas ganham destaque nas agendas políticas, sociais e científicas na atualidade aqui no Brasil, 
como é o caso do fenômeno da Mudança Climática e seus impactos para os sistemas ambientais e sociais. 
Tais temas em destaques ainda são reforçados quando direciona-se as análises para sistemas historicamen-
te mais frágeis economicamente, socialmente, ambientalmente, culturalmente a tal fenômeno, como parece 
ser o caso dos Territórios Rurais (TR’s) localizados no Semiárido Brasileiro (SAB).

A política de desenvolvimento para o semiárido brasileiro vem passando por uma mudança paradig-
mática desde o final do século XX. De uma política de “Combate a Seca” para uma política de “Convivência 
com o Semiárido” com uma abertura para a participação social nas estratégias de desenvolvimento para a 
convivência com a realidade da região.

Uma dessas estratégias é a constituição de espaços que ofereça uma discussão sobre o Desenvolvimen-
to Territorial Rural Sustentável e Solidário, no formato de Fóruns e/ou Colegiados Territoriais. Tais espaços, 
ou melhor, institucionalidades foi adotado pelo Governo Federal, pelo Ministério de Desenvolvimento Agrá-
rios, através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) na primeira década do XXI.

Porém, esses espaços ainda contam com “certas fragilidades” que precisam ser minimizadas ao longo do 
espaço-tempo para que possam, de fato e de direito, tornarem-se institucionalidades fortes de democracia 
inclusiva, sustentável e solidária dos Territórios Rurais e/ou de Cidadania. De certa forma, acredita-se que tais 
fragilidades poderão ser minimizadas quando os atores sociais que fazem parte do mesmo conheçam suas rea-
lidades complexas, já que não se pode discutir, planejar e gerenciar aquilo que não se conhece. Nesse contexto, 
insere-se a discussão atual sobre os desafios de adaptação a mudança climática. De que forma os diferentes 
atores sociais envolvidos com o Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário estão cientes de tal fenômeno? 
O quão os Territórios Rurais do Semiárido Brasileiro estão adaptados aos eventos extremos (Secas)? Qual o 
papel dos Colegiados/Fóruns de Desenvolvimento Territorial frente a esse processo de adaptação? 

Esse trabalho parte do pressuposto de que quanto maior for o nível de Informações e Conhecimento 
sobre a Vulnerabilidade da Agricultura Familiar à Mudança Climática dos atores que fazem parte dos Terri-
tórios Rurais, maior serão as opções de estratégias e a possibilidade de se transitar entre essas estratégias 
para se adaptar a tal processo. Porém, acredita-se também que o sucesso de uma estratégia de adaptação 
não depende apenas da disponibilidade de dados e de informação. Depende também de recursos econômi-
cos, de capacitação e tecnologia, boa vontade política e institucional e mudanças de comportamento dos 
próprios cidadãos e cidadãs que vivem o dia-a-dia nos territórios rurais e que tem como base de sustentação 
de sua vida (cultura, política, relações sociais, economia, meio ambiente) a agricultura familiar.

Esses questionamentos não vão cessar nesse paper, porém pode contribuir para a discussão da temá-
tica de vulnerabilidade a mudança climática em territórios rurais localizados no semiárido brasileiro. Para 
tanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a Vulnerabilidade da Agricultura Familiar aos Eventos Extremos 
de Seca no Território Rural do Vale do Piancó – PB através de indicadores que apontam a fragilidade socioe-
conômica e político institucional do próprio território. 

Uma ampla revisão teórica foi feita sobre conceitos de Territórios Rurais, Vulnerabilidade, Capacidade 
Adaptativa e Agricultura Familiar para estruturar teórica-metodologicamente o trabalho, porém destaca-
-se que a redução (ou ampliação) das vulnerabilidades dos sistemas humanos às mudanças climáticas não 
dependerá apenas da magnitude (menor ou maior) dos estímulos climáticos, presentes ou futuros, apesar 
destes serem fatores determinantes na avaliação das vulnerabilidades. Estratégias focadas na melhoria das 
condições sociais e econômicas, assim como fortalecimento de instituições, já são por si só adaptativas. (Lin-
doso, 2010). Por isso esse trabalho foca em um Território Rural, fruto de uma Política de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário que tem como base a Agricultura Familiar.

Considera-se então que o território rural do Vale do Piancó, localizado no semiárido paraibano, é um re-
corte espacial composto pelas similaridades nos aspectos sociais, ambientais, político-institucional e cultu-
ral, e que uma avaliação detalhada poderá contribuir com a construção de uma percepção dos agricultores, 
relacionando suas práticas, seu modo de vida e de produzir, seu modo de organizar-se e a necessidade de 
aprender ou aprimorar sua capacidade de interpretar o contexto local. Todos esses aspectos são ferramen-
tas necessárias para que haja uma preparação para os “novos tempos” que possivelmente podem ser mais 
difíceis frente os riscos e incertezas que podem esta associadas às mudanças climáticas. 
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Desta forma, será necessário a construção de conhecimentos locais que possibilitem a leitura da rea-
lidade, haja vista que os modelos globais oferecem níveis de confiabilidades inferiores aos modelos que 
trabalham diretamente com o local (BARCELLOS,et al., 2009). Assim, a informação será um veículo seguro 
para a construção do conhecimento.

A informação pode ser estruturada a partir da representação de índices, que por sua vez são gerados a 
partir de indicadores que podem ser oriundos de dados primários e/ou secundários. Sabe-se que os dados 
secundários no Brasil são falhos por não acompanhar a evolução da organização da sociedade, a exemplo 
a publicação de dados específicos da agricultura familiar já completa dez anos e ainda não se sabe quando 
ocorrerá a atualização e se isto realmente será feito, mas é a informação que encontra-se disponível até o 
momento. E, em contrapartida, compreende-se que o levantamento de dados primários onera as pesquisas 
e, isto realmente torna-se um fator limitante. 

No entanto, este é o caminho seguro para atingir o aprendizado, o conhecimento, a governança e a 
capacidade de inovação. Segundo Clementino (2011) tratar a governança necessita abordar a eficácia, a le-
gitimidade, a qualidade na interação e também uma ação coletiva. Logo, acredita-se que estes são elementos 
importantes que irão contribuir com a capacidade de inovação que os agricultores familiares necessitam 
(CLEMENTINO; 2011).

Com isto pode-se afirmar que existirá duas possibilidades: 1) estabelecer opções de estratégias de ino-
vação; 2) transição entre as opções existentes. E através destas possibilidades pode-se chegar a capacidade 
adaptativa, isto corrobora com o pensamento de que diz: “a influência do ambiente complexo e instável re-
quer novas visões para o processo estratégico” (CARLOMAGNO; 2005, p.3). E, a partir destas contribuições 
teóricas, parte-se para os procedimentos metodológicos que estruturam este trabalho.

Metodologia

A proposta desse trabalho foi analisar a Vulnerabilidade da Agricultura Familiar aos Eventos Extremos 
de Seca no Território Rural do Vale do Piancó – PB através de indicadores que apontam a fragilidade socioe-
conômica e político institucional do próprio território.Para tanto, adotou-se como metodologia a proposta 
de Lindoso (et.al, 2011) no qual realizaram uma avaliação comparativa da Vulnerabilidade da Agricultura 
Familiar à seca entre os municípios da microrregião do sertão de Quixeramobim, no Ceará. 

Tal metodologia definiu três atributos ligados a Vulnerabilidade, a saber: Sensibilidade (S), Capacidade 
Adaptativa (CA) e Exposição (E). Para cada atributo desse elencou-se uma série de indicadores que podem 
ser visualizados na tabela abaixo.

Tabela 1 – Sistema de Indicadores de Vulnerabilidade da Agricultura Familiar.

Fonte: Lindoso (et al., 2011, p. 287)
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Vale salientar que o Censo Agropecuário Brasileiro de 2006 foi a fonte para os dados referentes à Sen-
sibilidade e à Capacidade Adaptativa, enquanto que as informações disponibilizadas pelo relatório 03 da 
IBIS Engenharia/Agência Nacional das Águas para o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu e 
o trabalho Gonçalves (2016) foram utilizadas para elaborar o subíndice de Exposição.

Para a geração do índice final de Vulnerabilidade da Agricultura Familiar aos Eventos Extremos de Seca 
no Território Rural do Vale do Piancó (IVAFEE) foi necessário gerar um subíndice para cada atributo. Dessa 
forma, foi gerado o Índice de Sensibilidade (IS), o índice de Capacidade Adaptativa (ICA) e o Índice de Expo-
sição (IE), conforme as equações abaixo.

IS = ∑indicadores de Sensibilidade ÷ 4  Eq. (1)

ICA = ∑indicadores de Capacidade Adaptativa ÷ 6 Eq. (2)

IE = ∑indicadores de Exposição ÷ 2  Eq. (3)

Após a geração dos índices de cada atributo da vulnerabilidade foi possível gerar o Índice Final da Vul-
nerabilidade da Agricultura Familiar, seguindo a lógica da equação 4,

IVAFEE Seca = IS + ICA + IE ÷ 3  Eq. (4)

Para facilitar a manipulação e estruturação do banco de dados, foi feita uma normalização para cada 
indicador de vulnerabilidade, utilizando a equação 5 para indicadores que auxiliem para um sistema menos 
vulnerável, assumindo portanto, uma Relação Positiva ( + ) para o sistema. Para indicadores que favoreçam 
ao aumento da vulnerabilidade do território, utiliza-se a equação 6, portanto assumindo uma Relação Ne-
gativa ( – ) para o sistema.

( + ) I = 
 (M – x) 

    Eq. (5)

               
(M – m)

( – ) I = 
 (x – m) 

    Eq. (6)

               
(M – m)

Onde; I = Índice; M = maior valor encontrado; X = valor de cada município e; M = menor valor encon-
trado. Na tabela 2 encontra-se os indicadores classificados conforme sua situação (positivos e negativos).

Tabela 2 – Classificação dos indicadores em positivo ou negativos.

Fonte: Elaboração própria 2016, adaptado de Lindoso et al. (2011)
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Como último procedimento metodológico, todos os índices calculados foram espacializados adotando 
o software livre e gratuito QGis. Tal espacialização facilita no processo de análise da vulnerabilidade dos 
municípios pertencentes ao Território Rural do Vale do Piancó, seguindo a seguinte estrutura:

Tabela 4 – Representação Gráfica da Vulnerabilidade da Agricultura Familiar a Seca

Fonte: Elaboração própria.

Resultados

Os resultados e discussões pautaram-se na verificação e espacialização dos indicadores relacionando a 
sensibilidade, a capacidade adaptativa e a exposição com a vulnerabilidade da Agricultura Familiar ao even-
to extremo da Seca nos municípios que compõem o território rural do Vale do Piancó – PB. 

O subíndice de Sensibilidade o município de Curral Velho apresentou Alta Vulnerabilidade da Agricul-
tura Familiar ao Evento Extremo da Seca e os municípios de Santana dos Garrotes e Pedra Branca possuem 
baixa vulnerabilidade em relação a este índice. Quanto ao índice de Capacidade Adaptativa o município 
de São José de Caiana apresentou Alta Vulnerabilidade ao Evento Extremo da Seca enquanto que os demais, 
possuem vulnerabilidade aceitável. Por fim, quanto ao índice de Exposição, 97% dos municípios são extre-
mamente vulneráveis aos Eventos Extremos da Seca, os municípios de São José de Caiana e Santa Inês possui 
alta vulnerabilidade, Boa Ventura obteve o melhor resultado com uma vulnerabilidade aceitável.

Já a análise do Índice de Vulnerabilidade da Agricultura Familiar a Eventos Extremos da Seca (IVAFEESECA), 
percebeu-se pelos dados que 15 municípios foram considerados Vulneráveis, 3 municípios (Curral Velho, Dia-
mante e São José de Caiana) são Muito Vulneráveis ao evento extremos da seca e apenas 1 município possui uma 
Vulnerabilidade Aceitável, que foi o município de Boa Ventura, como pode ser observado no mapa abaixo.

Fonte: Elaboração própria com base em shapefile fornecidos pelo IBGE.
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Conclusão

A mudança climática observada no Brasil, especialmente nos últimos anos, explicita a urgência com 
que ações de prevenção devem ser adotadas, visando reduzir perdas de vidas humanas e prejuízos econô-
micos. Neste contexto, o diálogo entre política e ciência é fundamental para que conceitos teóricos possam 
ser transformados em ferramentas úteis à tomada de decisão. Este trabalho buscou elaborar um índice de 
vulnerabilidade da agricultura familiar às mudanças climáticas. Tendo em vista contribuir para o desen-
volvimento de sistemas de avaliação integrados capazes de operacionalizar conceitos complexos como o 
de vulnerabilidade, que perpassam diferentes dimensões e escalas espaciais. A construção de capacidade 
adaptativa por meio da melhoria das condições socioeconômicas e do fortalecimento das instituições for-
mais e informais é estratégia-chave na redução das vulnerabilidades locais. O desafio é compreendê-la de 
forma transversal e muldimensional, articulando – em torno do eixo da adaptação às mudanças climáticas 
– instituições e instrumentos políticos, os quais estão hoje ancorados em esferas governamentais distintas. 

Contudo, a disponibilidade de recursos, a existência de boas condições socioeconômicas e um contexto 
político-institucional favorável à adaptação não são suficientes por si só para reduzir a vulnerabilidade da 
agricultura familiar à seca. O papel de políticas públicas e assistenciais mostraram-se as principais respon-
sáveis por este contexto de menor vulnerabilidade, apesar de levantar questões e críticas quanto a pertinên-
cia deste modelo de resposta governamental tendo em vista os objetivos da sustentabilidade e autonomia 
adaptativa dos produtores. 
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Resumo 

A nova lei de proteção das florestas trouxe mudanças que afetam diretamente a proteção e gestão dos 
recursos naturais em áreas rurais, principalmente em pequenas propriedades, de até quatro módulos fiscais. 
Dados oficiais do governo do estado de Mato Grosso mostram que 104,3 mil estabelecimentos rurais fazem 
parte do universo da agricultura familiar no estado, deste aproximadamente 61,9 mil estão em áreas da refor-
ma agrária, representando 59% do total. Ações de fortalecimento da agricultura familiar no estado devem ser 
formuladas incorporando as áreas de assentamento. Neste contexto a regularização ambiental nessas áreas é 
crucial para a plena atividade produtiva e garantia de acesso às políticas públicas, como as de crédito e assis-
tência técnica. Para isso, existem aspectos relevantes que necessitam ser considerados para o alcance efetivo 
do processo de regularização ambiental nos territórios da agricultura familiar, a exemplo do marco legal, da as-
sistência técnica, organização comunitária, insumos, recursos financeiros e parcerias institucionais. Buscando 
contribuir na análise crítica, o presente artigo reúne, a partir de estudos de caso, informações sobre iniciativas 
de recuperação ambiental praticadas junto aos agricultores familiares na região do portal da Amazônia, norte 
do estado do Mato Grosso. As análises foram feitas por meio da literatura e a partir de entrevistas com infor-
mantes chaves que atuam em organizações governamentais e não governamentais, em que se coletou informa-
ções sobre as práticas adotadas, os desafios e oportunidades na implementação da recuperação ambiental em 
territórios da agricultura familiar. Observou-se que na região existem iniciativas promissoras capazes de con-
duzir processos de recuperação ambiental integrados à sistemas de produção de base sustentável, associando 
a produção de alimentos e conservação. A capacidade de articulação das instituições com os agricultores e o 
estabelecimento de redes de parceira envolvendo governos locais, organizações de base, instituições de ensino 
e pesquisa foram pontos de destaque nas iniciativas estudadas. A partir das análises foram indicadas as boas 
práticas desenvolvidas, os desafios e aprendizados das organizações que atuam na temática socioambiental 
na região. E apontam-se ainda, possíveis caminhos para a replicação de experiências exitosas na adequação 
ambiental em áreas de assentamento de reforma agrária.

Palavras-chave: regularização ambiental, agricultura familiar, boas práticas produtivas
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1. Introdução 

A nova lei de Proteção da Vegetação Nativa alterou a proteção e a gestão dos recursos naturais em 
propriedades rurais, principalmente naquelas de até quatro módulos fiscais. A regularização ambiental é 
crucial para a garantia de acesso às políticas públicas, como as de crédito e assistência técnica, e para plena 
atividade produtiva. No Mato Grosso, a agricultura familiar (AF) abrange 104,3 mil estabelecimentos rurais, 
dos quais 59% estão em áreas da reforma agrária (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Ex-
tensão Rural [EMPAER], 2015). Essas áreas assim como as grandes propriedades necessitam de regulariza-
ção ambiental para acessar crédito.

O Mato Grosso, que apresenta sua base econômica firmada no uso da propriedade rural, tem sido pro-
tagonista na regularização ambiental, aproximadamente, 83% das áreas passíveis de regularização já foram 
inseridas no sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR) (Secretaria de Estado de Meio Ambiente [SEMA], 
2016). O próximo passo será a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), instrumento que 
orienta a adequação das propriedades rurais com passivos de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
Reserva Legal (RL). Esses instrumentos associados à outras ações, como as de incentivo as práticas produti-
vas sustentáveis, à conservação de recursos naturais, monitoramento e controle ambiental, poderão romper 
a aparente dicotomia entre produção agropecuária e conservação ambiental.

Na COP 211, o Governo do Mato Grosso anunciou metas audaciosas que incluem a recuperação ambien-
tal de 2,9 milhões de hectares de áreas de preservação permanente e reserva legal promovendo a produção 
sustentável pela agricultura familiar e ampliando a oferta de alimentos no mercado interno, passando de 
20% para 70% até 2030 (Governo do Estado de Mato Grosso, 2015). Alcançar essas metas é um desafio 
complexo, que envolve adoção de tecnologias, assistência técnica, organização comunitária, insumos, parce-
rias institucionais e recursos financeiros.

Nesse estudo, lançamos um olhar crítico sobre algumas iniciativas reconhecidas de recuperação am-
biental, praticadas junto aos agricultores familiares na região do Portal da Amazônia, norte do estado do 
Mato Grosso, onde existem iniciativas promissoras de recuperação ambiental integrada aos sistemas de 
produção sustentável: Projeto Olhos D´Água da Amazônia (PRODAM) – Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Alta Floresta (SECMA) e iniciativas desenvolvidas por duas organizações não governamentais, o 
Instituto Centro Vida (ICV) e o Instituto Ouro Verde (IOV). Avaliamos os aprendizados e desafios que possam 
contribuir na regularização ambiental no Estado e na região amazônica.

1.1 Área de estudo e contexto socioambiental das iniciativas estudadas

As três iniciativas ocorreram na região de Alta Floresta, município criado em 1979, com população 
aproximada de 50.082 habitantes, distribuídos em 8.976,3 km², dentro do bioma Amazônia (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2016). O município, desde a sua criação, passou por um longo pe-
ríodo de degradação ambiental causada pelo garimpo, extração madeireira e pecuária extensiva. Em 2008, 
entrou para a lista dos municípios prioritários para ações de prevenção e controle do desmatamento no 
Bioma Amazônia (Ministério do Meio Ambiente [MMA], 2008). Atualmente, está em 3º lugar no ranking de 
desmatamento no MT, com acumulado de 55% de seu território (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
[INPE], 2016) e, sob um grande desafio socioambiental.

2. Metodologia

A pesquisa foi feita por meio de consulta bibliográfica das experiências de instituições atuantes na 
Amazônia e MT, em processos de recuperação ambiental integrados às praticas produtivas sustentáveis. 
Foram selecionadas as instituições PRODAM, ICV e IOV e, em agosto de 2016, entrevistados os atores chaves 
dessas instituições. Foram identificadas: práticas adotadas, desafios e oportunidades de recuperação am-
biental em territórios da agricultura familiar.

1 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, realizada em Paris.
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3. Resultados e discussão

3.1 Instituto Ouro Verde

É uma ONG2 fundada em 1999, que desenvolve ações junto aos agricultores familiares e representações 
no Mato Grosso. Atua também, em âmbito nacional, por meio da pesquisa e promovendo capacitações.

Motivações e objetivos: A degradação ambiental causada por modelos de produção agropecuária ado-
tados na região fez com que a organização buscasse novos referenciais de produção integrados à conser-
vação ambiental. Trabalha a organização socioprodutiva incorporando a Agroecologia como perspectiva de 
sustentabilidade. Desenvolve ações de formação, estruturação de sistemas locais de gestão, comunicação, 
articulação regional e economia solidária.

Métodos e ações: Trabalham a recuperação ambiental por meio de sistemas agroflorestais (SAFs), 
desenvolveram um sistema digital de apoio ao planejamento de agroflorestas (SISAPA), estimulam o tra-
balho em rede para produção e distribuição de sementes (Sementes do Portal) apóiam a distribuição e 
comercialização solidária de produtos dos SAFs e também desenvolvem ações para adoção de boas prá-
ticas na pecuária.

Desafios e lições: A recuperação ambiental integrada à produção é uma estratégia eficiente no contexto 
da agricultura familiar. A organização comunitária e a participação são a base para o sucesso em qualquer 
empreendimento na AF. É preciso reconhecer as necessidades comunitárias, respeitar as especificidades 
locais – como ritmo e forma de organização. Nas experiências de recuperação com SAFs, trabalham na or-
ganização de conselhos locais para mobilização e tomada de decisão. Neste contexto os técnicos devem 
desenvolver habilidades para facilitar os processos de organização. A formação de jovens em Agroecologia 
reverte em resultados positivos, como engajamento, valorização, oportunidade de geração de renda com a 
comercialização de produtos. A divulgação e a publicidade das iniciativas possibilitam maior transparên-
cia e também são importantes para a captação de recursos. Além dos sistemas de produção, é importante 
pensar as estratégias de comercialização, inclusive nas que integram a recuperação ambiental, visando o 
retorno econômico ao produtor, atender as demandas de mercado e da própria AF.

3.2 Instituto Centro de Vida – ICV

É uma OSCIP3, fundado em 1991. Suas ações abrangem a governança ambiental, as políticas públicas na 
esfera estadual e, iniciativas locais nos municípios.

Motivação e objetivos: atua no município de Alta Floresta junto aos pequenos e médios produtores ru-
rais, mas sua experiência junto aos assentados da reforma agrária está no município de Cotriguaçu, região 
noroeste do MT, considerada o último grande maciço florestal do Estado. A atuação do ICV está pautada no 
desenvolvimento econômico da produção agropecuária e florestal, com a contínua redução do desmata-
mento, da degradação florestal e valorização dos recursos naturais promovendo a autonomia dos agriculto-
res familiares e das organizações comunitárias.

O componente de restauração faz parte das iniciativas de desenvolvimento comunitário e do Programa 
Novo Campo – Praticando Pecuária Sustentável na Amazônia, que visa à adequação ambiental, diminuir a 
expansão sobre as áreas florestais, reverter à degradação ambiental, melhorar as relações sociais e aumen-
tar a quantidade e qualidade da produção e renda dos agricultores.

Métodos e ações: uma das técnicas utilizadas é a de restauração florestal mecanizada com semeadura 
direta de espécies anuais e florestais, sobre palhada. As ações foram desenvolvidas em 26 propriedades, 
com área entre 300 a 3.000ha. Os ambientes são colonizados por espécies pioneiras anuais (gramíneas ou 
leguminosas), dando condições para o estabelecimento das espécies secundárias e, por conseguinte, o esta-
belecimento das espécies arbóreas clímax ou primárias (Hoffmann, 2015).

Desafios e Lições: Um dos principais desafios encontrados pelo ICV foi adequar as pequenas proprie-
dades ao novo código. Porque as APPs são, por tradição, usadas nos sistemas de produção e desmatadas até 

2 Organização não governamental
3 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
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a beira do curso d´água. Na visão do produtor, recuperar essas áreas é oneroso e inviável porque se perde 
espaço de área produtiva. Muitas vezes, o que limita o processo de regeneração natural nas APPs é o custo 
que os agricultores têm para cercar essas áreas, para impedir ou limitar o acesso do gado às margens do 
curso d´água, soma-se ainda o custo, de instalar bebedouros para os animais nos pastos, em um sistema pro-
dutivo de baixo retorno econômico. Neste contexto é preciso desenvolver e demonstrar as oportunidades de 
geração de renda com a adoção de práticas sustentáveis. Na AF, adotou-se como base a agroecologia e, para 
a recuperação ambiental, os SAFs. Ações necessárias: mobilizar a comunidade, trabalhar sua organização, 
promover a capacitação, sensibilizar o produtor e mostrar ganhos da conservação. Implementar modelos de 
recuperação vinculados aos sistemas de produção, com a introdução de espécies aproveitáveis, garantindo 
oferta de alimentos na unidade familiar e a possibilidade de retorno econômico com a comercialização. Nes-
te contexto a assistência técnica continuada tem papel fundamental. 

3.3 Projeto Olhos D’água da Amazônia (PRODAM)

Executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente SECMA e parceiros como ICV, IOV SEMA, EM-
BRAPA, Sindicato Rural, e recursos do Fundo Amazônia/BNDES.

Motivações e objetivos: recuperar APPs degradadas com atividades produtivas sustentáveis; integrar a 
regularização ambiental com alternativas socioprodutivas e conservação. 

Metodologia e Ações: apoio técnico aos produtores na elaboração de 2.040 projetos de CAR, totalizando 
159.028,15 ha, em 801 propriedades (80% das propriedades rurais passíveis de cadastro no município) 
entre o período de 2011 a 2012; elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas 
(PRADA) para recuperação de passivos em APPs com viés produtivo via SAF, integrando produção de ali-
mentos com recuperação em 1.738 ha. Agregando o processo regeneração natural, mais de 5 mil hectares 
de APP foram recuperados (≅50% das APPs do município), entre o período de 2011 a 2015. Trabalham 
assessoria para adoção de boas práticas em diferentes cadeias produtivas, entre elas: Pecuária sustentável 
com ações derecuperação e manejo de pastagens, melhoria genética do plantel e outros sub-projetos impor-
tantes de geração de renda, como hortas orgânicas, meliponicultura, piscicultura e o Programa Guardião de 
Águas – pagamento por serviços ambientais (Mourinho, 2015).

Desafios e Lições: A experiência do PRODAM indicou que na recuperação ambiental em áreas comuni-
tárias, os aspectos sociais são mais relevantes do que os técnicos. E deve-se priorizar iniciativas que gerem 
autonomia e para isso, os processos de formação são indispensáveis. O trabalho passa pela sensibilização 
dos pequenos agricultores quanto às questões ambientais e as alternativas de produção que incorporam a 
dimensão ambiental. Na implementação das ações de recuperação, a construção das estratégias deve ser 
conjunta e a tomada de decisão de onde e quanto recuperar deve ser do produtor. A experiência tem de-
monstrado que o protagonismo do agricultor é mais efetivo quando existe algum retorno produtivo vincu-
lado à recuperação. 

A regeneração natural foi responsável pela recuperação de 60% das áreas, especialmente onde haviam 
fontes de propágulo e boa capacidade de resiliência do ambiente. O isolamento dessas áreas foi indispen-
sável, afim de garantir processos ecológicos de recuperação. E a oferta de uma percentagem de estacas e 
arames para isolamentos das áreas, estimulou a adesão dos pequenos produtores.

A recuperação por consórcio de sementes foi mais barata e eficiente que o plantio de mudas. A partir 
de estudos florísticos desenvolveram sistemas de consórcio de sementes para ambientes secos e áreas úmi-
das, considerando as características ecológicas das espécies. O fomento à criação de grupos de coletores 
de semente (capacitação em coleta, beneficiamento e armazenamento) foi um ponto chave para garantir o 
suprimento de sementes para o projeto e reduzir os custos da recuperação.

Na impossibilidade de implementar ações em todas as unidades produtivas, o uso de unidades de-
monstrativas é uma estratégia que tem funcionado e pode-se pensar em replicação. Nestas áreas, o trabalho 
em mutirão possibilitou exercitar as práticas e promover a integração das comunidades. O envolvimento e a 
motivação do corpo técnico local também contribuíram para o alcance dos resultados.

Esse projeto indica a necessidade de uma ampla rede de parceria para a implementação dos diferentes 
subprojetos, envolvendo associações comunitárias, sindicatos, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e 
agências de financiamento.
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4. Considerações finais

Na região existem iniciativas promissoras capazes de conduzir processos de recuperação ambiental 
integrados aos sistemas de produção de alimentos de base sustentável. A capacidade de articulação das ins-
tituições com os agricultores e o estabelecimento de redes de parceira envolvendo governos locais, organi-
zações de base, instituições de ensino e pesquisa e doadores, foram pontos fortes nas iniciativas estudadas.

A regularização ambiental em territórios da AF exige por parte das comunidades mobilização, dedica-
ção, organização social e gerencial para que tais iniciativas contribuam não só na recuperação ambiental, 
mas que integrem produção, conservação e aumento de renda.

A assistência técnica é fundamental e quando desenvolvida, a partir de processos educativos, do diálo-
go com a realidade local, fornecendo parâmetros técnicos, pode gerar benefícios duradouros para as popu-
lações que vivem no campo e nas florestas.

Na região, as áreas degradadas ocupadas pela pecuária extensiva, devido ao baixo retorno econômico 
da atividade (U$ 50 a U$ 100/ha/ano), não justificam investimento em recuperação (Soares Filho et al., 
2016). Práticas alternativas passam por garantir o processo de regeneração natural ou desenvolver ativida-
des produtivas associadas ao processo de recuperação. A isso se somam o alcance das metas estabelecidas, 
pelo Brasil e Mato Grosso, na recuperação de suas áreas.

Para a replicação de experiências de adequação ambiental em áreas de assentamento de reforma agrá-
ria, os referenciais técnicos não devem ser compreendidos como modelos fechados. As diferentes dinâmicas 
socioculturais, as características ambientais, de solo e relevo, os sistemas produtivos locais, os recursos 
disponíveis e a capacidade de atender com a assistência técnica são elementos que irão determinar as estra-
tégias de recuperação ambiental em cada localidade.
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Resumo

Diante dos impactos socioambientais, têm-se aumentado os debates sobre a necessidade da preserva-
ção do meio ambiente e da sustentabilidade ambiental como garantia da própria perpetuação e preservação 
do ser humano. A proposta deste trabalho encontra-se na reflexão teórica da identificação da emergência da 
construção e afirmação de “novas” identidades territoriais baseadas no movimento ecologista/ambiental e 
na legislação ambiental brasileira, tendo como base a preocupação ambiental da sociedade contemporânea, 
configurando a agricultura familiar como agente e palco de múltiplos territórios.

Palavras-chaves: Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. Legislação Ambiental. Agricultura familiar
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Introdução

Na agricultura, o processo denominado de Revolução Verde propiciou significativas alterações nas prá-
ticas agrícolas/pecuária, gerando uma forte degradação ambiental e social no meio rural. Assim é possível 
acompanhar um desenvolvimento econômico da sociedade capitalista sustentado pela larga utilização dos 
recursos naturais não-renováveis, voltado para o consumo de produtos industrializados. Estes impactos 
ambientais causam perda da biodiversidade e geram contaminações, afetando a sobrevivência e a qualidade 
de vida do homem, em virtude da relação homem e meio ambiente. 

De acordo com Lustosa (2003), a história da industrialização mundial evidencia o papel preponderante 
do desenvolvimento tecnológico no processo de mudanças radicais que ocorreram na sociedade humana. 
Este desenvolvimento, baseado no uso intensivo de matéria-prima e energia, aumentou a velocidade de uti-
lização dos recursos. Portanto, o reconhecimento da crise e dos impactos ambientais gerados pela produção 
industrial, o consumo e a agricultura intensiva estão em diversas pautas das políticas públicas e nas discus-
sões dos diversos setores da sociedade. Pode-se afirmar que a questão ambiental na sociedade moderna é, 
sem dúvida alguma, um dos assuntos mais debatidos no momento, estando permanentemente na agenda 
mundial, de conferências e fóruns. 

O meio ambiente e o desenvolvimento não constituem desafios separados, eles estão inevitavelmente 
interligados, aliás, se o desenvolvimento não se mantém com base em recursos naturais acaba por se dete-
riorar e não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta as conseqüências da destruição ambien-
tal. Estes problemas não podem ser tratados separadamente por instituições e políticas fragmentadas, ao 
contrário, devem fazer parte de um sistema complexo de causa e efeito. 

Destas preocupações ambientais versus produção, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, 
um novo paradigma necessário à sociedade. O desenvolvimento sustentável deve ser entendido como: 
“aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de 
as gerações futuras atenderem às suas próprias” (COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO, 1988). Portanto, deve ser compreendido como um desenvolvimento dependente de maior par-
ticipação e mobilização da sociedade, baseado em indicadores qualitativos e não mais quantitativos. Con-
siderando alternativas mais sustentáveis a longo prazo, promovendo assim um equilíbrio entre os diversos 
ecossistemas e biodiversidade existentes, garantindo a qualidade de vida e a perpetuação do homem.

Na busca pela sustentabilidade surgem novas estratégias para enfrentar a crise do esgotamento e de-
gradação dos recursos naturais, por exemplo: as políticas públicas, a educação ambiental, o planejamento 
energético, o controle de poluição e de dejetos, entre outras, podendo ser ou não regulamentadas por leis e 
normas. A legislação existe para regulamentar estas atividades, partindo do pressuposto que a qualidade de 
vida e a preservação do meio ambiente se configuram em patrimônio de toda a nação, por isso, devem ser 
assegurados e protegidos, uma vez que são elementos indissociáveis.

Neste sentido, o Brasil, no que se refere à questão ambiental, focada no aspecto florestal, encontra-se 
normatizado pelo Código Florestal Brasileiro (C.F.B.), Lei n.º 12.727, de 17 de outubro de 2012, e, de forma 
mais ampla, pela Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei nº 6.938 de 1981. A regulamentação existente 
no Código Florestal estabelece duas áreas de proteção dentro da propriedade rural, que seriam as áreas de 
Reserva Legal (R.L) e as Áreas de Preservação Permanente (APP’s).

No artigo 3º, inciso II, temos a definição para as Áreas de Preservação Permanente:

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Desta forma as propriedades rurais encontram-se atreladas a uma legislação que prevê áreas distintas 
que devem ser preservadas no interior das propriedades, e o não cumprimento desta exigência acarreta aos 
agricultores familiares sanções e penalidades previstas na Lei. 
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Territorialidade e meio ambiente

A abordagem sobre territórios e o espaço geográfico ao longo dos séculos esteve muitas vezes associa-
da à noção de espaço físico, fronteiras e limites, entretanto, devemos compreender que ambas as denomina-
ções são distintas. A denominação e, conseqüentemente, a noção de territórios a partir da década de oitenta 
passa por uma reformulação epistemológica sobre a questão do espaço e dos territórios. Esta reformulação 
se dá principalmente pelo processo de globalização, que culminou nas transformações políticas, culturais 
e econômicas vistas na atualidade, incentivando os estudos sobre territorialidade num âmbito renovado 
quanto a sua abordagem.

A noção de territórios deve ser entendido como um conjunto de relações sociais que culminará expres-
sando uma identidade e os atores envolvidos terão um sentimento de pertencimento àquele território e não 
apenas restringir o território somente como espaço limitado por fronteiras físicas ou geográficas.

Pode-se entender a territorialidade como aquela noção de pertencer àquilo que nos pertence, pois é 
através desta formação da consciência coletiva e do “algo” em comum que os atores passam a se reconhecer, 
isto facilita a busca coletiva de estratégias e ações para o desenvolvimento dos territórios. (SANTOS M. e 
SILVEIRA, 2004)

A questão ambiental e a sua preservação configuram uma nova ordem da relação entre a sociedade e a 
natureza superando a “velha” dicotomia entre o meio ambiente e o homem, assim, a natureza se torna fonte 
de potencialidade pela abordagem territorial, as populações podem sofrer a reterritorialização e construir 
novas identidades territoriais através do movimento ambiental.

Para Porto-Gonçalves (2007), a questão social e a ambiental unificam-se, passando a ser ponto culminan-
te na formação de novos paradigmas, tanto com viés ecológico (no sentido de biodiversidade) ou sociológico 
(em relação às populações), assim os campesinos1 serão os protagonistas na gestão dos recursos naturais.

Atualmente discute-se sobre a questão do desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento para o 
meio rural, destacando-se a incorporação deste conceito em uma perspectiva espacial. Desta forma, novas 
concepções de desenvolvimento estão sendo propostas através principalmente de políticas públicas que 
englobam as noções de territórios e territorialidade. Nesta perspectiva, teremos como categoria de análise 
sociológica a agricultura familiar e o seu papel para o desenvolvimento rural.

A abordagem territorial para o desenvolvimento rural deve ser construída a partir das ações entre 
os indivíduos e o ambiente ou no contexto em que estão inseridos, deste modo, o conteúdo desse espaço 
deverá ser entendido como território. O conceito de território não deve permear o entendimento como um 
espaço físico existente, mas sim compreendido como uma construção social, em verdade um conjunto de 
relações sociais que irão se originar e se expressar em uma identidade, também um sentimento de perten-
cimento compartilhado pelos agentes. (SCHNEIDER, 2004)

A preocupação em garantir os recursos naturais e a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações 
tem colocado a questão ambiental em evidência nas discussões atuais. Assim sendo, o meio ambiente pode ser 
um motivador na construção e identificação de identidades territoriais, neste sentido vem à seguinte assertiva:

(...) estas novas tendências de valorização cultural e natural e de busca por um pertencimento abrem espaço 
para oportunidades de desenvolvimento ancoradas na valorização e preservação do patrimônio cultural e 
natural, tangível e intangível, de locais, territórios ou grupos sociais/étnicos considerados ‘tradicionais’. Os 
modelos de desenvolvimento, ancorados nas ideologias urbano-industriais, onde a modernidade e a tecnolo-
gia eram sinônimos de desenvolvimento são questionados, possibilitando a criação de novas compreensões 
de desenvolvimento fundamentadas na busca da sociedade por qualidade de vida, pelo respeito à diversidade 
cultural e pela procura por um sentido de pertença, bem como por preocupações que envolvem a dimensão 
social, cultural, política, econômica e, principalmente, ambiental (...) (VENDRUSCOLO, 2009, p. 26-29)

O meio rural não deve ser mais visto somente como fornecedor de matérias-prima ou na “velha” dife-
renciação entre o que é urbano e rural, pois atualmente ele é palco de incontáveis transformações, de um 
conjunto diversificado de atividades e de mercados com potencial para atender as novas demandas da atu-
alidade. Neste contexto, a agricultura familiar encontra-se como um dos principais atores responsáveis pelo 
desenvolvimento rural, sendo crescente o reconhecimento do seu papel na sociedade. 

1 Termo utilizado pelo autor em seu texto, se referindo as populações tradicionais ou que residem no meio rural.
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O processo de valorização do meio rural através da natureza existente nas propriedades ganha atual-
mente dimensões promissoras na busca da sociedade pela qualidade e sustentabilidade ambiental, possi-
bilitando a construção de identidades territoriais e as relações entre os atores, assim, o desenvolvimento 
territorial é uma alternativa viável frente às outras concepções de desenvolvimento existentes. E é nesse 
sentido que a construção de uma identidade e de território baseado no patrimônio ambiental, bem como a 
importância da agricultura familiar neste contexto como atores ativos na preservação dos recursos naturais 
e na busca pela sustentabilidade, possibilita constituir nos territórios uma estratégia de desenvolvimento 
para a agricultura familiar e para o meio rural.

Temos dessa forma o papel dos agricultores familiares enquanto sujeitos da promoção da sustenta-
bilidade partindo justamente da representação social dos agricultores familiares em se articularem com 
as áreas de preservação permanente criando o sentimento de pertença, a ligação de reaproximação com a 
natureza, transpassando a ideia simplista de uma sustentabilidade fraca ou simplória.

Lionço (2007), ao tratar sobre a agricultura familiar e os diversos papéis que essa categoria exerce na 
sociedade, afirma que estes, ao buscarem a ampliação de suas percepções e consciências diante de questões 
sociais e ambientais, estão consequentemente, agregando valores a algumas soluções que permitirão o al-
cance da sustentabilidade.

Assim, concluímos, que a agricultura familiar pode desempenhar um papel fundamental para a preser-
vação e a conservação ambiental, bem como é possível serem construídas identidades ambientais a partir 
das áreas de preservação permanente existentes nas propriedades rurais. Contudo, somente a presença 
de normativas e legislações não basta para serem criadas as identidades ambientais, para que realmente 
isso aconteça é necessário construir elos e laços de significados que norteiem a questão ambiental e a sus-
tentabilidade, bem como a necessidade prioritária de preservação e conservação do meio ambiente e não 
somente laços desconectados.

Algumas considerações

A temática ambiental é multidimensional, no entanto, na sociedade atualmente se generaliza uma per-
cepção de mundo unidimensional orientado e supervalorizando a dimensão monetária. A identidade cons-
truída está fundamentada em uma lógica de acumulação, o ter sobre o ser.

Ao pensarmos na questão da legislação apenas ser imposta sem nenhuma informação, ou vínculo, e até 
mesmo sem a promoção de uma educação ambiental, não é possível mudar a percepção simplista e capita-
lizada existente. Ora, dessa forma não se constrói uma identidade voltada para a preservação e conservação 
da natureza, pelo contrário a identidade criada é a de antipreservacionismo.

Em outras palavras, para que a sociedade alcance a sustentabilidade é necessário: o acesso a infor-
mação; a uma educação voltada para o meio ambiente de forma holística, o que gera uma aproximação do 
homem com a natureza possibilitando assim uma nova visão do mundo.

E nesse processo de mudanças de paradigmas e construção de identidades ambientais que o meio rural 
ganha novos espaços, através da natureza existente nas propriedades e a sua ligação com o meio ambiente, 
que os agricultores familiares possam ser reconhecidos como preservadores ambientais, sendo mais um 
propulsor do desenvolvimento rural e para a sustentabilidade.
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Resumo

O objetivo desse artigo é examinar as práticas de gestão adotadas em quatro Reservas Extrativistas 
(RESEX), sendo três no município de Altamira e uma no município de Porto de Moz, ambas no estado do 
Pará. Esta categoria de unidade de conservação (UC) de uso sustentável prevista no Sistema Nacional de 
Unidade de Conservação (SNUC) é destinada às populações extrativistas tradicionais e gerida por um con-
selho deliberativo, presidido por chefes nomeados pela agência legalmente criada com a finalidade precí-
pua de gerir as unidades de conservação no território nacional. A constituição de formas de governanças 
capazes de incluir e valorizar efetivamente a participação de atores locais em diferentes instâncias de poder, 
com finalidades de propor, avaliar e coordenar ações com vistas a descentralização da gestão territorial, 
apresenta-se como um dos grandes desafios para a consolidação das RESEX. A investigação ocorreu utili-
zando-se de três instrumentos principais para análise das práticas de gestão: a) documental – a partir do 
conjunto de registros das reuniões dos conselhos deliberativos; b) entrevistas estruturadas e semiestrutu-
radas com os membros dos conselhos e informantes-chaves, respectivamente; c) observação participativa 
nas reuniões dos conselhos deliberativos de três das quatro RESEX estudadas. Os resultados indicam que, 
mesmo diante da notável abertura à participação das populações que residem no interior desses territórios 
e atores locais, prevista na lei do SNUC e no decreto 4.340/2002, as decisões acerca da gestão das RESEX de-
pendem da anuência do órgão gestor; o conselho deliberativo, configurado como espaço de debates tende à 
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burocratização normativa, com indicativo claro de funcionar a serviço da legitimação das ações das agências 
governamentais. Conclui-se que, as formas atuais de gestão das RESEX, contribuem para a desarticulação 
do poder local, sobretudo atinente à participação política dos moradores; a pouca participação das agências 
municipais e estaduais na composição dos respectivos conselhos limita consideravelmente a capacidade de 
comprometimento com as ações nas UC de uso sustentável.

Palavras chaves: Gestão territorial, participação política e atores locais

Introdução

O objetivo desse artigo é examinar as práticas de gestão adotadas em quatro Reservas Extrativistas (Re-
sex), sendo três localizadas na área compreendida como “Terra do Meio” nos Rios Xingu, Iriri e Anfrísio, no 
município de Altamira, e uma no baixo Amazonas (Rios Xingu e Amazonas), no município de Porto de Moz, 
ambas no estado do Pará. Essa categoria de unidade de conservação prevista na Lei 9.985/2000 assegura às 
populações residentes diretos ao manejo dos recursos naturais e à segurança fundiária por meio de um con-
trato de concessão de direito real de uso (CCDRU) celebrado entre as populações e a agência governamental 
responsável por sua administração (BRASIL, 2000).

Durante mais de uma década (entre 1990 e 2000) a administração das Resex esteve sem qualquer 
definição técnica ou legal capaz de orientar a sua gestão. Tudo o que se dispunha em termos de orientação 
administrativa era a alusão feita, a partir da necessidade da celebração CCDRU e a inclusão de um “plano 
de utilização” (BRASIL, 1990). No entanto, sem qualquer definição de critérios acerca dos elementos que 
deveriam compor o plano e mesmo quem deveria elaborar: as populações, as agências oficiais ou uma cons-
trução participativa envolvendo moradores, órgãos governamentais e outros setores da sociedade.

Com o advento do SNUC e do decreto 4.340/2002 que o regulamenta, a gestão das unidades de conser-
vação de modo geral é estabelecida a partir dos critérios legais estabelecidos que, dentre outros aspectos, 
incluem a formação de conselhos consultivos para as unidades de conservação de proteção integral e con-
selhos deliberativos para as unidades de conservação do grupo de uso sustentável. É, portanto, acerca do 
funcionamento das práticas de gestão considerando a existência dos conselhos deliberativos que assenta 
toda a análise desse trabalho.

Mesmo diante das determinações do SNUC, não se encontra no texto da Lei uma definição conceitual 
clara do que seja o conselho deliberativo. No texto da Lei SNUC está explicito que as Resex e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) são geridas por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão respon-
sável por sua administração (BRASIL, 2000). Isto é, faz clara distinção entre a gestão das unidades de con-
servação e os procedimentos burocráticos atribuídos à agência oficial. No decreto 4.340/2000 está explicito 
textualmente a estrutura e composição dos conselhos, com indicativos claros da participação de órgãos ofi-
cias nas três esferas de poder, Organizações Não Governamentais (ONG) ambientalistas, representação das 
populações residentes e do entorno, dentre outros seguimentos (BRASIL, 2000). Mas mantém a indefinição 
conceitual acerca do conselho.

Essa indefinição é “solucionada” através de instrução normativa (IN), que define conselho deliberativo 
como “instância colegiada que tem a função de tratar e deliberar sobre temas afetos às Reservas Extrativis-
tas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, subsidiar a tomada de decisão do órgão gestor e apoiar as 
ações de implementação da Unidade, no que couber (IN/ICMBio No 2, 2014, Art. 2º, II. Grifo nosso). Adicio-
nalmente, referencia a participação equânime dos setores da sociedade e do poder público como principio 
básico de funcionamento do colegiado.

Ao analisar a “sustentabilidade institucional” das Resex e RDS como contraponto a ideia vaga do debate 
acerta do desenvolvimento sustentável, Silva et al., (2013) destaca a importância da formação do conselho 
deliberativo e da elaboração do plano de manejo. Tal formação evita a atuação “improvisada” e de acordo 
com as “brechas” da lei por parte do poder público, bem como assegura o planejamento das atividades pro-
dutivas no interior das UC-US.
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Contudo, esse “novo” formato de gestão das UC-US configurado a partir do advento do SNUC tem sido 
criticado por limitar a participação efetivamente equânime dos moradores e interrompe as iniciativas de 
autogestão do território presentes no ato de criação das primeiras Resex, cujo papel do órgão gestor seria 
de supervisionar as normas contidas no contrato de concessão de uso. A criação dos conselhos solidifica a 
“institucionalização” da gestão. Esse novo formato tem privilegiado a atuação da agência governamental 
responsável pela administração da área e tornado imperceptível a ação dos moradores na gestão do territó-
rio constituído em UC-US (CUNHA, 2009).

Uma contribuição muito relevante acerca funcionamento dos conselhos nos é presenteada por Teisse-
renc (2014), ao refletir sobre o contexto em que estão inseridas três Resex, no estado do Pará, condiciona 
o funcionamento desses instrumentos à conjuntura política local. De modo que, os debates em torno das 
Resex extrapolam seus limites e sedimentam a existência de uma agenda de debate no âmbito do município. 
Nesse aspecto os resultados da ação do conselho são produtos dos acordos, consensos e conflitos existentes 
localmente que desafiam as estruturas do poder local. Contudo, lança a ideia de que os conselhos são partes 
de novos instrumentos de política ambiental e, como tal, seu êxito exige “transformação no sistema de poder 
local” para se fazer eficaz (TEISSERENC, 2014, p 23).

Portanto, o exame das práticas de gestão das Resex passa pela análise do processo de formação e com-
posição dos conselhos, como “novo” espaço de debates e tomada de decisão sobre temas afetos não só a 
questão ambiental, mas relativos à saúde, educação, economia e outros que afetam diretamente a vida das 
pessoas dentro e fora das UC-US. Nesse sentido, a questão central busca apreciar as influências do conselho 
sobre a gestão das Resex e, consequentemente sobre o território. 

Metodologia 

O artigo ora apresentado é resultado de pesquisas qualitativa (CRESWELL, 2010) desenvolvidas no Ter-
ritório da Transamazônica e Xingu, pelo Núcleo de Desenvolvimento Territorial da UFPA/Campus Altamira, 
Pará. Como instrumento de coleta de dados adotou-se a realização de entrevistas semiestruturadas (MARCO-
NI; LAKATOS,1985), com atores associados à gestão das unidades de conservação estudadas. Adicionalmente, 
houve busca em sites oficiais, principalmente do ICMBio, para coleta de informações (Figura 1).

Figura 1 – Localização das Reservas Extrativistas no Território da Transamazônica e Xingu.

Fonte: ICMBio, 2016.
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Resultados e discussão

De maneira geral, a formação e a composição dos conselhos nas quatro Resex constituem espaços de 
diálogo que envolve diferentes atores: poder público nas três esferas, sociedade civil e representação de mo-
radores. Observa-se, no entanto, a ausência de agências estaduais em duas das quatro unidades e reduzida 
participação em outras duas, e predominância na composição de representação dos moradores (Figura 2). 

Figura 2 – Composição dos Conselhos Deliberativos das Reservas Extrativistas.

Embora representadas nos conselhos, a participação das agências oficiais, das três esferas de poder, 
se restringe às Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Altamira e Porto de Moz), Poder Legislativo e 
EMATER-PA (Porto de Moz). Secretarias consideradas estratégicas na execução de políticas públicas, como 
saúde e educação não participam no conselho da Resex Verde para Sempre, ou só comparecem as reuniões 
quando interpeladas.

No caso das Resex do Xingu, Iriri e Riozinho do Anfrísio o funcionamento do conselho pode ser definido 
atualmente a partir de duas ações fundamentais: a primeira é a reinvindicação de políticas que assegure 
acesso à educação, saúde e logística de transporte aos moradores. A estratégia tem sido convocar os órgãos 
executores dessas políticas e, em alguns casos mobiliza-se o Ministério Público Federal para robustecer a 
força política do conselho. Uma estratégia política que foge do controle do órgão responsável pela admi-
nistração das Resex e, ao mesmo tempo, suscita conflitos, à medida que uma esfera do governo mobiliza os 
moradores para reivindicar de outra esfera o cumprimento de suas obrigações.

A segunda ação diz respeito à manutenção do controle sobre o espaço. Esse controle é exercido através do 
fluxo de entrada e saída de pessoas. Primeiro, os moradores discutem localmente quem pode ou não entrar na 
área e, para aqueles que desejam sair, definem o destino dos bens (casa, seringais e castanhais). Chegando ou 
não a um acordo, o tema é apresentado ao conselho que tem a palavra final. Nesse aspecto, os fatos muito dia-
logam com as análises feitas por Cunha (2009), quando considera o processo de institucionalização da gestão 
das Resex uma forma de “diluição” do poder dos moradores e de suas capacidades de autogestão.

No caso da Resex Verde para Sempre a situação é mais complexa do ponto de vista da gestão do espaço 
constituído em Resex. A ação do conselho é caracterizada pelos debates envolvendo temas conflitantes com 
a legislação que rege as Resex, como criação de animais de grande porte, principalmente o búfalo; conflitos 
de pesca e manejo florestal madeireiro, mas sem uma estratégia de ação clara, capaz de balizar as ações 
inerentes à gestão da unidade de conservação. 

Essas características estão associadas ao processo histórico de formação política dos atores locais que 
compõem o conselho, como sindicato de trabalhadores rurais, fóruns de debates, organização de pesca-
dores e comunidades, organizações a partir de suas crenças e manifestações religiosas e a participação 
de atores diretamente envolvidos nos debates políticos, partidários e ideológicos, conferem ao conselho 
da Verde para Sempre, características peculiares em relação aos demais conselhos das Resex estudadas, 
constituindo-se numa arena de debates, cujos resultados fogem às perspectivas da agência oficial (ICMBio, 
conformando os resultados dos debates de acordo com as negociações dos grupos de interesse existentes 
no conselho (TEISSERENC, 2014).
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Considerações finais

De fato, os conselhos deliberativos são espaços privilegiados de debates políticos, com agenda comple-
xa e hodierna inerente às Resex. Mas distantes de ser a instância máxima de gestão das Resex como prevê o 
SNUC. Se aproxima mais das definições dadas pela IN número 2, do ICMBio, que o trata como uma instância 
auxiliar nas tomadas de decisões. E, devido a sua formação não permitir a participação de todos os sujeitos 
dispersos no espaço, confere-se aos “atores” politicamente mais organizados, maior influência nos deba-
tes, em detrimentos dos grupos politicamente menos organizados. Pode-se considerar, então, os conselhos 
como espaços de “gestão” em constante formação e que exige avaliação mais rigorosa e permanente.
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Resumo

Os processos de sociabilidade, interação social, produção e reprodução da existência dos povos da 
Amazônia decorrem da relação com o meio ambiente natural. Assim, as formas de vida, de produção e re-
produção da existência material e simbólica estão em restrita interação com a natureza, adéquam-se ao 
ciclo das chuvas e enchente dos rios, ao inverno e ao verão amazônico. Nessas relações, por um lado, so-
bressaem-se os significados que aqueles povos as atribuem, por outro lado, as formas de reagregações e 
conflitos oriundos das ações planejadas para a exploração capitalista na Região, em conformidade com a 
percepção do rural como centro gerador de riquezas, de poder e de progresso. Todavia, as riquezas explo-
radas concentram-se em mãos de poucos e deixam consequências desastrosas ao ecossistema. Observa-se, 
portanto, a sobreposição do modelo do agronegócio para a produção de commodities sobre a agricultura 
familiar, no que tange à apropriação e exploração das terras para pecuária e produção de grãos, das águas 
pela hidrelétrica e pescados e das florestas. Um dos eixos de conflitos é a terra, tendo em vista que todos 
prescindem do uso desta. O que resulta disso é a crescente devastação da biodiversidade, representada pela 
devastação da floresta, ocasionando o êxodo rural, com o aumento de áreas peri-urbanas, pobreza, violência 
e homicídio juvenil. O enfrentamento dessa realidade ocorre em um campo de conflito envolvendo Estado, 
empresários e agricultores familiares, evidenciando suas organizações e a incidência de políticas públicas 
focalizadas para mitigar as consequências das segregações provocadas. Embora nas últimas duas décadas se 
notem alguma atenção à agricultura familiar e a declarada preocupação com o meio ambiente, isso não foi 
suficiente para impactar as formas de degradação e os agricultores familiares continuam a enfrentar dificul-
dades de acesso a credito, à assistência técnica, à agroindústria, a transporte e mercado, enquanto o agro-
negócio mantém-se articulado ao grande capital e desfruta das suas regalias. Diante dessas questões, este 
artigo objetiva evidenciar a existência de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e apontar as 
contradições existentes, pois as respostas não correspondem satisfatoriamente às necessidades e expectati-
vas dos trabalhadores rurais. Além disso, são descritos os conflitos e as degradações decorrentes do avanço 
do agronegócio. As discussões aqui apresentadas são resultados de pesquisas desenvolvidas entre os anos 
de 2010 e 2013, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e, atualmente, para o programa de 
pós-doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra – Portugal, (2015/2016).

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural. Meio Ambiente. Agricultura Familiar. Agronegócio.
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Introdução
Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta,

mata verde céu azul a mais imensa floresta [...]
[...] fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, 

pro dragão cortar madeira e toda mata derrubar, 
se a floresta meu amigo tivesse pé para andar 

eu garanto meu amigo com o perigo não tinha ficado lá [...]
Vital Farias

Muitos são os elementos que compõem as variáveis da questão amazônica, as quais interferem nos 
processos de interação social que ali se desenvolvem. Dessas variáveis decorrem das dimensõesde caráter 
social, política, econômica e geográfica da Amazônia, hoje, resultantes da presença do capitalismo na região. 
Trata-se de um processo histórico que remonta à colonização e ganhou velocidade voraz e visibilidade mi-
diática a partir dos meados do século passado quando já não foi possível sustentar facilmente a concepção 
ideológica aparentemente apaziguadora de que era preciso pagar o “preço do progresso” ou arcar com os 
“sacrifícios necessários ao desenvolvimento”. Isso, porque a expansão da fronteira capitalista tem deixado 
um saldo de destruição, concentração de terras e rendas, além de promover a expropriação de famílias de 
agricultores que passam a ocupar as periferias das cidades contribuindo para o aumento das estatísticas da 
pobre, violência e homicídio juvenil.

Ressalta a “olhos nus” a urgência em buscar respostas satisfatórias à questão ambiental por meio de 
números e imagens sobre a derrubada da floresta; ressalta a necessidade de sistematizar e replicar as ações 
e experiências satisfatórias de relação com o meio natural, pois, ao contrário da concepção ideológica de 
“vazio demográfico” utilizada para justificar invasões, exploração e destruição do ecossistema amazônico, as 
populações tradicionais que sempre estiveram presentes na Amazônia, possuem experiências de produção 
e reprodução da existência em interação com a floresta e rios e igarapés de forma sustentável e precisam 
ser ouvidas e valorizadas. 

Assim, este trabalho traz para o debate algumas questões presentes na região e que se apresentaram no 
cotidiano da pesquisa, e muitos desses “dizeres” chegam ao pesquisador de forma espontânea no bojo das 
respostas aos roteiros ou questionários definidos prioritariamente. 

O foco deste artigo é o desenvolvimento rural no Oeste do Pará (o Baixo Amazonas), o que será aborda-
do por meio das percepções e proposições dos atores sociais e das pessoas que ali residem. Portanto, mes-
mo de forma sucinta, apresenta questões concernentes às formas de violência decorrentes de um modelo 
predatório de desenvolvimento, suas consequências e formas de reações das populações locais. Além disso, 
aborda as políticas públicas para a agricultura familiar e as limitações enfrentadas pelo público alvo. 

Assume-se a responsabilidade pelas interpretações das questões apresentadas porque elas represen-
tam a capacidade de percepção, escuta e elaboração das pesquisadoras muitas vezes atropeladas por deter-
minações de diversas ordens. 

1. Estado e conflitos no campo

O Estado do Pará ocupa parte significativa da Amazônia brasileira, a qual, sobre a égide do modelo capi-
talista de desenvolvimento, apresenta problemas de diversas ordens a serem enfrentados por essa unidade 
da federação.

Na historia do capitalismo na Amazonas, fica demonstrado que, embora a exploração, dizimação e de-
sagregação das formas de vida da Região remontem a presença européia, foi em meados do século XX, com 
os chamados projetos de desenvolvimento dos governos militares, que a ocupação da Amazônia ganhou a 
dimensão de políticas públicas para expansão da fronteira capitalista sobre a perspectiva de ocupação do 
“vazio demográfico”. O objetivo era a exploração das riquezas naturais e a segurança nacional. Para tanto, 
foi posto em prática a “Operação Amazônia”, cujo lema era “Integrar para não Entregar” e criada, em 1966, 
a Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), com o propósito de diminuir as desigual-
dades regionais por meio da integração desta com o resto do país. 
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Essa determinação contou com investimento em infra estruturar, como a abertura de rodovias que cor-
tam a Amazônia em dois grandes eixos, a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém (BR 163), com a construção 
de hidrelétricas, e com incentivos para o agronegócio. Também foi incentivada a vinda de nordestinos para 
a região, oferecendo “terra sem homem para homem sem terra”.

Decorreu desse modelo de desenvolvimento a concentração da propriedade da terra, inclusive por 
meio de grilagem3, utilizada para violar direitos e promover a violência no campo, o que culminou com a 
degradação ambiental, a extração de recursos naturais de forma indiscriminada.(SAUER, 2005, p. 14). 

Para Becke (1997), a partir de 1964, a ocupação da Amazônia torna-se prioridade para o governo bra-
sileiro, sob a doutrina da segurança nacional, cujo objetivo era “A implantação de um projeto de moderni-
zação nacional, acelerando uma radical re-estruturação do país, incluindo a redistribuição territorial de 
investimento de mão-de-obra sob forte controle social” (BECKER, 1997, p. 12). Vista como alternativa aos 
problemas sociais do Nordeste e ao crescimento econômico do Sudeste, além de fatores geopolíticos e a 
“necessidade de assegurar a presença do Brasil na exploração de recursos da Amazônia sul-americana” (Cf. 
BECKER, 1997, p. 14).

Verifica-se, portanto, que a presença do governo federal como promotor do desenvolvimento deu-se de 
forma violenta, suprimindo qualquer forma de direitos dos povos da região, pois “se de um lado, atuou os-
tensivamente para implantar um modelo centralizador (de terra e renda) e predatório do desenvolvimento 
[...] por outro, não garantiu os direitos das populações tradicionais mais pobres” (SAUER, 2005, p. 15).

O Estado do Pará acompanha esse caminho de integração ao mercado por meio de políticas macro, a 
exemplo das opções tomadas com os grandes projetos para a Amazônia nas décadas de 70 e 80, em especial 
a construção de grandes eixos rodoviários – Transamazônica e Perimetral Norte – os programas de coloni-
zação, o Polamazônia, os Grandes Projetos industriais e hidrelétricos – Projeto Ferro Carajás, ALBRÁS, ALU-
MAR, Mineração Rio do Norte, Usina de Tucurui e Balbina. [...] agora, seguido a concepção desenvolvimentis-
ta, outros patamares de desafios se colocam para a parte Oeste da Amazônia brasileira, com a consolidação 
de um corredor exportador de soja que liga o Estado de Mato Grosso pela BR-163 ao porto de Vila-do-Conde 
em Barcarena/ PA, a saber, a exportação de gado, minério e energia elétrica4.

Nessa realidade, sobressaem as organizações e lutas sociais, no sentido da preservação do meio am-
biente, em contraposição à grilagem de terras, ao desmatamento, o que tem resultado em casos de morte 
por encomenda, crime de pistolagem, a mando de latifundiários, de lideranças sindicais, sacerdotes, mis-
sionários, advogados e de quaisquer defensores dos direitos humanos, que esbocem formas de reações aos 
impactos econômicos, sociais e ambientais.

 Impulsionado pela repercussão negativa para o Brasil o governo procura amenizar esses impactos por 
meio de outras ações planejadas. Trata-se de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, focalizadas 
nos agricultores familiares com ênfase no desenvolvimento local, nas parcerias, no empreendedorismo e na 
relação de solidariedade, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (PDTRS).

2. Agricultura no oeste do Pará – o Baixo Amazonas

O entendimento de valoriza a capacitação para o trabalho, em parceria com os governos federal e munici-
pal e com a iniciativa privada, dando prioridade às famílias de baixa renda, à população em idade laboral, à mu-
lher chefe de família e às pessoas em situação de risco (PPA, 2004-2007, p. 2) demonstra que o Estado possui 
potencialidades para a formação de cadeias produtivas de origem vegetal e que existe a necessidade de pro-
mover o crescimento da produção para atender ao mercado nacional e internacional (PPA, 2004-2007, p. 4).

Outra questão abordada no PPA é a sustentabilidade do desenvolvimento, isto é, a proposição de desen-
volver sem devastar é anunciada logo no início do plano, sob a perspectiva da formação e consolidação de 
cadeias produtivas, o que constitui objeto de preocupação e pode expressar as inconciliáveis contradições 
com a proposta da sustentabilidade do desenvolvimento presentes em todos os textos e discursos de desen-
volvimento para o campo.

3 Prática de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse da determinada área de terra.
4 Para o fornecimento de energia elétrica para o desenvolvimento do grande capital, foi construída sobre grandes protestos a Barragem de Belo Monte, 

no Rio Xingu, na cidade de Altamira. É notório o debate em torno do complexo hidrelétrico do Rio Tapajós, por enquanto suspenso por liminar judicial.
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Os projetos dirigidos à região, embora se reportem explicitamente ao desenvolvimento sustentável, 
quando operacionalizados, inserem a dimensão econômica às dimensões social, política e ecológica, por-
que, do ponto de vista da realidade social concreta, o desenvolvimento sustentável possui contradições e 
ambiguidade conceitual, uma vez que serve a variadas interpretações e diversos interesses. Ora, a lógica do 
capitalismo, ao produzir e acumular riquezas, explorar matéria-prima e força de trabalho, concomitante-
mente produz pobreza e destruição. Vale questionar como, nos marcos do capitalismo, é possível congregar 
preservação ecológica, lucro, equidade e justiça social? 

Souza (2002) argumenta que a Economia Ecológica, ao buscar solução para os problemas decorrentes do 
atual modelo de desenvolvimento econômico, indica a necessidade da incorporação integral da natureza e dos 
serviços ambientais ao sistema de mercado, para a eficiência global do seu uso. Do ponto de vista ecológico, a 
proposição consiste em perceber o meio ambiente como um sistema aberto, complexo, dinâmico e transfron-
teiriço, pois as questões ambientais não estão circunscritas aos limites estabelecidos politicamente. 

Assim, ao propor desenvolver sem devastar, enfatizar a sustentabilidade do desenvolvimento e a pro-
dução de grãos, particularmente a soja, o governo do Pará expõe uma contradição inconciliável, haja vista o 
projeto capitalista ter como referencia a produção para o mercado e parecer não comportar sustentabilidade 
alguma se não a da produção voltada para atender demanda e abrir novos mercados. Torna-se impossível 
produzir grãos, no caso a soja, a exemplo do Oeste do Pará, municípios de Santarém, sem promover devasta-
ção, sem impor para a Amazônia o modelo da monocultura incompatível com as características da região, sem 
desagregar as formas de vida tradicionais. Essas medidas fizeram com que muitas famílias, expulsas de suas 
terras, migrassem para a cidade de Santarém, Manaus, Parintins e outras e ocupassem as periferias destas.

2.1 Oeste do Pará, conflitos socioambientais e violência no campo

O Oeste do Pará, também denominado de Baixo Amazonas, abrange uma área de 317.273,50 Km² e é 
composto por 12 municípios: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Ori-
ximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa. Possui população estimada em 678.936 habitantes (IBGE, 2010), 
sendo que 39,94% (271.161) habitantes vivem no meio rural. Possui 23.659 agricultores familiares, 36.787 
famílias assentadas, 20 comunidades quilombolas e 20 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,715.

A defesa do meio ambiente e da posse da terrapara as pessoas que nelas vivem há muitas gerações 
ganhou relevância nas organizações dos movimentos sociais e repercussão internacional. Ocorre que os 
projetos de desenvolvimento voltados para a exploração de riquezas se apropriam das terras, mediante a 
compra por preços irrisórios, a grilagem, e até a expulsão sobre ameaças das populações que ali habitam. 
Mas,não existirá Amazônia sem floresta, pois ela é um complexo de terra firme, floresta e muita água (o rio 
Amazonas, o rio Tapajós, lagos e Igarapés). Destruir a floresta implica destruir a sustentação dessa diversi-
dade, de um complexo, onde homens, mulheres e crianças vivem na região há gerações e da qual são parte 
integrante. Também não se consegue visualizar sustentabilidade de desenvolvimento dentro dos marcos 
regulatório do mercado. Preservar a biodiversidade implica primeiramente ouvir e aprender com as popu-
lações tradicionais formas de produção que garantam qualidade de vida e a preservação do ecossistema. 
Nesse sentido, muitas iniciativas são desenvolvidas pelas populações locais que congregam parcerias, redes 
de solidariedade, mobilizam recursos e que, embora insuficientes, são imprescindíveis.

Não pode existir agricultura familiar sem que exista a terra a ser cultivada. Algumas dessas terras pos-
suem documentações tais como: título de sesmarias, da Igreja, do Cartório, etc. Isso impacta ainda dada à 
ausência ou à precariedade da atuação do Estado nas comunidades. Para que se torne mais compreensível, 
há o exemplo do município de Santarém, que possui 294.580 habitantes (Censo 2000)6 distribuídos em 
diferentes comunidades com bastantes dificuldades de acesso, entre elas: (1) não há transportes terrestres 
ou aquáticos regulares. Na época de chuva, só carro traçado pode se arriscar em trafegar por determinadas 
estradas da região. No mais, o transporte é feito de moto, bicicleta ou a pé; (2) os barcos e as lanchas que 
fazem linha para as maiores comunidades são caríssimos para o poder aquisitivo daquela população; (3) 
faltam saúde, água potável, energia elétrica e escolas; (4) a produção, na maioria das vezes, não é suficiente 
para manter as necessidades básicas das famílias; (5) o transporte da matéria-prima e da produção muitas 

5 www.territoriodacidadania.org.br
6 Entretanto, como o Censo Demográfico só é realizado de dez em dez anos. Em 2007, o governo Lula solicitou do IBGE a contagem populacional. Os 

municípios que tinham mais de 170.000 habitantes não entraram na contagem, o IBGE fez ESTIMATIVA, portanto, a população estimada de Santarém 
corresponde a 274.285 habitantes.
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vezes é feito nos ombros dos agricultores, pelos ramais. Mas esses agricultores sabem que a vida deles pode 
ser diferente. Eles têm acesso ao rádio, à TV (muitas comunidades têm TV comunitária, utilizando o motor a 
diesel para gerar energia); isso faz com que, no imaginário deles, a cidade represente a possibilidade de me-
lhores condições de vida, trabalho, saúde, escola; os agricultores têm pouco conhecimento do valor real do 
dinheiro (poder de compra, valor da terra). Diante dessa realidade, na primeira oportunidade que aparece, 
eles tendem a vender a terra e ir para a cidade. Então, essa realidade é um dos elementos que explicam, na 
perspectiva do agricultor familiar, o abandono das terras (DIAS, 2009). 

2.2 Agricultura familiar e preservação da biodiversidade

As políticas púbicas voltadas à agricultura familiar, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO) e Plano Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), promoveram o acesso ao credito 
de muitas famílias, mas as nuances que envolveram essas políticas na região são de diversas ordens, e pre-
cisam ser pesquisadas. Deparamos com significativo número de trabalhadores endividados, por não terem 
conseguido pagar os empréstimos, fato que segundo os mesmos, está associado à falta de assistência técnica, à 
liberação de sem considerar o período de plantio na Amazônia, à liberação de valores inferiores ao pleiteado, 
à indução para aquisição de insumos desnecessários e variedades de culturas que não se aplicam à região7.

No que diz respeito à preservação da biodiversidade, das identidades locais, a decisão de transformar 
o Baixo Amazonas em um centro de produção de grãos foi objeto de muitas disputas, negociações e de 
conflitos, que reforçaram os eixos de lutas encampados pelas organizações sociais e a bandeira da reforma 
agrária, pois a Amazônia é uma das últimas fronteiras de terra pública e passa pelo desafio de conviver com 
os commodities de grãos, minérios, cacau, carne bovina, madeira, dentre outros.

Contudo, o governo do Estado do Pará – sem levar em consideração as manifestações do movimento 
social – contrário à implantação dessa cultura –, bem como o alerta das instituições acadêmicas sobre a 
monocultura da soja – elegeu os municípios de Belterra e Santarém como pólos de produção/exportação 
de soja, servindo-se da BR 163 para atrair os investidores. Esses dois municípios, entretanto, fazem parte 
da fronteira de reserva florestal da região, onde se encontram a Floresta Nacional do Tapajós e a Reserva 
Extrativista Tapajós-Arapiuns, dentre outras unidades de preservação, sendo também polo agrícola do Esta-
do, com a produção de frutíferas pelos agricultores familiares nas comunidades ribeirinhas e de terra firme 
(Cf. CARVALHO e Tura, 2009). A soja promoveu a “[...] grilagem e venda de terras, concentração fundiária, 
desaparecimento de comunidades rurais, assim como o desmatamento de florestas primárias e secundárias 
[...](CARVALHO e TURA, 2009, p. 2). 

Considerações

Torna-se relevante chamar atenção para a necessidade de pesquisas aplicadas sobre a agricultura fami-
liar na Amazônia levando em consideração que os povos da dessa região são os protagonistas da sustentabi-
lidade e que há muitas gerações vivem em interação com a natureza sem devastá-la. Também, precisam ter 
assegurados os direitos fundamentais básicos, tais como saúde, assistência técnica, educação e tecnologias 
aplicadas à suas realidades. 

7 Conhecemos os relatos de plantação de mudas de café no município de Jurutí (Baixo Amazonas), onde as plantas morreram todas, por não se adap-
tarem ao clima nem a monocultura ser adequada para a região, relataram os entrevistados. Logo, tornam-se prementes desenvolver mais pesquisas 
sobre políticas públicas, ouvir os agricultores e suas lideranças e monitorar essas políticas desde a base, quer dizer, a elaboração dos projetos, a libe-
ração dos valores e a aplicação, pois estamos convencidos de que é nesse percurso que a política se desvirtua.
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Resumo

Esta pesquisa buscou avaliar o nível de vulnerabilidade socioambiental da população moradora nas co-
munidades de riscos na cidade de João Pessoa-PB. Para seu desenvolvimento foi utilizando um conjunto de 
32 indicadores específicos, obtidos a partir de revisão bibliográfica em cinco modelos avaliativos da vulne-
rabilidade no Brasil: Deschamps (2004; 2006), Hogan (2007), Alves et al (2010a), Almeida (2010) e Alves et 
al (2010b). Os resultados apontaram nove comunidades com muito alto e alto riscos socioambientais, onde a 
população sofre com enchentes, deslizamentos e desmoronamentos. Assim, neste procedimento, pôde ser in-
dicado, onde cada uma dessas comunidades apresentava fragilidades especificamente, chegando à conclusão 
que a situação de vulnerabilidade é um processo instável e mutável exposto a fatores externos, demarcando, 
sempre, um estado de fragilidades que ameaça a estruturação das famílias excluídas, as quais necessitam de 
medidas urgentes para minimizar o seu estado de risco de forma eficaz, através das políticas públicas. 

Palavras-chave: vulnerabilidade socioambiental, comunidades e risco.
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1. Introdução

O Brasil, desde o século passado, tem presenciado um aumento demográfico urbano, o que traz con-
sequências diretas na estruturação e ordem das principais cidades brasileiras, desregulando o sistema so-
cioambiental, expondo a população citadina a uma situação crescente de vulnerabilidade, principalmente 
nas áreas centrais de preservação ou nas periféricas, onde os fatores de riscos ambientais se tornam de-
sastrosos diante da instabilidade socioeconômica da população pobre. Assim, a vulnerabilidade pode ser 
entendida como um processo gerado por diversos fatores socioambientais que, em conjunto, fragilizam pes-
soas, gerando consequências desastrosas como perdas materiais e ou de vida. 

Blaikie et all (1994) estabelece uma relação de causa e efeito gerada entre a natureza e a sociedade, reco-
nhecendo que os fatores de risco estão associados a um certo grau de exposição a uma situação crítica, natural 
e/ou social, que gera vulnerabilidade em determinados grupos; estas contextualizações incorporam ao fenô-
meno da vulnerabilidade uma perspectiva temporal de futuro, quando estabelecem que os grupos mais vulne-
ráveis   são também aqueles que possuem mais dificuldades para reconstruir suas vidas após algum desastre; 
consequentemente, estes mesmos grupos se tornarão mais vulneráveis   aos efeitos de desastres futuros. 

Diante desta realidade e em consonância com o campo teórico que alicerça tal fenômeno, este estudo 
tem como objetivo avaliar o nível de vulnerabilidade socioambiental da população moradora nas comuni-
dades do município de João Pessoa-PB, de modo a conhecer em quais aspectos essa população excluída se 
apresenta em risco socioambiental que impulsiona as famílias a uma situação crítica diante dos desastres 
ambientais de enchentes, deslizamentos e desmoronamentos.

Nas cidades brasileiras, alguns desses fatores de riscos são elementos inerentes ao crescimento urbano, 
e fortemente integrados à dinâmica urbana de expansão, principalmente, quando há ausência de controle 
governamental, má qualidade da infraestrutura, falta de planejamento e legislação urbana ineficiente, per-
mitindo a expansão urbana para áreas de preservação e ou de risco.

2. Materiais e métodos

Este estudo utilizou um conjunto de 32 indicadores, – 29 da dimensão socioeconômica e 3 da dimensão 
ambiental-, que estabelecem uma relação com a vulnerabilidade socioambiental. Tais indicadores foram ob-
tidos a partir de revisão bibliográfica de cinco modelos: Deschamps (2004; 2006), Hogan (2007), Alves et al 
(2010a), Almeida (2010) e Alves et al (2010b), tendo como critério de escolha aqueles indicadores que mais 
se repetiam entre os modelos, e dentre esses, os disponíveis nos bancos de dados nos órgãos institucionais 
(IBGE, Prefeitura e Defesa Civil). 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi inicialmente levantado o nível de vulnerabilidade socioeco-
nômica por bairro na cidade de João Pessoa, utilizando um conjunto de 29 indicadores específicos, determi-
nando assim, os bairros onde se encontravam os vulneráveis socioeconômicos.

A partir deste resultado, buscou-se determinar especificamente onde se encontravam as famílias ex-
postas aos riscos ambientais nesses bairros, utilizando como fonte de dados: mapa de risco, mapa topo-
gráfico de João Pessoa e um quadro da existência de comunidades por bairro, obtendo-se os locais onde as 
famílias se encontravam em risco ambiental de enchentes, desmoronamentos e deslizamentos. 

Em seguida, foi colocada sobreposta as duas situações de risco (ambiental e socioeconômica), determi-
nando os fatores socioambientais que colocam as famílias em situação de vulnerabilidade frente aos riscos. 
Com esse procedimento ficaram estabelecidas nove comunidades com níveis alto e muito alto de vulnerabi-
lidade socioambiental.

Para obter o índice de vulnerabilidade socioambiental para cada comunidade, foi somado os valores 
de todos os indicadores e dividido pela quantidade de indicadores apresentados, obtendo assim, a média 
aritmética para cada comunidade. Também foi determinado aqueles indicadores que mais se apresentavam 
como fatores de risco nas comunidades. 
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3. Resultados

Na cidade de João Pessoa, observa-se a existência de cento e vinte comunidades de assentamentos pre-
cários distribuídos em trinta e nove bairros, dos sessenta e quatro existentes, envolvendo uma população 
em risco de 47.685 habitantes ou 26.227 famílias. Esses assentamentos se caracterizam por ser fruto de um 
processo de ocupação espontânea e desordenada do solo, ocorrido na década de 80, através de ações do 
Estado para o desenvolvimento habitacional com um programa fundamentado na forma de mutirão para 
construção e uso de materiais de baixa qualidade, obtendo como resultado a construção de habitações ex-
tremamente precárias, em áreas sem infraestrutura urbana, perto de encostas e/ou de rios ou pertencentes 
ao governo, dando início ao processo de favelização na cidade. 

Neste contexto foram identificados 32 indicadores – 29 da dimensão socioeconômica e 3 da dimensão 
ambiental – a situação de risco dessas famílias. Destes 32 indicadores, apenas 20 tiveram representativida-
de nas comunidades, sendo apresentados através do Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Comunidades com seus indicadores de vulnerabilidade socioambiental
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V3 – Domicílios cedidos 0.96 0.98 0.92 0.93 0.87 0.60 0.91 0.93 0.98 09

V7 – Domicílios sem rede de esgoto 0.95 0.68 02

V9 – Famílias chefiadas por pessoas jovens 0.96 01

V10 – Famílias chefiadas por pessoas idosas 0.60 01

V11 – Chefes de família com 10 anos ou mais analfabetos 1.00 01

V12 – Responsáveis pelo domicílio sem rendimento 
mensal 0.68 01

V13 – Responsáveis pelo domicílio com rendimento 
mensal de até 2 SM 0.79 0.97 0.79 0.91 0.65 0.77 0.83 0.62 08

V16 – Mulheres chefes de família, analfabetas e com 
rendimentos baixos 0.63 0.76 0.60 0.60 04

V17 – Famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge 0.61 0.65 0.73 0.72 04

V18 – Famílias com alta frequência de componentes 0.70 0.74 0.62 0.73 0.60 0.72 06

V19 – Pessoas agregados da família 0.61 0.60 02

V20 – Pessoas menores de idade 0.66 0.60 0.71 03

V22 – Jovens adultos analfabetos 0.90 01

V23 – Pessoas analfabetas de 5 a 14 anos de idade 0.65 0.70 0.60 0.64 0.66 05

V24 – Pessoas analfabetas com mais de 64 anos 0.71 1.00 0.65 0.70 0.68 05

V25 – Famílias com rendimento de até 2 SM 0.71 1.00 0.65 0.70 0.60 0.62 0.68 07

V29 – Pessoas ocupadas em trabalho informal 0.79 0.60 02

V30 – Presença dos 3 riscos juntos: enchentes + 
deslizamentos + desmoronamentos. 1.00 1.00 1.00 1.00 04

V31 – Presença de 2 riscos juntos: (Enchentes + 
Deslizamentos); 0.80 0.80 0.80 03

V32 – Presença de 1 risco: Enchente. 0.60 0.60 02

Média aritmética geral 0.80 0.90 0.70 0.71 0.72 0.71 0.77 0.75 0.78

Número de indicadores com nível alto 08 03 09 07 05 06 03 04 03

Número de indicadores com nível muito alto 03 08 01 02 02 01 03 01 01

Total de indicadores 11 11 10 09 07 07 06 05 04
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Os resultados mostraram as comunidades com seus respectivos índices, através de suas médias consi-
derando a soma dos valores dos indicadores apresentados em cada comunidade divididos pela quantidade 
de indicadores apresentados com nível alto e muito alto de vulnerabilidade.

Assim, os valores obtidos indicaram a graduação da vulnerabilidade com os seguintes rankings dos índi-
ces: 1ª colocada – São José (0.90); 2ª colocada – Beira da Linha(0.80); 3ª colocada – Nossa Senhora das Neves 
(0.78); 4ª colocada – Santa Clara (0.77); 5ª colocada – Jardim Mangueira (0.75); 6ª colocada – Boa Esperança 
(0.72); 7ª colocada – Porto do Capim (0.71); 8ª colocada – Citex (0.71), desempatada com a Porto do Capim 
pela menor quantidade de indicadores em vulnerabilidade (7); e 9ª colocada – Comunidade do “S” (0.79).

Os resultados apontam que a situação das famílias relativo a posse das moradias se mostra em níveis 
elevados de vulnerabilidade, apresentando que nas nove comunidades existe uma defasagem habitacional. 
Essa situação é um problema social recorrente e que desestabiliza as famílias, pois as expõem a uma situa-
ção de risco por não haver um contrato legal entre as partes que garanta o direito de permanência domici-
liar, deixando as famílias com instabilidade física e emocional, gerando conflitos internos e externos. Esse 
indicador demonstra, também, a falta de habitações populares na cidade de João Pessoa, que impulsiona a 
invasão em áreas impróprias.

Outro indicador representativo, foi o relativo a renda de apenas 2SM do responsável pelo domicilio: das 
nove comunidades estudadas se apresentou com níveis consideráveis em oito; demonstrando que os fatores 
econômicos se encontram com alto fator de risco para as famílias. Tendo sido confirmado através da renda 
total familiar que não ultrapassa também esses 2SM (sete comunidades apresentaram vulnerabilidade nes-
te indicador). Esses fatores são determinísticos no poder de resiliência das famílias quando expostas aos 
riscos ambientais de enchentes, deslizamentos e desmoronamentos; gerando incapacidade de reconstrução 
e estruturação em suas vidas. Esse fator econômico ainda é agravado pela alta frequência de componentes 
familiar, apresentado em seis comunidades. 

O fator de risco educacional se fez presente com dois indicadores relativos ao índice de analfabetismo 
em crianças e idosos (ambos apresentaram vulnerabilidade em cinco comunidades), demonstrando que a 
educação é pouco importante para a população das comunidades, no entanto gera um processo de causa e 
efeito para o problema da situação econômica das famílias, criando um ciclo vicioso de dependência familiar 
e governamental para os envolvidos.

4. Conclusões

Conclui-se que esse resultado é de grande importância para entender pontualmente os aspectos que 
influenciam o processo de vulnerabilidade socioambiental de acordo com o perfil de seus moradores, de-
monstrando que essa população possui características próprias que, associadas aos gatilhos específicos 
que ocasionam os processos de vulnerabilidade ambiental (enchentes, deslizamentos e desmoronamentos), 
geram um processo que dificulta seu poder de resiliência e mitigação.

Nos resultados apresentados, ficou evidenciado que a dimensão ambiental da vulnerabilidade elevou 
os índices socioambientais encontrados, demonstrando que as populações segregadas sofrem consequên-
cias diretas do meio urbano no qual estão inseridas. A falta de políticas públicas voltadas para habitação 
popular é um fator determinístico neste processo, porque impulsionam as famílias a irem morar em locais 
impróprios ou de preservação ambiental.

Desta forma, acredita-se que o estudo aqui apresentado cumpriu seu propósito de apresentar, analisar 
e diagnosticar os aspectos envolventes no processo de vulnerabilidade socioambiental brasileiro, demons-
trando a importância dessa mensuração e da indicação das variáveis pontuais na aplicação das políticas 
públicas que minimizem as causas que atuam em conjunto para o agravamento deste fenômeno. 
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Resumo

O presente trabalho objetivou elaborar o perfil dos agricultores e dos consumidores orgânicos do Mu-
nicípio de Boa Vista – RR, no território rural Norte de Roraima, por meio da caracterização sócio-econômica 
de ambos. Porquanto, foram aplicados questionários e roteiros de entrevistas aos 07 agricultores perten-
centes à Associação de Hortifrutigranjeiros Orgânicos de Boa Vista – AHOBV (Hortivida), bem como, aos 62 
consumidores que compravam no estabelecimento durante o período de aplicação dos questionários. A es-
colha desse grupo se deu ao fato de ser a única associação, do Estado, credenciada junto a uma Organização 
de Controle Social (OCS), na qual, é permitida a venda direta ao consumidor. Contudo, foi observado com a 
pesquisa que os consumidores orgânicos, em sua maioria, são clientes da associação Hortivida desde a sua 
fundação, mantendo vínculos que já ultrapassam mais de uma década, embora, para 76% desses consumi-
dores a oferta não tem atingido a demanda. Nesse sentido, espera-se com esse estudo, maiores investimen-
tos públicos de incentivo à agricultura orgânica e a promoção da conscientização ambiental, dos benefícios 
à saúde e social dos agricultores.

Palavras-chaves: agricultura orgânica, produção e consumo.
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Introdução

O estudo baseia-se na análise do perfil do consumidor e do produtor de orgânicos do município de Boa 
Vista – RR, no território rural Norte de Roraima. Em virtude disso, estipulou-se uma associação de agriculto-
res orgânicos para a realização da pesquisa com os respectivos ofertantes e demandantes, assim, a pesquisa 
foi realizada na feira especializada em produtos orgânicos realizada pela Associação de Hortifrutigranjeiros 
Orgânicos de Boa Vista – AHOBV (HORTIVIDA), habilitada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento-MAPA, na qual pode efetuar venda direta ao consumidor orgânico. 

O Território de Identidade Rural Norte está localizado na região Norte do Estado de Roraima. Abrange 
uma área de 50.132,80 Km2 é composto por 04 municípios: Boa Vista, Amajari, Cantá e Bonfim. Sendo que 
a HORTIVIDA atua no município de Boa Vista, na qual é a única associação certificada como organização de 
controle social (OCS) de orgânicos em Roraima.

De acordo com o MAPA (2016), a principal característica da produção orgânica é a não-utilização de 
agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridam ao meio ambiente (usualmente utili-
zados em sistemas de produção não ecologicamente corretos). Para ser considerado orgânico, o processo 
produtivo contempla o uso do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as relações 
sociais e culturais. 

Campanhola e Valarini (2001) presumem que as vantagens da agricultura orgânica, para o pequeno agri-
cultor, ocorrem: pelo processo de policultivo, sendo esse viável em pequenas áreas; pela possibilidade de pro-
dução em pequena escala, mas bem diversificada; por atender o mercado local; por empregar toda a família, 
podendo ainda gerar mais empregos pela exigência de mão-de-obra; mais econômico por utilizar menos insu-
mos externos; por conseguinte não utiliza de agrotóxicos, o que proporciona maior biodiversidade no solo, au-
mento da nutrição dos alimentos e o aumento da vida útil pós-colheita. Todos esses benefícios são valorizados 
e compreendidos pelo público consumidor que aceita pagar valores mais altos por esses produtos. 

Todavia, o autor também aponta as maiores desvantagens da produção orgânica para os mesmos: dificul-
dades no estabelecimento de contratos duradouros devido à produção em pequena escala; baixa capacidade 
gerencial, que dificulta na decisão sobre o que produzir, assim como sobre os mecanismos que devem utilizar 
para obter maior lucratividade na venda de seus produtos; a falta de assistência técnica e pesquisa científica; 
dificuldade financeira; dificuldade de acesso ao crédito bancário; custos da certificação; indisponibilidade de 
mão-de-obra e a falta da mesma com capacitação, inviabilizando a prática em determinadas localidades.

Desta forma, este trabalho aborda uma economia que é vivida cotidianamente por um grupo de as-
sociados, que buscam a valorização de suas práticas ecologicamente corretas e socialmente justas. Com o 
cultivo consorciado de hortaliças, frutas e a criação de animais. Uma produção de subsistência, basicamente, 
com um pequeno excedente voltado para o mercado local de um grupo de consumidores esclarecidos e com 
poder aquisitivo elevado. O que caracteriza uma produção de pequena escala, atendendo a um nicho com 
crescente demanda de alimentos cultivados e coletados sem a inserção de agrotóxicos.

Materiais e métodos 

Para a coleta dos dados utilizou-se do método de pesquisa survey, em seu propósito descritivo. Con-
forme Pinsonnealt & Kraemer (1993), o instrumento busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou 
opiniões estão manifestos em uma população. Portanto, adaptou-se do modelo do questionário elaborado 
pela Embrapa (2007) para aplicação com os consumidores. Também se adaptou do questionário elaborado 
por Barbé (2009), contendo questões abertas e fechadas para aplicação com os produtores de orgânico do 
município de boa vista – RR. 

Ao todo, foram entrevistadas 69 pessoas, sendo, 07 produtores pertencentes à associação de orgânicos 
de Boa Vista (HORTIVIDA) e 62 consumidores de orgânicos escolhidos aleatoriamente no ponto de venda 
realizada na feira da mesma associação pesquisada. Os questionários dos consumidores continham 22 ques-
tões de múltipla escolha enquanto dos produtores 18 questões que direcionavam a um roteiro de entrevista.
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Foram consideradas como público-alvo as pessoas que se encontravam nas bancas de hortaliças do es-
tabelecimento, efetivamente comprando produtos (FLV – frutas, legumes e verduras) orgânicos. No entanto, 
não foi possível estimar o quanto tal amostra representa ao universo de consumidores, uma vez que não se 
conseguiu, no momento da pesquisa, estimar o número total de consumidores que circulava mensalmente 
no estabelecimento. 

Resultados e discussões

Histórico da Associação 

Criada em 29 de julho de 2005 a Associação dos Hortifrutigranjeiros Orgânicos de Boa Vista – AHOBV, 
sendo essa, uma entidade sem fins lucrativos, de duração indeterminada com sede provisória na travessa 
Astério Bentes Pimentel, 230, Bairro jardim floresta 1 de Roraima, com o intuito de lutar pela expansão 
desta atividade orgânica em âmbito local, nacional e internacional. Assim, regida pelo Novo Código Civil Bra-
sileiro, lei n° 10. 406 de 22 de janeiro de 2002, de acordo com as demais leis vigentes do país e pelo próprio 
Estatuto social da associação dos hortifrutigranjeiros orgânicos de Boa Vista – AHOBV.

A associação é composta por um presidente, Francisco Canindé e os demais associados distribuídos em 
cinco homens e uma mulher. Por meio de suas atividades periurbanas1, cultivam espécies de origem vegetal 
como as hortaliças e legumes, frutas das mais variadas espécies e a criação de alguns animais como frangos, 
porcos, etc. O trabalho é feito no decorrer da semana e aos sábados e quartas-feiras, reúnem-se na Praça 
da Amoca e na avenida Capitão Júlio Bezerra (localizado próximo ao Supermercado Goiana), aonde comer-
cializam sua produção ao ar livre. O sistema de produção destes produtores nem sempre ocorreu sobre os 
preceitos do sistema orgânico, anterior a este sistema a maioria (exceto uma produtora) utilizava dos me-
canismos oferecidos pelo sistema convencional. Atraídos para a mudança por questões adversas, bem como 
apontam os produtores, como problemas com a saúde por uso de agrotóxicos na produção e o desequilíbrio 
ambiental em que se encontravam suas propriedades por uso de tais insumos químicos. 

Dessa forma, tais produtores fizeram, por três anos, parte da primeira turma do curso de agricultura 
orgânica oferecido em parceria do SEBRAE, EMBRAPA, prefeitura e outros parceiros institucionais, onde pu-
deram adquirir ensinar e trocar conhecimentos sobre o sistema de produção orgânico tanto na teoria como 
na prática. Ainda em seu primeiro ano de conversão, os resultados da produção orgânica foram medidos 
em R$ 325.151,00, correspondendo em 4,5% menor em comparação com a atividade convencional exercida 
anteriormente (AGROECOLOGIA EM REDE, 2016). Nesse projeto foram capacitados 22 produtores com cur-
sos de produção orgânica; associativismo; como vender mais e melhor; processar minimamente hortaliças 
e visitas técnicas a feiras nacionais. Esse curso está em funcionamento desde então e visa à formação de 
agricultores em práticas alternativas de produção agrícola com base em uma agricultura sustentável. No 
entanto, somente nove desses agricultores, capacitados na primeira turma do curso de agricultura orgânica, 
engajaram-se para a associação. O restante se dispersou e a grande maioria ainda trabalha com a agricultura 
convencional. Como é o caso de três associados, que por questões adversas voltaram a operar com sistema 
convencional. Em 2012 uma agricultora orgânica, vinda do Rio de Janeiro, conhece a associação e resolve 
fazer parte da família Hortivida, aumentando o quadro para 07 associados desde então. 

Caracterização socioeconômica do produtor

Após as análises dos dados constatou-se que a maioria dos produtores da associação é do sexo mas-
culino contendo apenas uma associada do sexo feminino. E que destes, apenas um produtor é natural de 
Roraima, o restante, em sua maioria, pertenciam a zona rural do seu estado de origem, assim migrando para 
o estado de Roraima em busca de novas oportunidades, conforme tabela abaixo.

1 O conceito de agricultura urbana ou periurbana trata da atividade agrícola e/ou pecuária praticada nos espaços interurbanos ou periurbanos, estando 
vinculadas às dinâmicas urbanas ou das regiões metropolitanas (SANTANDREU; LOVO, 2007).
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Tabela 01 – Perfil Sócio econômico dos associados da HORTIVIDA – 12/2014

Idade Etnia Estado civil Natural Zona Grau de ensino Quant. filhos

52 Pardo Casado PA Rural 1°Grau 08

56 Branco Casado RR Rural Técnico 03

49 Branco Solteiro RJ Urbana 1°Grau 02

39 Pardo Solteiro MA Rural 1°Grau 01

48 Pardo Casado MA Rural 1°Grau 02

49 Branco Solteiro RJ Urbana 3° Grau 02

56 Pardo Casado RO Rural 2°Grau 06

49 Pardo Casado -- Rural 1° Grau 03

Fonte: dezembro de 2014, dados da pesquisa

Os produtores orgânicos apresentam em média 49 anos de idade e vivem em suas propriedades Periur-
banas. As famílias são compostas, em média, 03 filhos e 05 pessoas por família. Com relação à escolaridade, 
verificou-se que 05 possuem apenas o ensino fundamental incompleto, o restante possui ensino superior. 
Questionados a respeito da renda mensal da família, 05 responderam que a renda mensal fica na faixa de 03 
a 05 salários, os outros 02 afirmam receber valor superior com a comercialização de sua produção orgânica. 

Dentre os principais entraves para a produção orgânica, segundo os associados, destaca-se: a falta de 
mão-de-obra qualificada; falta de políticas públicas voltadas para o setor de orgânicos; e as dificuldades em 
conseguir financiamento que atendam as exigências da produção vigente. 

Caracterização socioeconômica do consumidor de orgânicos 

Em Boa Vista – RR, o perfil sócio demográfico dos consumidores de orgânicos foi semelhante àqueles 
encontrados em estudos similares, realizados com consumidores de alimentos orgânicos (Barbé 2009, Em-
brapa 2007, Andrade 2012 e Junior 2012). Assim como, os dados dessa pesquisa mostram-se similares tam-
bém aos dados apresentados pelo relatório de pesquisa do SEBRAE, (2012) “hábitos de consumo em Boa 
Vista”, no qual foi demonstrado que as mulheres comem mais frutas e verduras que os homens, e que uma 
grande parcela dos consumidores possuem renda e nível de escolaridade elevada conforme é apresentado 
na tabela 02. 

Tabela 02 – caracterização sócio-econômica do consumidor de orgânico do município de Boa Vista – RR

Gênero Idade Estado civil Escolaridade Ocupação 
profissional Renda familiar

Feminino Até 20 anos Solteiro Fundamental Setor público Até 01 salário

58% 0% 21% 6% 23% 5%

Masculino De 21 a 35 Casado Ensino médio Setor privado De 01 a 03

42% 29% 68% 41% 56% 12%

De 36 a 50 Divorciado Ensino superior Aposentado De 03 a 05

50% 8% 53% 4% 20%

Mais de 50 Viúvo Desempregado De 05 a 10

21% 3% 2% 22%

Adm. Do lar Mais de 10

5% 22%

Não declarou

3%

Fonte: dezembro de 2015, dados da pesquisa
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Os consumidores, aqui pesquisados, encaixam-se no padrão de consumo sugerido por Seymour, (2005), 
em que os mesmos possuem capital econômico e cultural médio-alto. Para o autor, nem sempre os níveis 
educacionais elevados ou o elevado capital econômico são suficientes para garantir que o consumidor tenha 
as melhores escolhas e hábitos alimentares, mesmo porque, um desacompanhado do outro não garante que 
o consumidor possua as condições necessárias para o consumo de alimentos orgânicos. 

Em relação ao consumo, são apontados pelos consumidores, como medidas de incentivo necessárias 
para maior adesão: aumentar a oferta (30%); melhorar na regularidade da mesma (28%); aumentando sua 
diversidade (23%); deve-se aumentar a divulgação destes alimentos (19%), abordando sobre os benefícios 
que os mesmos oferecem, pois ainda há pouca conscientização da comunidade local. 

Considerações finais

De acordo com os resultados da pesquisa realizado com o grupo de agricultores orgânicos pertencen-
tes a associação Hortivida. Sendo essa fundada a partir do curso em agricultura orgânica oferecido, pela 
EMBRAPA em 2005, qual teve ainda em seu primeiro ano de conversão, resultados da produção orgânica 
medidos em R$ 325.151,00, correspondendo em 4,5% menor em comparação com a atividade convencional 
exercida anteriormente. No entanto, sabe-se que essa redução da receita não representa perda do lucro, 
uma vez que, o produtor passa a conhecer outras maneiras de utilizar os recursos de sua propriedade, dimi-
nuindo assim, custos com insumos externos. 

Diante dos dados apresentados e atendendo aos objetivos propostos neste trabalho pode-se concluir 
que a maioria das pessoas que consomem produtos orgânicos em Boa Vista é do sexo feminino, casadas e 
possuem idade superior a 35 anos. Em sua maioria os consumidores possuem curso superior e sua renda é 
superior a 05 salários mínimos. A associação Hortivida vem abastecendo um público consumidor de renda 
considerada média-alta, por meio do canal “feiras especializadas em produtos orgânicos”. Com isso, Feiras 
especializadas e as feiras livres são os canais mais utilizados para compra dos produtos orgânicos em Boa 
Vista. O meio de informação mais utilizado por estes consumidores são a TV e a internet. 

Embora muitos consumidores tenham ouvido falar sobre a produção dos alimentos orgânicos, a maio-
ria vem buscando tais produtos basicamente pelos benefícios para a saúde. O que enfatiza maior consciência 
sobre os benefícios de se consumir produtos orgânicos em contrapartida do desconhecimento do processo 
de produção e das questões sociais envolvidas. Partindo desse pressuposto, sugere-se que o consumidor 
pesquisado pode vir a adquirir futuramente por meio de outros canais que não diretamente do produtor, 
caso haja abertura do mercado por canais de supermercados ou lojas especializadas. Portanto, acredita-se 
ser de suma importância para a continuidade da produção orgânica local, o incentivo dos produtos locais 
ofertados pelos produtores da região, como é o caso dos associados da Hortivida, para fins de promoção do 
consumo solidário, sustentável e soberano. 
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Resumo 

As unidades de conservação se caracterizam como território da conservação, território da vida, terri-
tório da pesquisa, território da cultura e da resistência (Coelho, Cunha e Monteiro, 2012). Nesta perspectiva 
se discute, no presente trabalho, a relação dos recursos naturais com as populações locais do entorno do 
Parque Nacional (Parna) de Ubajara (CE), a partir de ações agroecológicas, com a instalação de sistema 
integrado de produção e técnicas de convivência com o semiárido e recuperação de áreas degradadas, exe-
cutadas por agricultores experimentadores com redução dos custos ambientais e econômico, engajamento 
social e a garantia de rentabilidade. 

Palavras-chave: Unidade de Conservação; Comunidades da Zona de Amortecimento; Conflitos socioambien-
tais; Agroecologia; Intervenções Institucionais.
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Introdução

A evolução das forças produtivas capitalistas é promovida pelos mecanismos sociais e econômicos de 
apropriação da força de trabalho e da natureza. Para Cassetti (1991) o homem estabelece a continuidade da 
história com a modificação da natureza, trabalho e natureza fundem-se na produção histórica, rompendo 
assim com a concepção de dualidade entre a primeira e a segunda natureza através de leis naturais de causa 
e efeito, unidade, vibração e do paradigma metafísico. Para o autor (1991, p.14) “a sociedade está numa re-
lação direta com a natureza pelo processo de produção de bens materiais e no desenvolvimento cultural dos 
homens, destinado a satisfazer suas necessidades”. O autor afirma ainda que o modo de produção capitalista 
sustenta uma visão da natureza externa ao homem. Com isso, a ciência e a técnica desenvolveram uma con-
cepção de natureza separada do sujeito, externa ao sujeito.

Brito (2010), na sua tese de doutorado, analisa que estamos diante de uma sociedade produtora de con-
flito, sendo próprio do sistema capitalista pós-moderno as contradições e os conflitos. Para o autor os conflitos 
socioambientais crescem na medida em que ocorre a apropriação dos bens naturais coletivos, a serviço de 
grupos seletos e a ampliação assustadoramente da produção de lixo. Para o autor (p. 29) “[...] em épocas ante-
riores, sempre se achou natural, privatizar tudo que era comum, hoje a percepção ambiental expõe, o que antes 
era apropriável privativamente, agora precisa discutir e proteger algo que passa a ser coletivo”.

Neste contexto, discutimos no presente trabalho a relação do uso dos recursos naturais e as populações 
locais do entorno do Parque Nacional (Parna) de Ubajara (CE), na perspectiva de promover a conservação 
como estratégia na adoção de tecnologias que viabilizem práticas agroecológicas, técnicas de convivência 
com o semiárido e a recuperação de áreas degradadas a partir da ação prática de agricultores experimenta-
dores inseridos no contexto da pesquisa. 

1. Localização e zona de amortecimento 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo com destaque da localidade pesquisada

Fonte da carta base: SEMACE, MMA e IPECE
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O Parque Nacional de Ubajara possui 563 hectares e foi criado pelo Decreto Federal nº 45.954 de 
30/04/1959. Em 13/12/2002 ele foi ampliado para 6.299 hectares, por outro Decreto Federal. O parque 
está localizado na porção Noroeste do Estado do Ceará, no alto curso da bacia hidrográfica do Coreaú, en-
volvendo parte dos municípios de Frecheirinha, Tianguá e Ubajara, estando a 300 km da capital do Estado, 
Fortaleza (Figura 1). A área de estudo compreende as localidades da microrregião Caiçara, município de 
Ibiapina, inserido na zona de amortecimento (latitude 3º 53’46.91’’S e longitude 40º51’21. 83’0 ) na depres-
são sertaneja periférica ocidental, conforme figura 2.

A lei 9.985 de 18/06/2000 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), artigo 2º, inciso 
XVIII, da lei 9.985 de 18/06/2000 define a zona de amortecimento1, também chamada de zona de transição, 
“uma área de restrição específica, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a área prote-
gida, sendo de proteção integral”. 

Na área de estudo apresentada na figura 2, visualiza-se parcialmente a localidade de Tamundé, comuni-
dade que integra a circunvizinhança da Caiçara dividida pelos municípios de Ibiapina e Mucambo.

Figura 2 – Vista da depressão sertaneja, zona de amortecimento. Tamundé (Ibiapina)

Foto: B.F.M. Lourenço (agosto, 2016)

2. Metodologia 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa envolvem levantamento bibliográfico; discussão dos 
conceitos geográficos de natureza, recursos naturais, território, gestão e conflitos ambientais; análise de 
acervo cartográfico e revisão dos seguintes documentos e relatórios técnicos: plano de manejo do Parque 
Nacional de Ubajara: encartes 1, 2, 3 e 4; documentos institucionais, como leis, decretos; teses e artigos cien-
tíficos; fotografias horizontais. No trabalho de campo, incluem-se reuniões com lideranças e representantes 
de instituições; entrevistas semiestruturadas com moradores, agentes de saúde, professores e agricultores; 
a aplicação de 25 questionários que indagam a respeito da visão e compreensão dos moradores sobre a 
importância do Parna Ubajara, as dificuldades e ameaças, resistência e a vulnerabilidade da conservação; 
análises e interpretação dos dados e informações obtidas e produção cartográfica. 

1 Zona de amortecimento. O entorno de unidade de conservação embora esteja fora do espaço delimitado tem uma dicotomia com território protegido, 
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas restrições legais. A zona de amortecimento (ZA), conhecida com área do entrono compreendia 
um raio de 10 km, com vista a minimizar os impactos da degradação sobre a unidade. (SNUC, 2000). A partir da Resolução Nº 428 de 17/12/2010, a 
ZA (área circundante) delimitada a 03 km conforme a referida Resolução.



425

GT5 – Mudanças ambientais e desenvolvimento rural

3. Resultados e discussões

3.1 Percalços do Parna Ubajara e ações mitigadoras 

Os percalços ou conflitos vivenciados na relação dos moradores com o Parna Ubajara atualmente con-
firmam uma simetria com o que aponta Araújo (2002), por considerar que os moradores foram desterrito-
rializados durante a criação da unidade de conservação. Araújo relata que 133 famílias moravam na área 
do Parna Ubajara antes da criação em 1959, tendo o processo de desapropriação bastante lento e gerido de 
forma autoritária, estendendo-se até 1975.

As desconfianças na relação com o Parna Ubajara ainda são evidentes na atualidade. Durante visita aos 
moradores, na elaboração de entrevista e aplicação do questionário, um morador recusou-se a responder as 
perguntas da pesquisa, sendo, na oportunidade, orientado por outra pessoa da residência a não responder, 
a qual disse: “Tu não responde essa entrevista, pois querem te encalacrar”. 

No que se refere ao meio físico, a população do entorno Parna Ubajara tem uma relação de uso e ocu-
pação do solo com o predomínio da agricultura tradicional para subsistência, com o abatimento predatório 
da caatinga arbórea, com desmatamento (corte raso) e queimada, tornando a paisagem da caatinga antes 
de predominância arbórea, em estrato arbustivo de domínio de espécies pioneiras. Tais áreas apresentam 
solos com limitações físicas e químicas para a atividade agrícola, sendo extremamente usado, ano após ano, 
sem que haja pousio, exposto à grande insolação e com limitação hídrica decorrente da localização no se-
miárido, configurando-se em áreas extremamente degradadas.

Pensar alternativas de sobrevivência e desenvolvimento com as populações do entorno de unidade de 
conservação, sobretudo, de proteção integral, constitui desafio pelos aspectos sociais, ambientais e eco-
nômicos. Com isso, o modelo agrícola proposto é o agroecológico. Para Gliessman (2000b) a agricultura 
convencional depende de produtos externos, enquanto que a agroecologia é sustentada pela iniciativa do 
melhor aproveitamento e reciclagem dos recursos e refugos locais, como o desenvolvimento de ciclos fecha-
dos de aproveitamento da energia e matéria a partir de planejamento e gestão integrados e socioecologica-
mente sustentáveis feitos no território.

A agroecologia se constitui na prática de iniciativas mitigadoras de efeito tangível exercidas na área e 
podemos destacar os sistemas integrados agroecológicos para viabilizar a produção familiar em pequenas 
propriedades, com uso racional de insumos, de forma a garantir segurança alimentar e nutricional, como a 
instalação de pequenos tanques com água captada das chuvas por meio de cisternas, que ao mesmo tempo 
propiciam a produção de peixe e liberam “água adubada” para o plantio em mandalas, tornando-se um la-
boratório para a difusão de tecnologias e sua aplicabilidade a agricultores familiares de toda a região. Tais 
iniciativas são relevantes ao convívio com a semiaridez por parte desses agricultores e ainda podem ser 
revertidas em práticas de conservação de solo, pois envolvem técnicas hidroambientais de efeito valioso no 
tripé: solo-água-vegetação. 

Ainda, Araújo Filho (2013) ressalta o importante papel da educação ambiental nesse processo e a co-
loca como a atividade meio, para impulsionar a prática do manejo sustentável da caatinga estabelecendo a 
racionalidade no uso dos recursos naturais e a melhoria da relação da população com sua unidade de con-
servação. Com isso, no plano de sustentabilidade devem ser envolvidos os diversos atores: sociedade civil, 
Estado e empresas. 

4. Conclusões 

As breves questões relatadas nesse trabalho nos apresenta a complexidade da resolução de conflitos 
sociais, visto que a sociedade a cada dia demanda mais recursos para satisfazer suas necessidades econômi-
cas, assim demostra resistência à política de conservação, sobretudo pelo uso e ocupação, com exploração 
de forma predatória e ausência de educação ambiental. Com isso, o Parna Ubajara (CE) precisa ser entendi-
do como estratégia de ordenamento territorial, estabelecendo diálogo com sua população do entorno. Por 
fim, faz necessário que os agentes do Estado e as instituições locais, mobilizem as pessoas para mudanças 
e adoção de alternativas tecnológicas que propiciem a conservação da natureza associada às possibilidades 
produtivas das comunidades locais.
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Resumo

O espaço construído pelo turismo rural agrega significações culturais e sociais, cujo diferencial está no 
resgate e manutenção da paisagem e dos modos de vida do lugar. O processo de regionalização do turismo, 
portanto, deve atender demandas sociais e culturais. A respeito do turismo rural, novos mecanismos de regio-
nalização, estruturados na participação de governanças locais, podem criar elos de colaboração entre os pode-
res público e privado na construção e manutenção da atividade turística. O objetivo da presente pesquisa foi 
analisar a rede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA), Asso-
ciação de Turismo da Serra Nordeste (ATUASERRA) e Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Região dos Campos de Cima da Serra (CONDESUS) na regionalização do turismo rural na região da Serra 
Gaúcha. Metodologicamente, foi empregado um modelo de análise que tem por estrutura a rede geográfica nas 
suas dimensões organizacional, temporal e espacial. Entre os procedimentos de investigação foram utilizadas 
técnicas qualitativas, envolvendo levantamento bibliográfico, documental, observação direta e entrevistas se-
miestruturadas. Por meio de uma amostragem intencional não probabilística coletaram-se entrevistas com 
sete sujeitos-tipos considerados representativos do universo estudado. Analisando a finalidade e a função das 
redes criadas pelo CISGA, ATUASERRA e CONDESUS foi possível averiguar que as redes não são conflitantes, 
mas ainda são pouco articuladas. Considerando que a inserção da rede da ATUASERRA se faz presente em 
esferas do público e do privado com um espaço temporal de mais de vinte anos, suas ações interferem de for-
ma decisiva na gestão regional do turismo dos 28 municípios da microrregião Uva e Vinho da Serra Gaúcha, 
sendo responsável, junto ao Ministério do Turismo, de sancionar projetos turísticos construídos pela região. 
A caracterização das dimensões da rede do CISGA em relação a ATUASERRA apresenta uma reduzida atuação 
na área de turismo, enquanto o CONDESUS tem atuação importante em 8 municípios na Região do Campos 
de Cima da Serra e atualmente passa por uma reformulação em seu estatuto, visando a atribuição de novas 
funções para o Consórcio no futuro próximo. A região de estudo abarca inúmeras peculiaridades, mas também 
homogeneidades que a singularizam em relação a outros espaços. Conclui-se, portanto, que a análise da rede 
criada pela ATUASERRA, CISGA e CONDESUS identifica a governança regional como importante instância de 
mediação entre o público e o privado e reforça o trabalho em rede e a gestão compartilhada como elementos 
essenciais no desenvolvimento regional do turismo rural.
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1. Introdução

A economia mundial, caracterizada por uma produção flexível e regulada pelo mercado global, aumenta 
a competitividade e a desigualdade entre regiões. Portanto, novas formas de se pensar um ordenamento 
espacial, distinto ao modelo global, ou seja, pautado nas potencialidades locais e com efetiva participação 
social, ganham espaço na estrutura das políticas de desenvolvimento.

Esse processo vem ocasionando efeitos que podem ser observados em todos os setores da sociedade 
seja ele econômico, cultural ou político. Esses efeitos são classificados como positivos por alguns autores, 
mas negativos por outros, tendo sido alvo de entusiasmados debates, porém sem que se chegue a um con-
senso sobre o assunto. Para uns a globalização proporciona oportunidades de crescimento e enriquecimen-
to, já para outros é fonte de empobrecimento e de exclusão.

Nesse contexto, o processo de regionalização do turismo deve atender demandas sociais e culturais e 
se estruturado na participação de governanças locais, pode criar elos de colaboração entre público-privado 
na construção e manutenção da atividade turística.

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é analisar as redes de cooperação na regionalização da 
atividade turística na Região da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. A análise foi feita com base em pes-
quisa bibliográfica e no levantamento e avaliação de documentos, bem como na realização de entrevistas se-
miestruturadas com informantes previamente escolhidos numa amostragem intencional não probabilística.

Parte-se do entendimento de que é necessária uma investigação detalhada de regiões onde já existe 
uma estrutura de atuação de consórcios e governanças regionais de turismo. Portanto, como escopo de 
análise foi selecionado o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CIS-
GA, a Associação de Turismo da Serra Nordeste (ATUASERRA), qualificada como governança regional de 
turismo, e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da 
Serra (CONDESUS). As instâncias referidas trabalham na promoção do desenvolvimento regional, e é justa-
mente a partir da integração e estruturação de suas ações que será analisado o processo de regionalização 
do turismo.

2. Regionalização do turismo no Estado do Rio Grande do Sul

A atual fluidez dos espaços econômicos exige uma postura de inovações constantes para manutenção 
de nichos de mercados. No que diz respeito ao turismo, novos mecanismos de regionalização, estruturados 
na participação de governanças locais, podem criar elos de colaboração entre público-privado na constru-
ção e manutenção da atividade turística. No Estado do Rio Grande do Sul, a gestão descentralizada e repre-
sentativa está prevista na Constituição Estadual de 1989 e devido a notável desigualdade entre as regiões 
que compõem o Estado, na década de 1990 foram criados os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (CO-
REDES), instâncias regionais de discussão e decisão a respeito das políticas públicas. Os COREDES passam 
a constituir as principais instâncias de atuação do governo em parceria com a Federação dos Municípios do 
Rio Grande do Sul (FAMURS). A regionalização do turismo então estabelece os mesmos critérios de orga-
nização dos COREDES, que por sua vez são estruturados com base na delimitação da FAMURS. Klarmann 
(1999, p. 60-61) aponta um grande problema na delimitação regional dos COREDES: “É fato que a regionali-
zação da FAMURS, por expressar a vontade política dos prefeitos, e não diretamente da sociedade, pode ser 
vítima de opiniões pessoais ou rivalidades e disputas partidárias”.

O processo de gestão participativa e regionalização turística, ganha impulso em 2000 com a implanta-
ção do “Fórum Estadual de Turismo e 24 Fóruns Microrregionais de Turismo em conjunto com entidades do 
setor, universidades, representantes do Sistema “S” (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e SENAR), órgãos 
públicos, privados e não governamentais, em busca de ações integradoras e de uma linguagem comum” (Rio 
Grande Do Sul, 2013, s.n).

O entendimento de que é necessário o envolvimento das governanças locais, na gestão e regionalização 
do turismo, paulatinamente ganha espaço nos Fóruns Regionais de Turismo. No ano de 2011, durante as 
conferências regionais para elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande Sul (2012-
2015), representantes das regiões turísticas concluem que existe notável diferença entre os níveis de de-
senvolvimento e governança das regiões e que devem ser criados mecanismos de empoderamento dessas 
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instâncias, com adequação das atuais microrregiões. Neste processo, as regiões poderão estabelecer outras 
formas de organização especialmente para fins de promoção e comercialização.

A constatação de que é necessário criar instâncias de gestão local para o desenvolvimento de ativida-
des turísticas é confrontada com a falta de inovação, de empreendedorismo e articulação entre instituições 
governamentais e privadas, fator que pode levar a inviabilização da criação ou manutenção de regiões turís-
ticas, implicando no processo de regionalização do turismo.

Em estudo bibliográfico a respeito de experiências europeias, Dinis (2010) ressalta que os empreende-
dores rurais devem criar redes extra locais de cooperação entre instâncias governamentais e privadas a fim 
de criar ou manter a atividade turística. Já Scott, Bagio e Cooper (2008) destacam que entre as alternativas 
existentes, destacam-se as redes, as quais podem se assumirem como mais relevantes para o turismo do que 
em outras áreas da economia, devido ao fato deste ser, por natureza, uma “indústria em rede”.

Tratando da temática da cooperação em rede para atividade turística, Teixeira (2012) coloca que uma das 
principais características do atual ambiente organizacional tem sido a necessidade de as empresas atuarem de 
forma conjunta para aumentar a eficiência de suas ações. Kastenholz et al. (2014, p. 124) destacam em seu es-
tudo a necessidade de “criação e fortalecimento das redes entre agentes turísticos da Aldeia/região, incluindo 
a própria população, de forma a criar uma experiência mais completa e diversificada ao visitante”.

No Ministério do Turismo a orientação para uma gestão descentralizada, tendo como foco a municipa-
lização das ações, se fez presente no Programa Nacional de Municipalização do Turismo (1994) e que veio 
orientar as diretrizes para o Programa de Regionalização do Turismo.

No processo de regionalização do turismo a governança regional é definida como “uma organização 
com participação do poder público e dos atores privados dos municípios componentes das regiões turísti-
cas, com o papel de coordenar o Programa em âmbito regional” (Brasil, 2007, p.16).

As governanças regionais no processo de regionalização do turismo são “responsáveis pela definição de 
prioridades, pela coordenação das decisões a serem tomadas, pelo planejamento e execução do processo de 
desenvolvimento do turismo na região turística”. (Brasil, 2007, p.16). O Ministério do Turismo delega para 
as governanças o papel de intermediar as ações de turismo nos municípios da região com a esfera estatal.

3. Redes ATUASERRA, CISGA e CONDESUS

A Região da Serra Gaúcha até a década de 1950 se destacava como local de veraneio, no entanto, deixa 
de ser um ponto atrativo com a construção de rodovias que deram acesso ao litoral. As secretarias de tu-
rismo preocupadas com o declínio do atrativo da região buscaram se reunir para promover o turismo na 
microrregião Uva e Vinho. Oficialmente a temporalidade da rede da ATUASERRA data do ano de 1985 com a 
iniciativa de 11 secretarias de turismo (Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, Garibaldi, Farroupi-
lha, Bento Gonçalves, Veranópolis, Serafina Corrêa, Nova Prata, Guaporé e São Marcos).

Entre os anos de 1992 e 1993 a ATUASERRA oscilou com participação de 13 até 18 municípios e em 
1997 ampliou seu público associado passando a contar com a participação da iniciativa privada através dos 
Centros de Indústria e Comércio, Sindicato dos Lojistas, Sindicatos de Hotéis Restaurantes Bares e Similares 
da Região. A ATUASERRA consiste em uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), ou 
seja, ela possui verbas do poder público, mas a gestão é privada, é sustentada economicamente pelos mem-
bros associados, por verbas de projetos municipais, estaduais e federais e contribuição da iniciativa privada.

A rede da ATUASERRA teve sua origem ligada à necessidade de resgatar o turismo na região e ganhou 
um cunho estratégico, ou seja, planejado a partir do momento que buscou articular público e privado na in-
tervenção de ações turísticas para região. No ano de 1997 em decorrência das iniciativas de municipalização 
das ações do turismo iniciadas em 1994 com o Programa de Municipalização do Turismo a ATUASERRA con-
solidou a governança regional e a partir de 2007 com o Plano Nacional do Turismo as governanças passou a 
fazer parte da estrutura de gestão do turismo.

A formação da rede do CISGA teve início em 2010 para promover a economicidade de forma coletiva, 
bem como implantar iniciativas na promoção do desenvolvimento sustentável, como uma ferramenta de 
auxílio aos gestores municipais, buscando a cooperação e a gestão associada entre os consorciados.
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O CISGA iniciou suas atividades operacionais no ano de 2011 e passou a colaborar na execução das 
atividades turísticas como meio formal de captação de verbas do Ministério do Turismo, pois o Sistema de 
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV) foi vetado para associações até 
o ano de 2014. Portanto, a principal colaboração do Consórcio foi mediar o acesso a verbas federais para 
projetos turísticos construídos pela ATUASERRA.

O principal tipo de trabalho hoje desenvolvido na ATUASERRA é a gestão, coordenação e elaboração de 
projetos, prestando o assessoramento aos municípios associados e descentralizando suas ações através de 
parcerias e também possibilitando a construção de espaços de concertação público e privado na promoção 
do turismo regional. No que se refere ao CISGA o seu trabalho estaria centrado na compra coletiva de medi-
camentos para os municípios e registro dos projetos via SICONV.

No caso da ATUASERRA a função da sua rede é estruturante, ou seja, como governança tem o papel de 
mediar e sancionar as ações de turismo da região, inventariando e analisando quais ações podem ser de-
senvolvidas. Neste contexto, ocorre a sensibilização, educação e criação de condições sociais e técnicas para 
execução de projetos sustentáveis.

O CONDESUS, criado em 2001 com o objetivo de desenvolver as potencialidades turísticas da região, 
tem atuação importante em 8 municípios na Região do Campos de Cima da Serra. Atualmente o consórcio 
passa por uma reformulação em seu estatuto, visando a atribuição de novas funções para o futuro próximo.

Tanto os municípios da ATUASERRA quanto do CISGA estão concentrados na microrregião Uva e Vinho 
e espacialmente existe uma sobreposição entre ATUASERRA e CISGA, uma vez que dos 12 municípios con-
sorciados oito são sócios da ATUASERRA, mas isso não implica em sobreposição de ações. A relação entre as 
governanças na região caminha até o momento para uma colaboração de ações respeitando os papéis de cada 
instância. As redes criadas pela ATUASERRA e CISGA se formalizam por projetos coletivos e geram um grau de 
conexão interna muito forte. O CONDESUS, por sua vez, possui relação menos intensa com as outras entidades, 
desenvolvendo, no entanto, atividades e projetos semelhantes àqueles realizados pela ATUASERRA.

4. Considerações finais

A análise da rede de cooperação especialmente na instância governamental CISGA e Associação ATUA-
SERRA na implantação e manutenção da regionalização do turismo, mostra que embora exista uma parti-
cularidade de ações, onde o CISGA se restrinja a registrar projetos para captar recursos e a ATUASERRA 
executa projetos, o trabalho dessas governanças na Serra Gaúcha permite o fortalecimento da atividade 
turística na região.

A finalidade e a função das redes criadas pelo CISGA e ATUASERRA não são conflitantes, mas ainda são 
pouco articuladas. A caracterização das dimensões da rede do CISGA em relação a ATUASERRA apresenta 
uma reduzida atuação na área de turismo, mas que pode ser ampliada com o incentivo da adesão dos secre-
tários de turismo dos municípios consorciados e ações em conjunto com a ATUASERRA.

A articulação do CONDESUS com o CISGA e ATUASERRA é menos promissora, sendo que o consórcio 
dos Campos de Cima da Serra está sendo reformulado para atender outras demandas da região além daque-
las relacionadas ao turismo.

Considerando que a viabilidade de execução de um projeto integrador esbarre nas peculiaridades lo-
cais de municípios da região é necessário um esforço para tentar contemplar os diferentes entendimentos e 
atores do território através de espaços de participação coletiva, papel que hoje cabe às governanças.



432

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

5. Referências bibliográficas

Brasil. (2007). Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Módulo Operacional 3: Institu-
cionalização da Instância de Governança Regional. Brasília: Ministério do Turismo.

Dinis, A (2011). Para um turismo rural sustentável: empreendedorismo, estratégia de nicho e redes como 
factores de preservação e inovação no espaço rural. In: Souza, M.; Elesbão, I. (Orgs.). Turismo Rural: Iniciati-
vas e Inovações, Porto Alegre: Ed. da UFRGS.

Kastenholz, E.; Eusébio, C.; Figueiredo, E.; Carneiro, M. J.; Lima, J. (2014). Reinventar o turismo rural em Por-
tugal – cocriação de experiências turísticas sustentáveis. Aveiro: UA Editora.

Klarmann, H. (1999). Região e Identidade Regional: um estudo da espacialização e representatividade regio-
nal no Vale do Rio Pardo. Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Santa Cruz do Sul: UNISC.

Rio Grande do Sul (2013). Fórum Estadual de Turismo. Porto Alegre: Secretaria de Turismo.

Scott, N.; Baggio, R.; Cooper, C. (2008). Network analysis and tourism: From theory to practice. Clevedon: 
Channel View Publications.

Teixeira, R. M. (2012). Redes de Cooperação em Turismo: Um Estudo nas Pequenas Empresas Hoteleiras em 
Curitiba, Paraná. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, v. 10, n. 3, p. 407-416.



433

A DIMENSÃO SOCIAL DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA: ABORDAGEM A PARTIR DO ENFOQUE DO DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL SUSTENTÁVEL1

VLADIMIR OGANAUSKAS FILHO
Mestre em Agroecossistemas pela UFSC / florestavladimir@yahoo.com.br

ADEMIR ANTONIO CAZELLA
Pesquisador-docente da UFSC / ademir.cazella@ufsc.br

FÁBIO LUIZ BÚRIGO
Pesquisador-docente da UFSC / fabio.burigo@ufsc.br

Resumo

A abordagem do Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS) pressupõe a concertação das forças sociais 
de uma dada região para assumirem o protagonismo de ações de desenvolvimento e construir um território. O 
federalismo brasileiro apresenta um hiato entre as esferas estadual e municipal. A experiência de descentrali-
zação de Santa Catarina instituiu não apenas regiões administrativas ou fóruns regionalizados de participação, 
mas também um órgão de estado responsável por discutir, planejar e articular o desenvolvimento de cada região. 
Este artigo analisa a dimensão social da descentralização catarinense com foco na atuação dos espaços de par-
ticipação e concertação: os Conselhos de Desenvolvimento Regional (CDR) das Secretarias de Estado de Desen-
volvimento Regional (SDR), transformadas recentemente em Agências de Desenvolvimento Regional (ADR), e o 
Conselho Estadual de Desenvolvimento (DESENVESC). O objetivo é responder se essa descentralização resultou 
em mudanças institucionais significativas no processo de tomada de decisão do estado, de forma a impulsionar 
o DTS. Para tanto, analisa-se a legislação pertinente, documentos oficiais, literatura científica, além de entrevistas 
exploratórias e semiestruturadas. A pesquisa evidenciou que os CDR e o Desenvesc são frágeis e foram esvazia-
dos de significado estratégico. Também que os representantes no CDR não estavam preparados para conceber, 
planejar e orientar ações de desenvolvimento. Esses conselhos se alinharam, sem exceção, à mera aprovação 
burocrática de projetos que já estavam previamente articulados nas secretarias setoriais ou via parlamentares. 
No Desenvesc, não se verificou qualquer discussão estratégica, sendo utilizado mais como espaço de emulação de 
permeabilidade social e de visibilidade política do poder executivo. Por fim, a lei que transformou as SDR em ADR 
não alterou o Desenvesc, mas os CDR perderam seu poder deliberativo sobre os projetos locais, comprometendo 
as discussões de estratégias de desenvolvimento territorial. Isso tende a esvaziar esses conselhos, considerando 
sua composição majoritária de chefes do executivo e legislativo municipal que, até então, não demonstraram in-
teresse para discussões de médio e longo prazo. Já a criação do Colegiado Regional de Governo (CRG) visa aumen-
tar a coordenação entre os órgãos estaduais, o que pode melhorar a eficiência e eficácia da gestão pública, mas 
não garante a construção de uma perspectiva de DTS. Na abordagem do DTS, os agentes locais devem assumir os 
rumos do desenvolvimento de sua região com a descentralização das decisões governamentais. Conclui-se que a 
descentralização catarinense não resultou em mudanças institucionais significativas no processo de tomada de 
decisão do estado de forma a impulsionar o desenvolvimento territorial sustentável.

1 Artigo elaborado a partir da dissertação de mestrado do primeiro autor, Oganauskas F. (2016) que, contou com o grato financiamento do projeto de 
pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).
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Introdução

O federalismo brasileiro apresenta um hiato entre as esferas estadual e municipal de gestão que a estra-
tégia de descentralização administrativa do Estado busca suprir. A experiência de descentralização do Esta-
do de Santa Catarina instituiu não apenas regiões administrativas ou fóruns regionalizados de participação, 
mas também um novo órgão de Estado responsável por discutir, planejar e articular o desenvolvimento de 
cada região. Este artigo analisa a dimensão social da descentralização catarinense com foco na atuação dos 
espaços de participação e concertação: os Conselhos de Desenvolvimento Regional (CDR) das Secretarias de 
Estado de Desenvolvimento Regional (SDR), transformadas recentemente em Agências de Desenvolvimento 
Regional (ADR), e o Conselho Estadual de Desenvolvimento (Desenvesc). Para tanto, analisa-se, sob a pers-
pectiva do Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS), a legislação pertinente, documentos oficiais, lite-
ratura científica, além de entrevistas exploratórias e semiestruturadas com agentes sociais de três grupos 
sociais diretamente relacionados com as SDR: poder público estadual, poder público municipal e sociedade 
civil. A abordagem do DTS pressupõe a concertação das forças sociais de uma dada região para assumirem 
o protagonismo de ações de desenvolvimento e construir um território. O objetivo deste artigo é discutir se 
essa descentralização resultou em mudanças institucionais significativas no processo de tomada de decisão 
do Estado, de forma a impulsionar o DTS.

A dimensão social da descentralização administrativa do Estado de  
Santa Catarina

A dimensão social da descentralização administrativa do Estado trata da transferência do poder, com-
petências e funções atribuídas à sociedade civil das mais diversas formas sobre a provisão de bens e servi-
ços públicos. No caso catarinense, dois espaços de diálogo teriam papel relevante nessa dimensão: a criação 
dos CDR e do Desenvesc. Segundo a legislação, além do secretário regional, seriam membros natos do CDR, 
com direito a voto, o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores e dois membros da sociedade civil de 
cada um dos municípios que compõem a região de abrangência da SDR. Os Conselhos tinham poder deli-
berativo sobre diversas questões, entre as quais a definição de projetos e prioridades de ação da SDR, ela-
boração do Plano Plurianual e do Orçamento Anual e aprovação dos Planos de Desenvolvimento Regional. 
Diversos trabalhos demonstram que, durante certo tempo, os CDR tornaram-se um importante espaço de 
participação social, gerando um processo dialógico e de acolhimento de contribuições significativas para 
se pensar o futuro das regiões envolvidas (BIRKNER; TOMIO; BAZZANELLA, 2010; DIAS, 2012; OLIVEIRA, 
2011; TURNES, 2014). No entanto, verificou-se, ao mesmo tempo, limitações associadas ao fato dos CDR te-
rem se tornado espaços de aprovação quase automática de projetos que os municípios colocavam em pauta, 
sem maiores discussões sobre sua importância estratégica para a região, e se tinham consonância com os 
Planos de Desenvolvimento Regional (BIRKNER; TOMIO; BAZZANELLA, 2010; FILIPPIM; ABRUCIO, 2010; 
LINDER, 2010; ROVER, 2007).

Segundo auditoria do TCE/SC (2014), dos 13.514 projetos apresentados nos CDR, entre 2008 e 2012, 
apenas um não foi aprovado e somente 32% foram executados. Verificou-se que não existia qualquer tipo 
de discussão ou priorização de projetos de cunho regional, já que a maioria tinha caráter municipal. Essa 
questão também foi apontada nos dois relatórios institucionais de avaliação da descentralização, elabora-
dos por Oliveira (2011) e Turnes (2014). Dessa forma, é possível afirmar que os CDR não estão cumprindo 
a sua principal finalidade que é a de discutir e identificar as prioridades regionais, assim como acompanhar 
a execução do Plano de Desenvolvimento Regional, que seria executado a partir dos projetos a serem apro-
vados nos Conselhos.

Como órgãos auxiliares dos CDR, as Câmaras Temáticas são responsáveis por analisar tecnicamente e 
emitir parecer sobre os projetos que serão votados nos Conselhos. O TCE/SC constatou que mais de 90% 
das SDR não respeitavam o mínimo de um terço de representantes não governamentais nas câmaras temá-
ticas, e que as ausências de representantes das Câmaras de Vereadores e da sociedade civil ultrapassavam 
60%. Já entre os prefeitos, mais de 38% faltaram às reuniões (LAMBRANHO, 2015). Alguns dos entrevis-
tados nesta pesquisa citaram que o esvaziamento das Câmaras Temáticas e dos próprios CDR ocorreu pela 
ausência de recursos para os projetos aprovados. Ninguém se posicionava contra os demais pleitos para não 
ser “retaliado” quando da análise de projetos de interesse do seu município. Outro aspecto é que a maior 
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parte dos recursos implicados com os projetos era articulada por fora da estrutura das SDR, via emendas 
parlamentares ou diretamente com os secretários setoriais. Todas essas informações corroboram com os 
resultados de outras pesquisas, auditorias e avaliações (GOULART et al., 2012; HACK; FILIPPIM, 2010; OLI-
VEIRA, 2011; TCE/SC, 2014; TURNES, 2014).

Salvo raras exceções, foi constatado que os projetos atendem a demandas específicas de cada município 
(HACK; FILIPPIM, 2010; TCE/SC, 2014). No entanto, questionados, os Conselheiros do CDR Joaçaba menciona-
ram que os projetos deveriam focar-se mais nas demandas de cada município, como se essa já não fosse a prio-
ridade. Os conselheiros também acreditam estar preparados para representar seu município no CDR, mesmo 
reconhecendo a necessidade de maior capacitação sobre o tema do “desenvolvimento regional” (HACK; FILI-
PPIM, 2010). Ou seja, os projetos aprovados nos CDR dizem respeito, quase exclusivamente, a necessidades 
municipais e não regionais. E a visão dos Conselheiros era de dar ainda maior atenção a projetos locais. Além 
disso, os Conselheiros reconheciam sua falta de capacitação em desenvolvimento regional e, mesmo assim, 
acreditavam-se preparados para estar no CDR, quando vários elementos evidenciavam o contrário.

No entanto, essa visão limitada sobre o papel dos agentes no processo de desenvolvimento territorial 
não está presente apenas no seio das organizações que atuam no CDR. As iniciativas de planejamento terri-
torial deflagradas pelo MDA2 e que envolvem organizações da sociedade civil, mesmo daqueles movimentos 
sociais e sindicatos de trabalhadores rurais com uma trajetória de discussão sobre o tema do desenvolvi-
mento, apresentam essa mesma tendência de defender interesses corporativos e reforçar o caráter muni-
cipal dos pleitos. Os projetos de abrangência intermunicipal são exceção, a maioria procura dar impressão 
de ter caráter regional como forma de se beneficiar de fontes de financiamentos, mas na verdade não têm 
este caráter regional (OLIVEIRA et al., 2015). Os resultados podem ser atribuídos a cultura institucional, que 
tende a direcionar as ações apenas para uma das três escalas da federação brasileira (TECCHIO et al., 2015).

Na pesquisa de campo, a debilidade dos CDR foi apontada por diversos entrevistados como elemento 
importante para o crescente descrédito do modelo catarinense de descentralização. Esta avaliação negativa 
ficou patente na fala de uma liderança política governista:

As comunidades não assimilaram qual é a função desses Conselhos de Desenvolvimento Regional. Porque se 
os Conselhos ganham corpo e força, os Conselhos iam pressionar as SDR para funcionar direito, iam levar o 
processo. Mas como a sociedade não entendeu a importância dos Conselhos, os Conselhos acabaram se esva-
ziando e aí as Secretarias viraram somente cabide político. Não houve uma sintonia da SDR com a sociedade 
organizada, porque os Conselhos que representam a sociedade organizada não vingaram.

Segundo a maioria dos entrevistados, a cultura dos agentes políticos tradicionais não reconhece o papel 
inovador dos Conselhos. “Prefeito sempre trabalhou como? Contato com deputado, contato com Secretário 
[setorial]”. Muitos estudos ressaltam o desconhecimento dos conselheiros e dos gestores das SDR quanto 
aos reais objetivos do CDR. Essa debilidade não foi suprida por um programa de capacitação continuada dos 
conselheiros, que aliado à falta de um processo de monitoramento das ações dos CDR, contribuiu para o en-
fraquecimento paulatino do processo de descentralização, depois do impulso inicial dado pela Secretaria de 
Estado do Planejamento (HACK; FILIPPIM, 2010; OLIVEIRA, 2011; ROVER; MUSSOI, 2011; TURNES, 2014). 

Outro aspecto a ser destacado é a composição desproporcional do CDR, em que os representantes do 
poder público prevaleciam em relação aos representantes da sociedade civil. Na maioria das vezes os conse-
lheiros indicados não correspondiam “à representatividade dos segmentos culturais, políticos, ambientais, 
econômicos e sociais mais expressivos da região”, como preconiza o Inciso 2, do Artigo 82 da Lei 381/2007. 
Em 2010, por exemplo, dos 26 Conselheiros da sociedade civil da SDR Joaçaba, sete eram representantes de 
organizações populares, oito de sindicatos de trabalhadores rurais, um de associação de moradores e outro 
de uma associação de pais e professores de escolas municipais. Os demais eram, majoritariamente, ligados a 
setores empresariais. Em geral, “o perfil (...) dos conselheiros enquadra-se dentro do gênero masculino, com 
ensino superior completo, faixa etária de 46 a 55 anos e participação na comunidade principalmente em par-
tidos políticos” (HACK; FILIPPIM, 2010, p. 39). A participação de representantes empresariais representa uma 
grande diferença em comparação à iniciativa, já mencionada, de desenvolvimento territorial promovida pelo 
MDA, na qual se constata uma profunda ausência do universo empresarial, sobretudo, daqueles ligados aos 
setores de serviço e industrial (OLIVEIRA et al., 2015). Contudo, na verdade, independente do grupo social, os 

2 Os Programas Territórios Rurais de Identidade e os Territórios da Cidadania têm poder deliberativo sobre recursos financeiros para projetos de cunho 
territorial ou, ao menos, intermunicipal, por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (OLIVEIRA et al., 2015).
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indicados eram escolhidos dentre os aliados políticos dos membros natos dos respectivos municípios ou do 
próprio secretário regional (HACK; FILIPPIM, 2010; OLIVEIRA, 2011; ROVER, 2007; TURNES, 2014).

Em 2015, após de um ano de embates entre setores contrários e favoráveis, o governo finalmente con-
seguiu aprovar nova reforma do modelo de descentralização. A Lei 16.795/2015, que regulamenta essas 
mudanças, altera, entre outros, os seguintes pontos: i) a natureza jurídica das SDR, que deixam de serem 
Secretarias de Estado para se tornarem Agências de Desenvolvimento; ii) a estrutura interna das SDR é 
modificada visando torná-las mais dinâmicas e eficientes; iii) a articulação das ações governamentais passa 
a contar com o Colegiado Regional de Governo (CRG) e; iv) os CDR sofrem uma readequação em suas atri-
buições, além de perder seu poder deliberativo.

O primeiro ponto significou uma diminuição do status do órgão como explicitado anteriormente. O se-
gundo traduziu-se, essencialmente, na redução de cargos, extinção da SDR Grande Florianópolis e na reor-
ganização do organograma e definição das gerências internas. Registre-se que até o momento em que foram 
realizadas as entrevistas para esta pesquisa nada havia mudado na dinâmica interna de funcionamento das 
SDR. Das trinta competências das SDR, as ADR ficaram com apenas treze. As mais relevantes são as seguin-
tes: o papel de representante do Poder Executivo na região, licitação de obras e serviços, intermediação 
administrativa de convênios e repasses de recursos de diversos tipos a municípios e entidades da sociedade 
civil. Já o terceiro ponto, que trata dos Colegiados Regionais de Governo, representa a principal novidade 
da Lei 16.795/2015, referente à dimensão administrativa. Essa instância ficará sob a coordenação da ADR e 
poderá potencializar o caráter de articulador regional, um papel reconhecidamente deficiente em todas as 
avaliações sobre a descentralização, sejam elas acadêmicas, dos órgãos de controle, ou do próprio governo. 
A partir de sua composição, verifica-se que o CRG é um conselho da “cúpula regional do Estado”, pois contará 
apenas com a participação dos gestores das organizações regionais do Poder Executivo estadual. Quanto ao 
quarto ponto, a Lei de 2015 não promoveu nenhuma modificação que pudesse minimizar as distorções em 
relação à composição do CDR. As alterações dizem respeito à perda do seu poder deliberativo, tornando-os 
apenas consultivos, e aos projetos, que não precisam mais passar pelo crivo dos Conselhos. Essa foi uma 
medida comemorada pelos gestores públicos municipais e estaduais entrevistados, pois consideravam a 
aprovação dos CDR apenas mais burocracia que retardava o desenvolvimento das políticas públicas.

A concentração da coordenação das ADR na Secretaria de Planejamento pode, dialeticamente, fortalecer a 
descentralização se isso contribuir para aumentar a qualidade dos debates efetuados no interior dos CDR. Da 
mesma forma, pode haver um novo estímulo ao processo de descentralização, com a reativação do Desenvesc.

O Desenvesc foi instituído pela Lei nº 243/2003 e regulamentado pelo Decreto N° 661/2003, posterior-
mente substituído pelo Decreto N° 867/2007, como um órgão de consulta integrante do Gabinete do Go-
vernador. O Governador, o Vice-governador e oito Secretários de Estado são membros natos do Desenvesc. 
Completam a composição do órgão um membro de cada CDR, escolhido dentre os membros representantes 
da sociedade civil. As competências estabelecidas para o Desenvesc são amplas e de caráter estratégico, pois 
visam orientar as ações de Governo na promoção do desenvolvimento do estado.

A instalação e posse do Conselho Estadual ocorreram em setembro de 2003. O seu regimento interno 
previa uma reunião ordinária a cada seis meses, o que ocorreu somente entre 2004 e 2006. Em 2007 não 
houve reunião, e a última registrada foi em abril de 2008. A partir da análise das atas do Desenvesc3, per-
cebe-se que apenas nos três primeiros anos de sua constituição houve esforços do Governador em dialogar 
com representantes da sociedade civil no âmbito do Desenvesc, ainda que se releve as limitações de repre-
sentatividade civil dos conselheiros do CDR.

Na análise das atas do Desenvesc, três questões merecem destaque: i) apenas as reuniões ocorridas 
entre 2006 e 2008 têm atas, existindo outros cinco arquivos de texto com rascunhos referentes a outras 
reuniões do Conselho; ii) na reunião de março de 2006, a Diretora Geral da Secretaria de Estado do Plane-
jamento chamou a atenção dos Conselheiros de que os CDR devem ser espaço de discussão e aprovação de 
projetos regionais, não se limitando aos municípios, como vinha ocorrendo. Essa diretora apresentou tam-
bém uma proposta de descentralização do orçamento, com objetivo de aumentar a autonomia das SDR4 e; 

3 Foram contatadas quatro estruturas do Poder Executivo em busca de atas e outros documentos de registro das reuniões: o Gabinete do Governador 
do Estado, a Secretaria de Estado da Casa Civil, a Secretaria de Estado do Planejamento (SPG), responsável pela Secretaria Executiva do Desenvesc até 
2007 e, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável que ficou responsável pela Secretaria Executiva do Desenvesc a partir de 
2007. Segundo os servidores, que atenciosamente atenderam, essas foram as únicas reuniões ocorridas e os únicos documentos arquivados.

4 Esta foi a única reunião em que estes dois pontos foram registrados, apesar de suscitarem críticas constantes na literatura. Segundo as entrevistas 
exploratórias, as críticas também ocorriam por parte dos membros dos CDR, secretários regionais e servidores responsáveis pela gestão da descen-
tralização, na SPG.
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iii) diversos assuntos de caráter estratégico acabam não sendo discutidos com profundidade, sendo apenas 
apresentados pelo Governador ou por alguém designado por ele (DESENVESC, 2006). Nas duas últimas reu-
niões, fica mais nítido o esvaziamento do Desenvesc, constando na pauta apenas temas gerais e sem objetivo 
de orientação das ações do Estado.

Esses elementos são suficientes para demonstrar que o peso político desse Conselho Estadual nunca foi 
elevado. Na prática o Desenvesc, foi acionado mais para divulgar as ações do governo estadual ou difundir 
uma suposta proximidade do governador com a sociedade civil. Em determinado momento virou até espaço 
de campanha eleitoral, a exemplo do que ocorreu na reunião de março de 2006, quando o então governador 
Luiz Henrique insinuou que, se fosse reeleito, faria nova reforma administrativa para ampliar a autonomia 
das SDR. Além disso, prometeu que aprofundaria a descentralização, criando mais cinco regiões. De fato, 
verificou-se que, em 2007, após sua reeleição foram criadas seis novas SDR, mas nenhuma ação de fortale-
cimento do Desenvesc foi observada. Eleito em 2010 e reeleito em 2014, o governador Raimundo Colombo 
nunca convocou o Desenvesc e, apesar de não extinguir o Conselho ou fazer qualquer alteração na Lei nº 
16.795/2015, não estabeleceu outro espaço institucional de diálogo direto com a sociedade civil.

Considerações finais

Apesar dos discursos iniciais e da legislação aprovada garantirem um certo grau de empoderamento 
dos CDR e do Desenvesc, a pesquisa evidenciou que esses órgãos sempre tiveram uma gestão fragilizada 
considerando os propósitos para os quais foram criados, além de ter seu significado político-estratégico es-
vaziados ao longo do tempo. A maioria dos membros do CDR não estava preparada para conceber, planejar 
e orientar ações de desenvolvimento, o que contribuiu para que os Conselhos se limitassem, sem exceção, à 
mera aprovação burocrática de projetos que já estavam previamente articulados nas secretarias setoriais, 
ou pelos parlamentares da região. O Desenvesc, por sua vez, foi utilizado mais como espaço de emulação de 
permeabilidade social e de visibilidade política do Poder Executivo do que um órgão que se ocupasse com 
temas relacionados ao planejamento do desenvolvimento do estado.

Por fim, a lei que transformou as SDR em ADR não alterou o Desenvesc, mas os CDR perderam seu po-
der deliberativo sobre os projetos locais, comprometendo as discussões de estratégias de desenvolvimento 
territorial. Isso tende a esvaziar esses Conselhos, considerando sua composição majoritária de chefes do 
Executivo e Legislativo municipal que, até então, não demonstraram interesse para discussões de médio e 
longo prazo. Já a criação do CRG visa aumentar a coordenação entre os órgãos estaduais, o que pode melho-
rar a eficiência e eficácia da gestão pública, mas não garante a construção de uma perspectiva de DTS.

Em suma conclui-se que a descentralização catarinense não resultou em mudanças institucionais signi-
ficativas na escala de poder com vistas ao processo de tomada de decisão do Estado. Essa limitação também 
impediu que a descentralização se fortalecesse na perspectiva do DTS, não gerando estímulos significativos 
para os agentes locais assumirem os rumos do desenvolvimento de sua região.
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Resumo

O presente trabalho busca entender os desafios enfrentados pelos os membros do Núcleo Dirigente do 
Litoral Extremo Oeste do Ceará ao desenvolverem seus papéis, tratando a governança como fator impor-
tante nas ações do Colegiado. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo geral: Verificar os desafios 
que impedem os membros do Núcleo Dirigente desenvolverem seus papeis de gestão e governabilidade, a 
partir do olhar da gestão de Políticas Públicas. Especificamente buscou-se analisar os papeis dos membros 
do núcleo dirigente conforme regimento interno e comparação com as ações desenvolvidas pelos membros. 
Entendendo a governança a partir dos olhares de Dallabrida (2011); Milani e Solinís (2002); Pires (2011) 
e Leite (2009) e tendo como referência os artigos 1º e 4º do regimento interno do referido colegiado terri-
torial(CEARÁ, 2010) foi elaborado um questionário e aplicado a sete membros do núcleo dirigente. Consta-
tou-se que os membros do núcleo dirigente não têm poder de decisão para fazer o controle e gestão social 
das políticas públicas executada no espaço do território, pois, diante das respostas fica clara a centralização 
de poder, a ineficácia da circulação das informações dentro do próprio colegiado, a verticalidade nas toma-
das de decisões. Porém tem como avanços a consolidação da estratégia territorial e um ponto central nas 
articulações sobre as políticas públicas a serem conquistadas e implantadas no território, com o intuito de 
valorizar a capacidade das instituições locais.

Palavras-chave: Governança territorial. Ceará. Núcleo dirigente; Colegiado Territorial.
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Introdução

Neste artigo verificamos como o Núcleo dirigente do Território Litoral Extremo Oeste do estado do 
Ceará analisa a gestão do seu colegiado, ou seja, a governança. Com base na análise do regimento interno do 
Colegiado Territorial, em especial os artigo 1º e 4º, sobretudo no que diz respeito às atribuições funcionais 
dos membros do núcleo dirigente do Território Litoral Extremo Oeste – CE. Buscou entender como os mem-
bros do núcleo dirigente vêm executando seus papéis diante do regimento, e de que forma está se dando a 
governança territorial, isto porque o regimento define o Núcleo dirigente como a instância de coordenação 
do colegiado territorial. Nosso objetivo principal foi verificar os desafios que impedem os membros do nú-
cleo dirigente desenvolver seus papeis de gestão e governabilidade, a partir do olhar da gestão de políticas 
públicas. Além desse buscamos analisar os papeis dos membros do núcleo dirigente conforme regimento 
interno e comparou-se com a ação desenvolvida pelos mesmo; buscou ainda entender os principais desafios 
que impedem os membros do núcleo dirigente a desenvolver seus papeis. O regimento interno do colegiado 
territorial (BRASIL, 2010) foi a peça chave para entender e desenvolver a compreensão do papel dos mem-
bros do colegiado em especial o núcleo dirigente.

Concebendo a governança como um termo importado do campo das empresas que caiu bem no campo 
da gestão participativa das políticas públicas e tendo como referência os estudos de Dallabrida(2011) o qual 
aproxima o conceito de governança as ciências Geografia e Política, isto porque ele vai fazer referências ao 
conceito de governança territorial. Nesse sentido entendemos que nesse ponto se encontra a governança do 
colegiado territorial objeto desse estudo, pois, esse se encontra na mesma instância que se refere o autor. É 
importante destacar que o referido autor utiliza o termo governança territorial “se referindo às iniciativas 
ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada territorialmente para gerir os assuntos 
públicos a partir do desenvolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucio-
nais” (DALLABRIDA, 2011, p. 17).

Numa vertente semelhantes têm-se os estudos de Milani e Solinís (2002) os quais citam que “O uso do 
termo governança importado do mundo das empresas para descrever protocolos de coordenação diferen-
tes dos mercados aplicar-se-ia, mais tarde, ao mundo do poder e das organizações locais”. Isto é, ao termo 
governança foi acrescido o termo local.

É nesse sentido que o presente artigo adota o conceito de governança para compreender a dinâmica do 
colegiado territorial do Extremo Oeste do Ceará. A escolha por essa discussão teórica permitiu ampliar as 
reflexões para além do planejamento e questões voltadas a gestão e economia, acrescentando-se as ques-
tões voltados para o desenvolvimento social e participação dos entes envolvidos em todo o processo estra-
tégico. Estamos nos referindo a descentralização no sentido amplo, como descentralização das discussões, 
participação, proposição, controle, gestão e poder.

Do Território Litoral Extremo Oeste

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), a estratégia territorial é “ modelo 
que vem sendo desenvolvido pretende gerar capacidades, incentivos e legitimidades, para firmar autono-
mia territorial”, pautado na participação social, envolvendo poder público e sociedades civil numa “gestão 
compartilhada” e favorece “os processos de descentralização e fortalecimentos das regiões, na condição de 
entidades territoriais” (PERICO, 2009, p.201). No Brasil, a ação política denominada Estratégia de Desenvol-
vimento Territorial veio ser implantada de fato em 2003 quando da iniciativa de projeto piloto em algumas 
regiões dos estados brasileiros, implementada com iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-
-MDA. Tomando como exemplo este projeto piloto, o governo do estado do Ceará, em 2008, assinou o Pacto 
pela Territorialização e territorializou toda região geográfica do estado, constituindo 13 territórios, tendo 
como um deles, o Território Litoral Extremo Oeste (TLEO)

O TLEO é um agrupamento de instituições públicas e privadas, que compreende um espaço de 12 mu-
nicípios(Acaraú, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Mar-
tinópole, Morrinhos e Uruoca) situados na região Oeste do Estado do Ceará (Figural 1), englobando uma 
população 336.304 habitantes (IBGE,2010).
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Em outubro de 2009 foi instituído o colegiado do TLEO com 127 assentos, estando representadas 21 
instituições da sociedade civil e 19 instituições do poder público, conforme Resolução nº 52 do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (BRASIL, 2005). O Colegiado do TLEO tem como intuito o 
desenvolvimento com sustentabilidade de modo a contribuir para a consolidação de uma identidade forte e 
ativa dos grupos de municípios, bem como desenvolver econômica, social, cultural e ambientalmente a re-
gião.O núcleo dirigente é uma instância do colegiado, responsável pela coordenação, articulação e represen-
tação do colegiado territorial. O Núcleo dirigente é composto por 12 membros, um membro por município, 
já que o Território é composto por instituições vinculadas a12 municípios, do total, metade é da sociedade 
civil e metade é do poder público. Cabe a ele ficar atento ao controle, gestão e a governabilidade das políticas 
públicas no espaço do território.

Figura 1 – Localização dos municípios situados no Território Litoral do Extremo Oeste em relação ao Brasil e a Região Nordeste.

Fonte: http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_191_Litoral%20Extremo%20Oeste%20-%20CE.pdf

Metodologia e análise dos dados

Para atender aos objetivos da pesquisa estruturou-se um questionário contendo oito perguntas o qual 
se buscava traçar o perfil dos respondente e analisar o desenvolvimento das funções dos membros tomando 
como referência as informações apresentadas nos artigos 1º e 4º do regimento interno do colegiado do TLEO.

O questionário foi aplicado a sete membros do núcleo dirigente do total de doze membros. O critério 
para escolha dos membros foi buscar verificaras mais diversas situações como idade, nível de escolaridade, 
tempo no colegiado territorial, dentre outros.

A partir dos dados coletados foi possível verificar que os mesmos apresentam um tempo médio de par-
ticipação no colegiado em torno de 4,2 anos, dos quais 2,9 anos foram dedicados a participação no Núcleo 
dirigente. Sendo que o tempo mínimo observado foi de 01 anos e o tempo máximo de 5 anos e 6 meses, neste 
caso o membro permanece desde o início da formação do colegiado, já que o colegiado foi formado em 2009.

O Núcleo dirigente no exercício de seus papeis de fato e de direito

De acordo com os entrevistados o Núcleo dirigente vem executando seu papel em parte e não como dito 
no regimento interno e alguns pesquisados apontaram que falta internalizar a estratégia territorial e tê-la 
como espaço para se trabalhar as políticas públicas, porém, a maioria apontou como causa da não execução 
de seus papéis a fragilidade no poder de decisão. Pois, segundo o relato os mesmos não tem poder de deci-
são suficiente.



442

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

Ao serem questionados sobre os fatores que impediam a execução de seus papéis, conforme artigos 1º e 
4º do regimento,os mesmos voltaram a enfatizar a ausência do poder de decisão junto ao colegiado aliado a 
outras questões: falta de apoio dos gestores e também a não abertura dos gestores, executores das políticas 
públicas. Uma possível justificativa para esse dado pode ser encontrado no fato de que para os gestores públi-
cos municipais o TLEO significar recurso e benefícios financeiros para sua região, conforme relato de um dos 
membros. Assim, os gestores veem a estratégia territorial como uma oportunidade de buscar recursos e pro-
jetos para seus municípios, e quando este anseio não é alcançado de imediato eles desacreditam da estratégia 
e até questionam ou dificultam a participação de seu representante. Assim fica claro dos principais obstáculos 
consiste na ausência do poder de decisão para fazer a gestão e governança das políticas públicas de sua região.

Quando indagados sobre a realização de articulações para buscar parcerias 85,71% responderam 
sempre, e 14,28% respondeu nem sempre, eles se referiam a manter as reuniões do núcleo dirigente, pois 
sempre um ou outro membro consegue apoio dos governantes municipais para participar das reuniões 
do colegiado. Cabe destacar que no momento em que responderam o questionário todos os sete membros 
abordaram as dificuldades enfrentadas para participar das reuniões, dentre essas citaram: deslocamento, 
muitas atividades, falta de autonomia, acúmulo de funções, escassez de dinheiro para se deslocar para as 
reuniões do colegiado. É importante frisar que os membros exercem atividades profissionais na instituição 
que representam. Assim, com várias atividades a serem desenvolvidas, os membros do colegiado não são, e 
nem pode dispor de exclusividade para se dedicar as ações do colegiado do TLEO.

Constatamos também deficiências no fluxo de informações entre as diversas instâncias do colegia-
do. Em relação à atribuição do núcleo em manter o fluxo de informações nas instâncias dos colegiados, as 
resposta foram 28,57% responderam sempre, isto é o núcleo dirigente mantém as informações, enquanto 
71,42% responderam nem sempre.

Governança no extremo oeste

Através dos dados coletados percebemos que os membros se referirem a estratégia territorial como se 
fosse o exercício da governança territorial, até porque governança busca resultados eficazes para ação da 
estratégia territorial, portanto são conceito distinto. Foi comum o colegiado citar que a Estratégia territorial 
não é fácil, quando ele se refere a estratégia territorial ele quer dizer que o exercício da governança, neste 
novo modelo de discutir, propor, acompanhar e avaliar as políticas públicas de sua região é um desafio. Isto 
porque a sociedade, tanto público quanto privado, não está acostumada ao exercício compartilhado de polí-
ticas geridas por governos e governados.

Quando tratamos deste formato de discutir e trabalhar as políticas públicas estamos falando de estra-
tégia territorial no intuito de alcançar a gestão territorial. O exercício da governança territorial no Extremo 
Oeste cearense que compete ao colegiado territorial em específico aos membros do núcleo dirigente, é um 
papel que não é fácil de ser executado. É um desafio alcançar esse tipo de governança porque requer domí-
nio de poder, e existe uma série de questões pertinentes.

Verificamos ainda que o colegiado é um espaço de participação, articulação e discussão das políticas pú-
blicas, quando se trata de proposição tem um nível mais baixo, contudo, nem sempre as políticas que aconte-
cem no território não estão sendo deliberada no espaço indicado. Quando traz para a questão da gestão e con-
trole dessas políticas o nível cai consideravelmente. Com este dado, analisa-se que o colegiado não faz a gestão 
e consequentemente não tem controle das políticas públicas executadas no espaço do território. Portanto a go-
vernança territorial não está sendo exercida de forma a gerar a eficácia, conforme resposta dos entrevistados.

Para alcançar um nível de gestão mais elevado é fundamental que as instituições pertencentes ao co-
legiado possa de fato internalizar a estratégia territorial para que possa dá poder de decisão ao seu repre-
sentante dentro do colegiado. Portanto, para o exercício dessa governança é importante e fundamental que 
a estrutura tenha poder de decisão. Percebemos na fala e nas respostas do questionário que os membros 
do colegiado não estão com o exercício desse poder sobre suas atribuições. Nesse sentido, as informações 
coletadas nos leva ao pensamento de Dallabrida (2011, pg. 17) o qual informa

A análise dos diferentes processos de governança territorial e desenvolvimento contribuem para firmar a 
convicção de que governa e decide quem tem poder” . A governança, assim, sinteticamente, refere-se ao ato de 
atribuir poder à sociedade para governar, ou de conquista de poder pela sociedade para governar. Portanto o 
exercício da governança é realizada através de relações de poder.
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Relação de poder esta, que o colegiado do TLEO precisa adquirir, por conquista ou lhe seja atribuído 
para que possa exercer a governança das políticas no território. A partir da fala de um dos membros aqui 
replicada “a estratégia territorial não é fácil” acreditamos, ser esse o principal desafio a ser alcançado pelos 
membros do TLEO.

Considerações

Em análise ao controle que o núcleo dirigente tem de seu papel foi constatado, que o não cumprimento 
do regimento é a falta de poder de decisão que os membros do núcleo dirigente não têm. Em muitos casos 
dependem de outros para cumprir seu papel, falta autonomia. Lembrando que eles estão no núcleo dirigen-
te porque pertencem a uma instituição que faz parte do colegiado territorial. Portanto, o assento dentro do 
colegiado é da instituição e não da pessoa, por isso tem membros há 01 ano e outros que se encontram há 
mais de 05 anos. Um exemplo, toda vez que há eleição naquela instituição provavelmente haverá mudança 
de representação, e como o núcleo dirigente é formado pela representação destas instituições, mudaram os 
membros consequentemente.

Visualizamos como avanços a consolidação da estratégia territorial e um ponto central nas articulações 
sobre as políticas públicas a serem conquistadas e implantadas no território, com o intuito de valorizar a 
capacidade das instituições locais.

Para alcançar um nível de gestão mais elevado é fundamental que as instituições pertencentes ao co-
legiado possa de fato internalizar a estratégia territorial para que possa dá poder de decisão ao seu repre-
sentante dentro do colegiado. Acredita-se também ser necessário o membro representante da instituição 
sempre socializar, dentro de sua instituição, as ações discutidas dentro do colegiado para possibilitar o 
convencimento ou não, na importância da estratégia territorial.
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Resumo

Neste trabalho, o objetivo geral é propor uma metodologia teórica expandida para a governança terri-
torial implicando as noções de rede política e de justiça territorial. Nessa proposta, a governança assumida 
como estratégia, a rede política como dispositivo e a justiça como horizonte remetem-se ao desenvolvimen-
to territorial eticamente situado e democraticamente conduzido, garantindo-o. A questão central é a tensão 
entre limites e potencialidades do desenvolvimento territorial à luz dos colegiados territoriais no estado do 
Pará. Dentre alguns apontamentos teóricos da metodologia em tela, destacamos que as redes políticas terri-
toriais viabilizam a construção de um espaço de compromisso e que esse espaço corresponde a uma arena 
política na qual e através da qual os atores territorializados se solidarizam, na busca de sentido e na pro-
moção de resultados. O espaço de compromisso é um espaço político caracterizado pelo compartilhamento 
de decisões tomadas com transparência que interessam ao bem comum. Animado por redes políticas, esse 
espaço constitui-se como ambiente favorável à convivência participativa de coprotagonistas. Ao contrário, 
os espaços de dependência, muito embora resultem de uma convergência de ações, pautam-se na hierarqui-
zação que subordina a maioria aos interesses e às decisões de alguns poucos. As redes políticas territoriais 
e a justiça territorial garantem, por si sós, uma prática territorial democrática; contudo, esse interessante 
dispositivo – que são as redes, contém um elevado potencial estratégico de condução à gestão democrática 
do território. A governança colaborativa tem, igualmente, muito a contribuir para a elevação desse poten-
cial; por isso, nosso empreendimento metodológico em aproximar essas três noções: governança territorial, 
redes políticas territoriais e justiça territorial. Do ângulo da práxis, os colegiados territoriais são vetores 
que apontam para a concretização de uma governança territorial nos moldes metodológicos que propomos. 
Mencionamos os Núcleos De Extensão em Desenvolvimento Territorial – Nedet – que são unidades admi-
nistrativas com função de apoiar ações de extensão e de assessoramento técnico aos colegiados territoriais 
e demais atores dos territórios rurais. Esses núcleos são parte do programa governamental que se vincula 
à estratégia de fortalecimento e consolidação da abordagem territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). Nesse sentido, a exemplo da rede nacional de colegiados territoriais, na Amazônia, existe 
a rede paraense de colegiados de desenvolvimento territorial para a qual direcionaremos atenção visando 
à discussão de nossa metodologia teórica. Como eixo estruturante, nos cabe indagar quem são os sujeitos 
da ação, quais são as estratégias em jogo e que espaços políticos são capturados, legitimados e redefinidos 
pelas redes da governança.

Palavras-chave: Governança territorial; redes políticas; justiça territorial; colegiado territorial.
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Introdução

Neste trabalho, o objetivo geral é propor uma metodologia teórica expandida para a governança terri-
torial implicando as noções de rede política e de justiça territorial. Nessa proposta, a governança assumida 
como estratégia, a rede política como dispositivo e a justiça como horizonte remetem-se ao desenvolvimen-
to territorial eticamente situado e democraticamente conduzido, garantindo-o. A questão central é definida 
pela tensão entre limites e potencialidades do desenvolvimento territorial à luz dos Colegiados Territoriais.

Dentre alguns apontamentos teóricos da metodologia em tela, destacamos que as redes políticas terri-
toriais viabilizam a construção de um espaço de compromisso e que esse espaço corresponde a uma arena 
política na qual e através da qual os atores territorializados se solidarizam, na busca de sentido e na promo-
ção de resultados. Acatamos que as redes políticas territoriais e a justiça territorial não garantem, por si sós, 
uma prática territorial democrática; contudo, esse interessante dispositivo – que são as redes, contém um 
elevado potencial estratégico de condução à gestão democrática do território, eticamente validada. Por isso, 
nosso empreendimento metodológico visa à aproximação destas três noções em sua dimensão territorial: 
governança, redes políticas e justiça. 

Do ângulo da práxis, os Colegiados Territoriais são vetores que apontam para a concretização de uma 
governança territorial nos moldes metodológicos que propomos. Como eixo estruturante de reflexão, nos cabe 
indagar quem são os sujeitos da ação, quais são as estratégias e táticas em jogo e que espaços políticos são cap-
turados, legitimados e redefinidos pelas redes da governança em prol do desenvolvimento territorial. Tomare-
mos como breve alusão empírica, a realidade paraense, na citação do Colegiado Territorial da Transamazônica.

Para tanto, estruturamos este texto em seções sequenciadas deste modo: uma primeira seção é dedica-
da à explicitação das noções teóricas de governança territorial e redes políticas. Uma segunda seção se de-
dica à explanação da justiça territorial como horizonte epistêmico e prático da ética. Por fim, apresentamos 
uma terceira seção que vislumbra os Colegiados Territoriais como elementos cruciais de uma rede política 
vinculada à governança territorial e guiada pelos princípios da justiça territorial.

As redes da governança territorial

Considerando-se que as redes são formadoras de tramas, iniciamos nossa discussão teórica sobre as 
redes admitindo que a noção de governança encontra-se inserida numa trama de matrizes distintas. Isso 
implica em reconhecer, muito esquematicamente, que tal noção está enredada em matrizes de interpretação 
que vão desde aquela do mundo empresarial, na primeira metade do século XX – originando a ideia mesma 
de governança corporativa – passando por outra de cunho neoliberal, na década de 1980 daquele século 
– caracterizando o debate ensejado pelo Banco Mundial – até aquela de corte mais próximo a uma teoria 
social crítica, na virada do século passado – buscando desdobramentos para a noção de governança que não 
estejam aprisionados, inamovivelmente, nesse seu rígido e conservador passado matricial. Por esse último 
caminho reflexivo, isto é, por essa matriz de interpretação, nos movemos.

Logo de saída, admitimos que a governança constitui uma estratégica de coordenação horizontal des-
dobrada em diferentes dimensões. Daí, poder-se falar de governança corporativa, governança como nova 
gestão pública, governança de políticas de desenvolvimento, governança mundial ou global, governança 
como auto-organização, governança em e através das redes, governança multinível, regional ou supranacio-
nale por aí vai. Legitimamente, pode-se falar, também, de uma governança territorial. Devendo ser distingui-
da – mas jamais isolada – de noções próximas a ela, tais como governo, governabilidade, governamentalida-
de, governação e accountability, a governança concerne um tipo de capacidade governativa (SANTOS, 1997), 
como as demais noções próximas mencionadas.

Como essa capacidade governativa estratégica – a governança – exige especificações táticas que lhe 
permitam a operacionalização, o detalhamento dos ramos da estratégia, nesse inciso, parece-nos oportuno:

A estratégia genética preocupa-se com a edificação, isto é, com a criação e a geração de novos meios (...). A 
estratégia estrutural engloba os aspectos relativos à disposição dos meios, isto é, à sua composição, organi-
zação e articulação em capacidades coerentes, interdependentes e colaborantes. (...) A estratégia operacional 
trata dos aspectos ligados ao emprego dos meios, atendendo às suas características e possibilidades para a 
materializarem os objectivos superiormente fixados (RIBEIRO, 2010: 82-83. Grifo nosso).
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Então, em nosso entendimento, a governança é uma estratégia estrutural que se ramifica em estraté-
gias operacionais – ou seja, em táticas – fundamentais à consecução dos objetivos pretendidos, voltados à 
colaboração, à cooperação, à coerência, à interdependência e à coesão. É desse modo, que afirmamos a apro-
ximação necessária entre as noções de governança e de rede. Parece-nos cristalina a relação estabelecida 
entre rede e governança, bastando mencionar autores como Climent et al. (2009:136) ao reconhecerem, a 
partir da discriminação feita por George Benko, que existem modos de regulação específicos como a compe-
tição, a hierarquia, a coação, a solidariedade e negociação que formam uma complexa combinação entre si. 
Essa combinatória entre modos de regulação justificaria não somente a complexidade da governança como 
caracterizaria a expressão governança em rede e até mesmo as redes da governança.

Destarte, enfatizaremos as noções de governança territorial e redes políticas territoriais, como realiza-
mos alhures:

Concebemos a governança territorial como um processo estratégico de coordenação de ações políticas en-
tre atores e agentes sociais visando à resolução compartilhada de questões comuns e a promoção da justi-
ça territorial. Trata-se de um processo de territorialização específico, integrado, por seu turno, ao processo 
mais amplo de desenvolvimento territorial – em distintas escalas geográficas. As redes políticas territoriais 
incorporam-se nesse processo como mecanismos que ativam pontos do território, através da veiculação de 
competências, valores, interesses e capacidades (LIMA, 2014:1242).

Outrossim, definimos as redes políticas, em sua complexidade, como

estratégia de coordenação de fluxos de comandos e decisões, capaz de formar uma arena política e de lhe 
conferir visibilidade, requalificando um dado território. Esse tipo de rede se forma a partir da dinâmica terri-
torial, retroagindo com esta última (LIMA, 2005:123; 2010: 209)

A partir dessas explanações teórico-conceituais, empreenderemos, a seguir, a referência à justiça ter-
ritorial como um horizonte de sentido á dinâmica que anima as redes políticas da governança territorial.

A justiça territorial: breve notícia teórica

Para Lee (2000:342), a justiça territorial corresponde à “aplicação dos princípios de justiça social às 
unidades territoriais. Como tal pode ser o princípio de aplicação das políticas territoriais. Não obstante, a 
justiça territorial deve ter em conta tanto as condições de geração de riqueza e bem-estar social, como sua 
distribuição, o que somente faz sentido dentro de um contexto particular de relações sociais”. Lee ainda 
afirma que “a necessidade deve ser a variável fundamental na hora de se determinar a justiça territorial, 
juntamente com a contribuição do bem comum” Contudo, alerta-nos para a difícil execução de programas de 
justiça social baseados na territorialidade, tornando um problema que pode chegar à “falácia ecológica” de-
vido à inadequada definição espacial das unidades territoriais. Entendemos que essas unidades territoriais 
devem ser definidas, em sua dinâmica, tendo-se em mira critérios extraídos da experiência territorial, ou 
seja, a partir da perspectiva das práticas espaciais e dos espaços de representação – dos espaços percebido 
e vivido – , nas palavras de Henri Léfèbvre, em seu livro La production de l’espace.

E entendemos, também, que a necessidade, como uma das variáveis da justiça territorial, pede um 
complemento ineliminável: o direito social. Nesse inciso, remetem-se dialogicamente a política e a ética, 
assumindo-se a premissa de que “só se pode estabelecer a relação entre a ética e a política em termos com-
plementares, concorrentes e antagônicos” e que “não se pode separar nem confundir ética e política. As 
grandes finalidades éticas exigem, com frequência, uma estratégia, ou seja, uma política, e a política exige 
um mínimo de meios e de finalidades éticas, sem por isso se reduzir à ética” (MORIN, 2005: 51 e 80). Por 
esse caminho, deparamos a possibilidade de reflexão sobre o sentido de uma ética prática que nos situe 
politicamente e de uma ética aplicada, lembrando sempre que os dois horizontes da ética são a justiça e feli-
cidade, de acordo com o trabalho de Cortina (2013). Assim, a justiça territorial se insinua como o horizonte 
incontornável tanto da governança territorial quanto das redes políticas que a animam.

Diante do exposto, podem os Colegiados Territoriais corporificar empiricamente a aproximação entre 
governança, rede e justiça territoriais?
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Os Colegiados de Desenvolvimento Territorial: o vetor tático da governança

Nessa nossa proposta metodológica, consideramos que a governança territorial encerra um operador 
teórico fundamental para a concretização do desenvolvimento territorial. Nesse sentido, as redes políticas 
territoriais são os dispositivos que dinamizam esse operador. No rastro dessa articulação, o que muitos 
denominam modalidades de governança territorial (PIRES, 2016), concebemos como vetores táticos – es-
tratégicos operacionais – desse tipo de governança. Empiricamente, os exemplos desses vetores táticos se 
multiplicam na dinâmica territorial, por meio de comitês, câmaras, circuitos, arranjos, consórcios, associa-
ções, colegiados, para mencionar alguns. Esses vetores configuram taticamente a governança territorial, 
conferindo-lhe operacionalidade técnica e visibilidade política. 

É assim que as redes políticas devem incidir nessa configuração territorial. É, igualmente, dessa ma-
neira que os Colegiados de Desenvolvimento Territorial (CODETER) assumem uma importância estratégica 
quando articulados por tais redes em sua configuração territorial ampliada. Advogamos que esses vetores 
táticos em rede são uma ferramenta crucial para o desenvolvimento territorial. No caso da Amazônia, vis-
lumbramos que a rede de Colegiados Territoriais no estado do Pará significa uma oportunidade favorável à 
coesão e cooperação territorial como situação desejada e indutora do desenvolvimento territorial/regional. 
Vejamos descritivamente o exemplo do CODETER da Transamazônica.

O sistema de gestão e implantação do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável da Tran-
samazônica, coordenado pelo Colegiado de Desenvolvimento Territorial/CODETER o qual foi criado no ano 
de 2008 a partir do Programa Territórios da Cidadania, visa garantir a representatividade, diversidade e 
pluralidade de público, incorporando-se os representantes de novos segmentos, representantes das seto-
riais nas plenárias específicas, garantindo participação social na gestão e integração das políticas públicas. 

O CODETER apresenta estrutura de gestão formalizada e ativa, constituída pelas seguintes instâncias: 
Núcleo Dirigente, Núcleo Técnico, Plenária e Câmaras Técnicas Setoriais, a saber: Ordenamento Fundiário e 
Gestão Ambiental, Acesso ao Crédito e ATER, Setores Produtivos e Pesca e Aquicultura; sendo que é da plenária 
a responsabilidade de tomar as decisões a partir da avaliação, que resulta do processo de acompanhamento. 
Para isso, a Plenária conta com instâncias de apoio como os Fóruns Setoriais, o Núcleo Técnico, além da as-
sessoria territorial que apóia as relações deste com o Comitê de Articulação Estadual (CAE), com Delegacia 
do MDA e com a SDT/MDA. Lembrando que o colegiado está ligado a Rede Estadual e Nacional de Colegiados 
Territoriais “Territórios em Rede” e Célula de Acompanhamento e Informação do Território da Cidadania da 
Transamazônica. Todos os membros foram definidos pela plenária do CODETER. As atribuições do Conselho 
Gestor e seu funcionamento devem em linhas gerais, compreender a articulação política entre as três esferas 
de governo e as respectivas esferas setoriais, visando à implementação das ações do Plano; definir as ações 
prioritárias no território, revisando-as quando necessário e realizar o monitoramento da execução das ações 
previstas, assim como sua efetividade. O Conselho Gestor conta com a participação do poder público (40%) e 
sociedade Civil (60%) sendo composto por nove membros titulares e nove membros suplentes.

Efetivamente, como aproximar essas distâncias na Transamazônica do ponto de vista da justiça terri-
torial (Foto 1)?

Foto 1 – Transamazônica: municípios a que tipo de distâncias entre si?
Disponível em: https://lh3.googleusercontent.com/-N9QaYmyYxSQ/VqDhibjb1GI/AAAAAAAAmM0/ 

GNXsoXvLRUw/s640/blogger-image--2035985213.jpg. Acesso em: 15 out. 2016.
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Conclusão

Por meio desse trabalho, defendemos a tese de que a governança territorial somente atinge seus pro-
pósitos quando viabilizada pelas redes políticas que assegurem a cooperação e coesão do território, etica-
mente situadas. Desse modo, defendemos uma metodologia teórica que aproxime e articule as noções de 
governança, rede e justiça, em sua dimensão territorial, com o intuito de promover uma territorialização de 
direitos sociais, culturais, políticos, civis e ambientais. Em nosso entendimento, os Colegiados de Desenvol-
vimento Territorial encerram uma oportunidade de concretização dessa metodologia. Os esforços empíri-
cos compõem a dimensão fundamental dessa metodologia. E isso é outro desafio.



450

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

Referências bibliográficas

CLIMENT, E. et al. Gobernanza en red y cultura técnico-empresarial en los sistemas productivos locales de 
Aragón. In: Salom, J. e Albertos, J. (Ed.). Redes socioinstitucionales, estrategias de innovación y desarrollo ter-
ritorial en España. Valencia: PUV, 2009

CORTINA, A. Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós, 2013

FRASER, N. Las escalas de la justicia. Barcelona: Herder, 2008

LEE, R. Justicia territorial. In: Johnston, R. et al. (Eds.) Diccionario Akal de Geografía Humana. Madri: Akal, 2000

LIMA, I. Redes políticas e recomposição do território. Tese de doutoramento. PPGEO/UFF, Niterói: Universi-
dade Federal Fluminnese, 2005

LIMA, I. A complexidade das redes políticas. In. Silva, C.; Nascimento, L. (Org.). Redes políticas do agronegócio 
da soja. Interesse, estratégia e resistências. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2010

LIMA, I. O território autonômico como sistema. In: Anais do 13º Encuentro de Geógrafos de América Latina, 
San José/Costa Rica: EGAL, 2011

LIMA, I. A governança territorial no rastro das redes políticas. In. Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia 
Política, Geopolítica e Gestão do Território, Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014

PIRES, E. Modalidades e desafios da governança territorial na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capiva-
ri e Jundiaí. Rio Claro, Geografia, Vol. 41, n. 2, 2016

RIBEIRO, A. Teoria geral da estratégia. O essencial ao processo estratégico. Lisboa: Almedina, 2010

SANTOS, M. Governabilidade, Governança e Democracia: Criação de Capacidade Governativa e Relações Exe-
cutivo-Legislativo no Brasil Pós-Constituinte. Rio de Janeiro, Dados, vol. 40, n. 3, Rio de Janeiro 1997

YOUNG, I. Representação política, identidade e minorias. São Paulo, Lua Nova, n. 67, 2006



451

CONFLICTOS INTERCULTURALES POR EL TERRITORIO:  
UN RETO PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL RURAL SIN ESENCIALISMOS

CARLOS EDUARDO OLAYA DÍAZ
Estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional. Universidad Nacional de Colombia.
ceolayad@unal.edu.co

Resumen

Se han comenzado a visibilizar en regiones rurales de Colombia – i.e en Cauca, El Catatumbo, Guaviare, 
Montes de María, El Pacífico, etc – , situaciones en las que comunidades étnicas – indígenas y negras – y cam-
pesinas disputan entre si aspiraciones territoriales que son percibidas como incompatibles. Suelen darse 
en torno a la propiedad de la tierra y al gobierno autónomo sobre territorios. Y se han manifestado en des-
acuerdos cotidianos entre organizaciones, pueblos y sociedades, en disputas legales ante las altas cortes, y, 
desafortunadamente, en expresiones de violencia directa entre miembros de las comunidades. Situaciones 
que han sido nombradas en el debate nacional como “conflictos interculturales” o “conflictos interétnicos”. 
Estas tensiones entre comunidades que han cohabitado en los mismos territorios, ocurren al menos por 
dos razones: i) el hacinamiento por el avance de la guerra, el extractivismo y el latifundio; y ii), porque el 
derecho multicultural colombiano brinda opciones estrechas que son interpretadas desde un esencialismo 
territorial, que hacen incompatible la convivencia entre comunidades rurales étnicas y campesinas en los 
mismos lugares. Con respecto a la segunda razón, por esencialismo territorial nos referimos a figuras de 
gobierno y ordenamiento territorial étnico y rural, que segregan la diferencia – desde la idea de una cultura 
un territorio-, y asigna a los sujetos étnicos un mayor estándar de protección y autonomía. Por ello surge la 
necesidad de repensar las teorías y modelos que son utilizados para el organizar los territorios de comuni-
dades rurales, evitando teorías esencialistas que jerarquicen el acceso a derechos e impongan fronteras a la 
relación entre comunidades rurales. Este artículo es un aporte para satisfacer dicha necesidad, y tiene por 
objetivo esbozar algunos modelos de figuras de gobernanza territorial intercultural, desde la experiencia 
colombiana, para evitar y manejar adecuadamente los conflictos entre comunidades rurales ocasionados 
por la implementación de dicho esencialismo territorial. Para cumplir este objetivo, este artículo está orga-
nizado en tres partes: i) se expondrán algunos casos de conflictos interculturales en Colombia y su relación 
con figuras de ordenamiento y gobierno territorial étnicas y rurales; ii) se describirán teorías y elementos 
esencialistas del derecho multicultural colombiano, que impiden el manejo adecuado de los conflictos inter-
culturales y iii) se esbozarán algunas propuestas de modelos de figuras de gobernanza territorial intercul-
tural, sus fortalezas y debilidades.
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Introducción

En Colombia se ha vuelto necesario repensar los modelos que son utilizados para el ordenamiento y 
gobierno territorial étnico y campesino, para evitar diseños y teorías esencialistas que jerarquicen el ac-
ceso a derechos e impongan fronteras a la relación entre comunidades rurales. Este artículo es un aporte 
para satisfacer dicha necesidad, y tiene como objetivo esbozar algunos retos y modelos para diseñar figuras 
de gobernanza territorial intercultural, desde la experiencia colombiana, para evitar y manejar adecuada-
mente los conflictos entre comunidades rurales ocasionados por la implementación de dicho esencialismo 
territorial. Para cumplir este objetivo, el artículo estará dividido en tres partes: i) se expondrá algunos casos 
de conflictos interculturales en Colombia, y su relación con figuras de ordenamiento y gobierno territorial 
étnicas y rurales, ii) se describirán teorías y elementos esencialistas del derecho multicultural colombiano, 
que impiden el manejo adecuado de los conflictos interculturales, y iii) se esbozará algunos retos y propues-
tas para diseñar modelos de figuras de gobernanza territorial intercultural.

1. Los conflictos interculturales por el territorio en Colombia

Se han comenzado a visibilizar en regiones rurales de Colombia situaciones en las que comunidades 
étnicas – indígenas y negras – y campesinas disputan entre sí aspiraciones territoriales que son percibidas 
como incompatibles. Suelen darse en torno a la definición de la propiedad de la tierra y al gobierno autó-
nomo sobre territorios; y se han manifestado en la forma de desacuerdos entre organizaciones sociales y 
políticas, en disputas legales ante las Altas Cortes, y, desafortunadamente, en expresiones de violencia di-
recta entre miembros de las comunidades. Situaciones que han sido nombradas en el debate nacional como 
“conflictos interculturales” o “conflictos interétnicos”. Veamos algunos ejemplos.

En la región del río Catatumbo, ubicada al nororiente del país, hay tensiones entre campesinos colonos 
que pretenden la constitución de una Zona de Reserva Campesina –ZRC-, e indígenas del pueblo Barí que 
añoran la ampliación de sus dos Resguardos, ya que se superponen sus aspiraciones –ver el Mapa 1.Traslape 
entre ampliación de resguardos Barí y la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo –. Indígenas y 
campesinos pretenden con ello evitar y reversar los despojos que los empuja hacia el norte del departamen-
to, desde la Colonia para el caso Barí, y desde el siglo XX para los campesinos. Despojos que tienen que ver 
con la expansión de industrias extractivas, haciendas y latifundios, guerras entre ejército, guerrillas y para-
militares, y todo tipo de privaciones que han llevado a procesos de colonización en búsqueda de una vida 
digna en entornos rurales (Carvajal Oquendo, 2016; Ordoñez, 2007; Martínez Cortez, 2012). La tensión que 
ha llegado a tocar estrados judiciales (El Espectador, 2016), a la vez que existe interés por parte del gobierno 
de implementar extracciones de carbón, petróleo, y ampliación de la agroindustria de palma aceitera, y de 
que se proyecta como una zona de aplicación de acuerdos de paz entre guerrilla de las FARC y el gobierno 
(Carvajal Oquendo, 2016).

En el Cauca hay una gran cantidad de conflictos interculturales. Algunos se presentan por los proyectos 
de ampliación de resguardos indígenas, titulación colectiva a comunidades negras, constitución de ZRC y 
adjudicaciones descuidadas por parte del Estado, en zonas previamente ocupadas u añoradas por otras co-
munidades, o que han compartido indígenas, negros y campesinos cotidiana e históricamente; la mayoría de 
estos conflictos se concentran en la región de valles interandinos, en las zonas montañosas donde han sido 
hacinadas las comunidades rurales, por parte de la concentración de tierras en los valles para la ganadería, 
la industria cañera y agroforestal, así como por la implementación de hidroeléctricas (Duarte, 2015) – ver 
algunos conflictos georreferenciados por el Instituto de Estudios Interculturales en el Mapa 2. Situaciones 
de conflicto potenciales y urgentes en el departamento del Cauca –.



453

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

Mapa 1 –Traslape entre ampliación de resguardos Barí y  
la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo1

Mapa 2 – Situaciones de conflicto potenciales  
y urgentes en el departamento del Cauca

Elaborado por: Cuyai Arias Tomado de Duarte (Duarte, 2015, pág. 138)

Estas tensiones entre comunidades rurales ocurren al menos por dos razones: primero, al ser las co-
munidades arrinconadas por el avance de la guerra, el extractivismo y el latifundio; y segundo, porque el 
derecho multicultural colombiano brinda opciones que hacen incompatible la gobernanza compartida entre 
comunidades rurales étnicas y campesinas en los mismos lugares. Además, estas tensiones han tenido un 
nuevo auge debido a las apuestas del gobierno por reglamentas Entidades Territoriales Indígenas, y por el 
renovado apoyo a las ZRC desde los diálogos de paz en la Habana con las FARC.

2. Esencialismos territoriales: las figuras territoriales étnicas y campesinas 
en Colombia

En los casos mencionados están involucradas figuras territoriales étnicas y campesinas, diseñadas 
como jurisdicciones que otorgan un nivel relativo de gobierno autónomo en cabeza de comunidades rurales 
para un territorio delimitado. Existen al menos tres: i) los Resguardos2, la figura de propiedad colectiva es-
tablecida para indígenas, creada durante la Colonia y cuyo reconocimiento estuvo en disputa hasta finales 
del siglo XX; ii) los Territorios Colectivos – TCCN-, figura de propiedad colectiva para comunidades negras, 
creada por la Ley 70 de 1993 a propósito del reconocimiento de aquellas como sujetos étnicos desde la 
Constitución de 1991; y iii) las Zonas de Reserva Campesina, áreas delimitadas en las que se implementa un 
Plan de Desarrollo Sostenible construido desde las comunidades campesinas, diseñadas desde la Ley 160 de 
1994 como instrumento de política rural y ambiental.

Estas figuras han sido establecidas para proteger a las comunidades rurales de múltiples privaciones y 
marginaciones a las que han sido sometidas, al ser despojadas, desorganizadas y estereotipadas. Sin embar-
go, para ello otorgan diferentes estándares de protección. Las figuras étnicas funcionan como títulos de pro-
piedad colectiva en cabeza de las comunidades étnicas, con reglas que prohíben transar su propiedad –para 
los TCCN se permite, pero sólo entre miembros de las comunidades-, mientras la ZRC es un área donde se 
aplican políticas de titulación y formalización de la propiedad familiar campesina, con mínimos y máximos 
de extensión. Los Resguardos son considerados Entidades Territoriales, y reciben transferencias del presu-
puesto nacional, mientras que los TCCN y las ZRC reciben recursos estatales en aplicación de políticas pú-

1  En punteado rojo están los resguardos indígenas, el área en rayas rojas es la propuesta de ampliación de resguardos, el polígono amarillo es la pro-
puesta de ZRC, y la zona roja es el área de traslape.

2 Existen otras figuras territoriales para comunidades indígenas, pero cuyo estándar de protección está supeditado a los resguardos. Las Reservas Indí-
genas son titulaciones que se pretenden sean convertidas en Resguardos, y estos pueden volver Entidades Territoriales Indígenas.
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blicas estatales. Todas las figuras tienen autoridades propias que gobiernan el territorio, pero las indígenas 
tienen la potestad de usar normas propias para administrar justicia, mientras que las negras y campesinas 
están regladas por normas estatales y sólo pueden intervenir para resolver conflictos “conciliables”3.

Además, se prohíbe los traslapes entre figuras y la ocupación de sujetos no étnicos en las figuras étni-
cas. Las ZRC no pueden constituirse en territorios étnicos –art. 3º del Acuerdo 024 de 1996 del INCORA-, y 
los TCCN no pueden constituirse en territorios indígenas –art. 19 del D. 1745 de 1995-. Además, se prohíbe 
el uso de la propiedad colectiva por personas que pertenezcan a las comunidades étnicas, así como se pre-
sume que los ocupantes que no pertenecen a estas lo son de “mala fe”. – art. 20 y 34, Decreto 1745 de 1995-.

Estas reglas de jerarquía y segregación espacial, son defendidas desde representaciones esencialistas 
de las comunidades rurales y sus territorios. Pueden agruparse tres de estas representaciones reduccionis-
tas: el culturalismo, según el cual las comunidades étnicas son radicalmente diferentes al resto de la “na-
ción”, y están por fuera de la modernidad, debido a unos rasgos plenamente identificables (Bocarejo Sues-
cún, 2015, pág. 130); el isomorfismo espacial, imaginario según el cual a cada “cultura” le corresponde un 
tipo de “territorio”, desde el cual se afirma que los territorios campesinos y étnicos son inconmensurables y 
hasta antagónicos (Bocarejo Suescún, 2015); y el nativo ecológico, según el cual hay una necesaria relación 
entre pertenecer a una comunidad étnica y tener prácticas y saberes ambientalmente sostenibles (Ulloa, 
2004). Estas representaciones son reproducidas en diversos repertorios discursivos que suelen otorgar ma-
yor valor a las prácticas y saberes de unas comunidades rurales sobre otras, a la par que borra las historias 
de mediaciones, convivencias y gobiernos compartidos entre aquellas.

3. El reconocimiento de territorios interculturales. Algunos retos y modelos

Como solución a las tensiones provocadas por las jerarquías y segregaciones espaciales, se han pro-
puesto dos tipos de solución: i) encaje de las figuras territoriales, y ii) integración de las figuras. El primer 
tipo implica que se modifiquen las pretensiones de las comunidades rurales para que puedan encajar de 
acuerdo a las normas que prohíben traslapes. Sin embargo, esto sería útil para situaciones en las que las 
comunidades no han compartido historias de contacto sostenido. El segundo tipo de soluciones significa el 
diseño de otras figuras territoriales que permitan traslapes, o de formas de entrelazar las existentes, para 
reconocer acuerdos o experiencias de convivencia entre comunidades rurales; solución que ha sido nom-
brada como “reconocimiento de territorios interculturales”.

Algunos autores han propuesto la reglamentación de una nueva figura que se aplique a los traslapes 
entre territorios de comunidades rurales, con órganos de gobierno conjunto y reglas de convivencia in-
tercultural (Duarte, Duque, & Espinosa, 2013; Ballesteros, 2015; Tobón Quintero, 2012). También se han 
propuesto otras interpretaciones de la legislación existente, para permitir ese reconocimiento. Por ejemplo, 
en la región del Bajo Atrato, al norte del Chocó, las comunidades negras propusieron considerar a los “chila-
pos” – campesinos “mestizos” – con los que comparten el territorio, como “ocupantes de buena fe” para que 
participaran del TCCN (Restrepo, 2013).

Ahora, estas propuestas de reconocer territorios interculturales se enfrentan a cuatro retos: i) re-dise-
ñar la jerarquía de derechos, lo que implica reconocer derechos diferenciales a campesinos, con estándares 
similares a los étnicos; ii) el no esencialismo, o evitar los reduccionismos mencionados, y otros que surjan al 
reconocer las relaciones interculturales, como privilegiar sólo un modelo entre muchos en las articulaciones 
entre culturas, o invisibilizar jerarquías de hecho entre comunidades rurales; iii) la eficacia jurídica, o que 
los diseños de figuras territoriales logren los efectos materiales y simbólicos para los que se construyó, lo 
que es un reto en entornos de múltiples conflictos por apropiación del territorio incluso para las figuras de 
Resguardos, TCCN y ZRC.

Del derecho colombiano pueden proyectarse tres modelos de reconocimiento de territorios intercul-
turales para reconocer experiencias de convivencia y acuerdos entre comunidades rurales, que apunten 
hacia la gobernanza compartida de territorios. El primero es el modelo de traslapes, o de figuras que pue-

3 Para los Resguardos ver los arts. 63, 246, 286, 329, 330, y 356 de la Constitución Política, Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2164 de 1995; 
para los TCCN ver el art. Transitorio 55 de la Constitución, la L. 70 de 1993 y el D. 1745 de 1995; y para las ZRC ver los art. 64 y 65 de la Constitución, 
los Capítulos IX y XIII de la L. 160 de 1994, el D. 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 de 1996 del INCORA.
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dan superponerse para permitir zonas intermedias de convivencia intercultural; la legislación sobre figuras 
territoriales no prohíbe la adjudicación de propiedad colectiva, ya sea en Resguardos, TCCN o común y 
pro-indiviso, dentro de las ZRC. El segundo es el modelo de interconexiones, que no permite traslapes entre 
las figuras, pero sí áreas de interconexión; esto puede aplicarse desde la institución de servidumbres inter-
culturales, que fue establecida para los Resguardos –art. 23 D. 2164 de 1995-, según la cual se puede acordar 
limitaciones de uso para un título de propiedad étnica o a la campesina, en favor de otro. Y el tercero es el 
modelo de ampliación subjetiva, según el cual pueden reconocerse otros sujetos como pertenecientes a las 
comunidades negras e indígenas, lo que dependerá del consentimiento de la comunidad titular de la figura 
territorial, así como del reconocimiento externos de dichas pertenencias.

Ilustración 1 – Modelo de traslapes Ilustración 2 – Modelo de interconexiones Ilustración 3 – Modelo de ampliación subjetiva

                                          

Conclusiones

En este texto se señalaron algunos retos y modelos para reconocer figuras de gobernanza intercultural, 
partiendo de la necesidad de permitir experiencias de acuerdos y convivencias entre comunidades rurales 
étnicas y campesinas en los mismos territorios.

Partimos de dos ejemplos de conflictos entre comunidades indígenas, negras y campesinas, uno en el 
Catatumbo, y otros en el departamento del Cauca, para indicar que estos ocurren por el hacinamiento de las 
comunidades, y por diseños de figuras territoriales que jerarquizan y segregan los territorios. Explicamos 
que hay tres figuras territoriales étnicas y campesinas – Resguardos, TCCN y ZRC-, que ostentan reglas de 
jerarquía y segregación, que son sostenidas por tres tipos de representaciones esencialistas sobre las comu-
nidades rurales: el culturalismo, el isomorfismo espacial y el nativo ecológico.

Por último, destacamos que para resolver y manejar dichos conflictos se propone el reconocimiento de 
territorios interculturales, es decir, el diseño de otras figuras territoriales que permitan y validen experien-
cias de acuerdos y convivencias entre comunidades rurales étnicas y campesinas. Señalamos que para ellos 
existen tres retos: i) re-diseñar la jerarquía de derechos, ii) el no esencialismo, y iii) la eficacia jurídica de las 
figuras territoriales. Así como tres modelos de reconocimiento, desde la legislación colombiana: i) el modelo 
de traslapes, ii) el modelo de interconexiones, y iii) el modelo de ampliación subjetiva.
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Resumo

O território da Cidadania Meio Oeste Contestado, localizado em Santa Catarina/Brasil, é composto por 29 
municípios de duas regiões do estado, tendo como cidades polo Xanxerê e Joaçaba, e que em termos de iden-
tidade pouco ou quase nada têm em comum. O território apresenta forte presença dos movimentos sociais, 
como o movimento da luta pela terra, dos direitos das mulheres camponesas, dos/as trabalhadores/as da 
agricultura familiar, da defesa do meio ambiente, entre outros que se articulam entre si, através dos sindicatos, 
federações, cooperativas, organizações não governamentais representando a sociedade civil. Há que ressaltar 
também a relevante participação do poder público através de suas instituições constituídas no poder executi-
vo e legislativo, nas esferas municipais, estadual e federal. Dados do IBGE (2015) estimam o total de 286.100 
habitantes no conjunto dos municípios que compõem o território, sendo que os números de famílias agricul-
toras totalizam 13.150 famílias (IBGE/Censo Agropecuário, 2006). A presença do Núcleo De Desenvolvimento 
Territorial (NEDET) no território possibilitou a reestruturação e recomposição do colegiado territorial e o 
debate das políticas públicas nas diversas atividades e eventos. A articulação e a mobilização dos representan-
tes das entidades e organizações da sociedade civil tornaram-se um desafio a ser superado, com o objetivo de 
ampliar a participação nos eventos e atividades do NEDET. Identificou-se se a necessidade do empoderamento 
do colegiado territorial, fundamentalmente das entidades e organizações da sociedade civil, principalmente 
nos eventos e atividades desenvolvidas, e que se tornaram espaços privilegiados de debates, elaboração e 
decisões sobre as políticas públicas, uma consciência coletiva. Visando garantir a expressiva representação da 
sociedade civil recorreu-se a métodos de mobilização de público para a participação nas atividades e eventos 
do território da cidadania meio oeste contestado. Esta metodologia aplicada tem promovido a efetiva parti-
cipação dos mais diversos setores da sociedade, principalmente indígenas e assentados de reforma agrária, 
e inclusive de mulheres e jovens destes setores, que anteriormente não participavam efetivamente, e que, 
necessitam a devida atenção nesse território, tendo em vista que nos últimos períodos, estava ocorrendo uma 
considerável redução da participação, nas atividades do território. Neste sentido o NEDET do território mudou 
sua estratégia de mobilização dos representantes das entidades e organizações da sociedade civil (indígenas, 
assentados/as de reforma agrária, mulheres e jovens), adotando uma metodologia de mobilização de público, 
que permitiu melhores resultados na participação das pessoas nas atividades e eventos.
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Inicialmente denominado Território Rural Chapecozinho (2003), sua nomenclatura foi alterada por 
solicitação de seus atores locais, passando a denominar-se Território Rural Meio Oeste Contestado. 

A partir do Decreto Presidencial de 25 de fevereiro de 2008, que Instituiu o Programa Territórios da 
Cidadania, com o objetivo de “promover e acelerar a superação da pobreza e das desigualdades sociais no 
meio rural, inclusive as de gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sus-
tentável”, e por atender seus critérios, passou a denominar-se Território da Cidadania Meio Oeste Contesta-
do – TC_MOC, o qual abrange uma área de 8.288,10 Km2 e é composto por 29 municípios (Figura 1): Ouro, 
Ouro Verde, Passos Maia, Abelardo Luz, Água Doce, Bom Jesus, Capinzal, Catanduvas, Coronel Martins, Entre 
Rios, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Galvão, Herval d`Oeste, Ibicaré, Ipuaçu, Ponte Serrada, São Domingos, 
Treze Tílias, Vargeão, Vargem Bonita, Xanxerê, Xaxim, Joaçaba, Jupiá, Luzerna, Lacerdópolis, Lajeado Grande 
e Marema, tendo como cidades polo, Xanxerê e Joaçaba. 

Esta composição representa de fato, a junção de dois territórios com identidades diferenciadas. O pri-
meiro composto pelos municípios situados na região das Associações de Municípios do Alto Irani (AMAI) 
e parte dos municípios da Associação dos Municípios do Noroeste (AMNOROESTE), e o segundo engloba 
municípios que compõem a Associação dos Municípios do Meio Oeste Contestado (AMMOC).

O Território apresenta forte presença dos movimentos sociais, como o movimento da luta pela terra, 
dos direitos das mulheres camponesas, dos/as trabalhadores/as da agricultura familiar, da defesa do meio 
ambiente, entre outros que se articulam entre si, através dos sindicatos, federações, cooperativas, organiza-
ções não governamentais representando a sociedade civil.

Figura 1 – Localização geográfica do Território da Cidadania Meio Oeste Contestado

Fonte: SDT/MDA, 2016.

Há que ressaltar também a relevante participação do poder público através de suas instituições cons-
tituídas nos poderes executivos e legislativos, nas esferas municipais, estadual e federal, entre os quais as 
Agências de Desenvolvimento Regional, Autarquias, Empresas Públicas, Consórcios Públicos Municipais, 
Associações de Municípios, entre outros).

Dados do IBGE (2015) estimam o total de 286.100 habitantes no conjunto dos 29 municípios que com-
põem o território, sendo que os números de famílias agricultoras totalizam 13.150 famílias (IBGE/Censo 
Agropecuário, 2009). Importante ressaltar também o grande número de famílias indígenas e de assentadas 



459

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

da reforma agrária no território, segundo dados do IBGE (2015) o território possui 5.256 famílias nos 141 
assentamentos, e nas quatro Terras Indígenas das etnias Kaingang e Guarani, o território possui 4.388 famílias.

A partir da constituição dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDETs), oriundos 
da parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) e Instituições Públicas de Ensino Superior e Tecnológicos (Universi-
dades e Institutos Federais), tornaram-se organismos importantes, contribuindo com a proposta da política 
da abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento sustentável e solidário para o Brasil Rural, 
apoiando os Colegiados Territoriais e as Institucionalidades representativas do poder público e da socieda-
de civil no território.

O NEDET do Território da Cidadania Meio Oeste Contestado, coordenado pela Universidade Federal Fron-
teira Sul (UFFS) e a Universidade do Oeste Catarinense (UNOESC), Instituições reconhecidas pela excelência 
na Educação, Pesquisa (Ciência, Tecnologia e Inovação) e da Extensão, tem apoiado e contribuído na Gestão 
Territorial, possibilitando a reestruturação e recomposição dos Colegiados Territoriais e principalmente no 
debate das políticas publicas da agricultura familiar e da reforma agrária nas diversas atividades e eventos.

A articulação e a mobilização dos representantes das entidades e organizações da sociedade civil tor-
naram-se um desafio a ser superado, com o objetivo de ampliar a participação nos eventos e atividades do 
NEDET e do Colegiado Territorial tendo em vista que a participação havia diminuído drasticamente. 

Foi sentida a dificuldade que muitas entidades e organizações possuem em participar dos debates, 
principalmente de agricultores/as familiares, as mulheres campesinas, indígenas, os movimentos ambien-
talistas, entidades urbanas (associações de moradores, sindicatos, entre outros politicamente desorganiza-
dos e desmobilizados).

Identificou-se se a necessidade do empoderamento do Colegiado Territorial, formado por representan-
tes das entidades e organizações da sociedade civil e do poder publico, visando à participação nos eventos 
e atividades desenvolvidas (reuniões, plenárias, conferencias, encontros, seminários), espaços privilegiados 
de debates, elaboração e decisões sobre as políticas públicas que venham ao encontro do desenvolvimento 
territorial sustentável e solidário.

Visando garantir a expressiva representação da sociedade civil no Colegiado Territorial recorreu-se a 
métodos de mobilização de público para a participação nas atividades e eventos do Território da Cidadania 
Meio Oeste Contestado. 

Anteriormente, o método adotado, era basicamente o encaminhamento de ofício ou e-mail com a con-
vocação, sem efetivamente buscar a confirmação, conscientização e a mobilização, sobre a importância de 
todos os setores e representantes das entidades, participarem dos eventos e reuniões do Território. 

Esta metodologia aplicada tem promovido à efetiva participação dos mais diversos setores da socieda-
de, principalmente indígenas e assentados de reforma agrária, e inclusive de mulheres e jovens destes seto-
res, que anteriormente não participavam efetivamente, e que, necessitam a devida atenção nesse território, 
tendo em vista que nos últimos períodos, estava ocorrendo uma considerável redução da participação, nas 
atividades do território. 

Neste sentido, as Assessorias de Gestão Social (ATGS) e a de Inclusão Produtiva (ATIP) do NEDET do 
território mudou sua estratégia de mobilização dos representantes das entidades e organizações da so-
ciedade civil, adotando uma metodologia de mobilização de público, que permitiu melhores resultados na 
participação das pessoas nas atividades e eventos, a qual consiste em:

1) Envio de um primeiro e-mail com o convite/convocação, aos endereços eletrônicos das entidades e 
organizações e dos/as dirigentes, e em sequência, outras comunicações com informações técnicas 
e conteúdos a serem abordados no evento.

2) Visitas da assessoria territorial aos dirigentes e lideranças das entidades e organizações da so-
ciedade civil, previamente agendadas, com a finalidade de sensibilizar e articular a participação. 
Esta metodologia demonstrou ser assertiva, para eventos maiores, que necessitavam garantir uma 
participação concreta e representativa, como nas plenárias, seminários e conferências territoriais.

3) Visando a participação direta de agricultores/as familiares, assentados/as da reforma agrária e 
beneficiários/as das políticas públicas, a articulação ocorre através das entidades sindicais e coo-
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perativas, que mobilizam a participação de associados/as e das entidades prestadoras de serviços 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, que mantém o contato direto e permanente com o público 
beneficiário, através das visitas promovidas pelas equipes de técnicos de campo que atendem as 
demandas dos/as produtores.

4) Estabelecimento de Comissões Organizadoras dos eventos, normalmente paritárias da sociedade 
civil e do poder público, compondo uma equipe de trabalho representativa dos diversos setores, 
que passam a ser considerados em sua condição de sujeito e, portanto propiciando debates e ela-
boração de documentos e textos, deliberações e encaminhamentos, e principalmente contribuindo 
na articulação e mobilização e avaliação dos eventos.

A metodologia de mobilização adotada possibilitou um significativo aumento na participação dos mais 
diversos setores da sociedade, dentre os quais podemos destacar, a presença de indígenas, assentados/as de 
reforma agrária, mulheres e jovens, que nunca haviam participado ou se afastado dos eventos do território. 
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Resumo

As discussões sobre a participação da sociedade nas esferas públicas tornam-se cada vez mais rele-
vantes para o desenvolvimento rural. Com a implantação do programa dos territórios rurais/cidadania o 
debate ganhou evidência. O programa busca por meio da instância colegiada territorial fomentar o forta-
lecimento institucional dos atores sociais locais na gestão participativa para a construção e integração de 
políticas para o território. O Território da Cidadania do Jalapão (TO) é formado por 08 (oito) municípios; e 
o colegiado territorial do Jalapão é composto por 32 (trinta e dois) membros, sendo quatro representardes 
por municípios (dois titulares e dois suplentes) atendendo a paridade de representação do poder público 
e da sociedade civil. Diante do exposto, o trabalho tem o objetivo identificar a presença dos critérios de 
Cidadania Deliberativa e Gestão Social no Colegiado Territorial do Território da Cidadania do Jalapão. Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionário com 50% dos 
membros do colegiado, sendo dois de cada um dos municípios que formam o Território e observação parti-
cipante. Para tabulação e discussão dos resultados foi utilizado o método de análise de conteúdo, de modo 
que os dados foram agrupados em categorias temáticas sobre Cidadania Deliberativa e a Gestão Social. Os 
resultados evidenciaram que a sociedade civil está engajada juntamente com poder público nos processos 
deliberativos relacionados às políticas públicas territoriais, principalmente nos papéis de identificação, se-
leção e aprovação dos projetos a serem financiados no território. Todavia, consideram-se excluídos do pro-
cesso de execução e gestão dos projetos destinados aos munícipios, pois não participam efetivamente desta 
fase, ficando a cargo apenas do poder público. Fragilizando assim alguns critérios da cidadania deliberativa 
e minimizando, mesmo que de forma reduzida, as características da gestão social.

Palavras-chave: Gestão Social. Cidadania. Território. Jalapão. 
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Introdução

A Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a 
partir do Plano Plurianual 2004-2007, promoveu iniciativas que consideraram a participação dos atores dos 
territórios e as especificidades locais nas diversas fases do planejamento de políticas públicas de desenvol-
vimento territorial, especificamente com o delineamento do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 
Territórios Rurais (Pronat). A aplicação do programa de desenvolvimento territorial ocorreu considerando 
as composições dos territórios rurais. Posteriormente, no Plano Plurianual 2008-2011, alguns territórios 
foram enquadrados no Programa Territórios da Cidadania. Os Territórios da Cidadania foram criados em 
virtude dos baixos indicadores sociais e por estarem economicamente mais fragilizados. Assim, foi possível 
integrar outras políticas públicas com os desdobramentos do planejamento territorial.

A constituição dos colegiados territoriais deliberativos, compostos por representantes da sociedade 
civil e poder público, nortearam às ações do programa de desenvolvimento dos territórios seguindo os 
princípios da cidadania deliberativa e da gestão social. Vale ressaltar, que a SDT ofereceu assessoramento 
técnico para auxiliar o funcionamento dos Colegiados Territoriais através de contratação de consultorias 
especializadas e a partir de 2013 foram constituídos para essa finalidade os Núcleos de Extensão em Desen-
volvimento Territorial (NEDET)1, por meio de parcerias com as Universidades Públicas Federais, Estudais e 
os Institutos Federais de Educação Tecnológica.

As discussões sobre a participação da sociedade nas esferas públicas tornam-se cada vez mais relevan-
tes para o desenvolvimento rural, uma vez que a gestão participativa nas instâncias colegiadas dos territó-
rios contribuem por meio do diálogo para a implementação de políticas públicas. Ainda mais, a participação 
cidadã possibilita que os afetados pelas políticas de desenvolvimento territorial se envolvam nas diferentes 
fases do processo, o que possibilita novas formas de gestão (TENÓRIO, 2012). A abordagem que considera 
a participação de diversos atores no planejamento de políticas e das ações que possibilitam o desenvol-
vimento opõe-se ao estilo de gestão tradicional, que se fundamenta em processos de decisões verticais e 
centralizados (modelo descendente – top-down). 

O conceito de cidadania possui várias olhares/compreensões, e neste trabalho o tipo de cidadania que 
será analisada é a deliberativa. Assim, cidadania deliberativa é entendida por Tenório (2012) como “[…] o 
envolvimento dos cidadãos nos processos de planejamento e implementação de políticas públicas, notada-
mente nas situações que facilitam o controle social dos ditos processos”. 

Nesse processo de participação entra em cena a gestão social, que segundo Cançado, Pereira e Tenório 
(2013, p. 132) pode ser entendida como “[…] a tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na inteligi-
bilidade da linguagem, na dialogicidade e entendimento esclarecido como processo, na transparência como 
pressuposto e na emancipação na condição de fim último”. 

Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de identificar a presença dos critérios de Cidadania 
Deliberativa e Gestão Social no Colegiado Territorial do Território da Cidadania do Jalapão (TO). A pesquisa 
se justifica como contribuição à agenda de pesquisa proposta para a Gestão Social por Cançado, Pereira e 
Tenório (2015), a partir da utilização do quadro de análise (CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 2011; VILELLA, 
2012) para se identificar a Gestão Social e suas possibilidades. 

O Território da Cidadania do Jalapão, localizado no estado do Tocantins, é formado por 08 (oito) muni-
cípios: Ponte Alta do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Novo Acordo, Rio Sono, Santa Tereza 
do Tocantins e São Félix do Tocantins. Conforme dados do IBGE de 2010, o Território do Jalapão abrange 
uma área de 34.113,20 km² possui 30.629 habitantes, destes 11.551 vivem na zona rural, correspondendo 
a 37,69% do total. Com um Índice de Desenvolvimento Humano médio de 0,671, e coeficiente de Gini médio 
de 0,42, constata-se a existência de desigualdades socioeconômicas. A economia da região está baseada na 
agricultura familiar, no turismo e no artesanato de capim dourado. Conta com uma fauna e flora rica e diver-
sificada o que leva o Jalapão ser considerado uma região de cerrado crítica e prioritária para a conservação. 
Estudos sobre a região têm sido constantes, como o do Ministério do Meio Ambiente (2007) para seleção de 
áreas para conservação da biodiversidade, que considera o Jalapão como de extrema importância biológica 
e prioritário para ações de políticas públicas para a conservação. As diversas unidades de conservação fa-
zem da região a maior soma de áreas protegidas do cerrado brasileiro.

1 Os pesquisadores deste projeto fazem parte da equipe NEDET, que atua no Território da Cidadania do Jalapão (TO).
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Material e métodos

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois foi identificada e posteriormente, descrita a presen-
ça dos critérios de Cidadania Deliberativa e as características da Gestão Social no Colegiado Territorial do 
Território da Cidadania do Jalapão. Para o desenvolvimento da pesquisa, os dados foram coletados através 
da observação participante, sendo que os pesquisadores, pertencentes à equipe do Núcleo de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial – NEDET, assistiram as reuniões do Colegiado Territorial do Jalapão de junho 
de 2015 a junho de 2016.

Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o coordenador e outros cinco membros 
do colegiado, sendo estes três representantes da sociedade civil e três representantes do poder público. 
As entrevistas semiestruturadas são aquelas que são desenvolvidas seguindo-se um roteiro previamente 
estabelecido (MARCONI; LAKATOS, 2011). Para tabulação e discussão dos resultados das entrevistas e dos 
dados coletados com a observação participante foi utilizado o método de análise de conteúdo de Bardin 
(2011), agrupando os dados em categorias temáticas sobre Cidadania Deliberativa e a Gestão Social. A aná-
lise de conteúdo ocorreu seguindo as seguintes fases cronológicas: a pré-análise, a exploração do material, 
o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

O colegiado territorial do Jalapão é composto por 32 (trinta e dois) membros, sendo quatro represen-
tardes por município (dois titulares e dois suplentes) atendendo a paridade de representação do poder 
público e da sociedade civil. Deste modo, ainda aplicou-se questionário com 50% membros (16 membros) 
do colegiado em que foram avaliados os critérios de análise para Cidadania Deliberativa e as características 
da Gestão Social, sendo dois membros por municípios, um da sociedade civil e outro do poder publico. O 
quadro a seguir demonstra a relação entre esses critérios. 

Quadro 1 – Relação entre os Critérios de Análise para Cidadania Deliberativa e as características da Gestão Social.

Villela (2012) Cançado, Tenório e Pereira (2011)

Categorias Critérios Característica da Gestão Social

Processo de 
discussão

Canais de difusão Transparência e Inteligibilidade

Qualidade da informação Transparência e Inteligibilidade

Espaços de transversalidade Dialogicidade/Entendimento

Pluralidade do grupo promotor Tomada de decisão coletiva sem coerção/
Dialogicidade

Órgãos existentes Transparência e Inteligibilidade/Entendimento

Órgãos de acompanhamento Transparência e Inteligibilidade

Relação com outros processos participativos Entendimento/Dialogicidade

Inclusão 

Abertura dos espaços de decisão Tomada de Decisão Coletiva, sem coerção/
Transparência e Inteligibilidade/Dialogicidade

Aceitação social, política e técnica Tomada de Decisão Coletiva, sem coerção/
Transparência e Inteligibilidade/Dialogicidade

Valorização cidadã Entendimento

Pluralismo Participação de diferentes atores Tomada de Decisão Coletiva, sem coerção/
Transparência e Inteligibilidade/Entendimento

Perfil dos atores Tomada de Decisão coletiva, sem coerção

Igualdade 
participativa

Forma de escolha de representantes Tomada de Decisão Coletiva sem coerção

Discursos dos representantes Tomada de Decisão Coletiva, sem coerção/
Transparência e Inteligibilidade/Entendimento

Avaliação participativa Tomada de Decisão coletiva sem Coerção; 
Entendimento
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Villela (2012) Cançado, Tenório e Pereira (2011)

Categorias Critérios Característica da Gestão Social

Autonomia

Origem das proposições Tomada de Decisão Coletiva sem Coerção; 
Entendimento

Alçada dos atores Tomada de Decisão Coletiva sem coerção

Perfil da liderança Tomada de Decisão coletiva, sem Coerção; 
Transparência e Inteligibilidade/Entendimento

Possibilidade de exercer a própria vontade Tomada de Decisão Coletiva, sem coerção

Bem comum
Objetivos alcançados Transparência e Inteligibilidade/Entendimento

Aprovação cidadã dos resultados Entendimento

Fonte: Cançado, Tenório e Pereira (2011); Vilella (2012); Cançado, Pereira e Tenório (2013); Cançado, Tenório e Pereira (2015).

Para tabulação dos dados dos questionários, cada critério de análise da Cidadania Deliberativa foi men-
surado considerando a identificação das características da Gestão Social, da seguinte forma: 0 – critério 
não identificado; 1 – critério identificado, mas com pouca intensidade; 2 – critério identificado, mas precisa 
avançar; 3 – critério plenamente atendido.

Resultados e discussões

Os resultados sobre as características da gestão social serão apresentados nas categorias da análise da 
cidadania deliberativa, que são: inclusão, pluralismo, igualdade participativa, autonomia e bem comum. A 
seguir os critérios de todas as categorias de análise da cidadania deliberativa são apresentados na figura 1.

Figura 1 – Resultados dos critérios de análise para Cidadania Deliberativa e as  
características da Gestão Social no Território da Cidadania do Jalapão (TO)

*Legenda: 0 – Critério não identificado; 1 – Critério identificado, mas com pouca intensidade;  
2 – Critério identificado, mas precisa avançar; 3 – Critério plenamente atendido.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2015-2016)
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Processo de discussão

O gráfico evidencia que o processo de discussão da cidadania deliberativa do TCJ não tem seus crité-
rios atendidos de forma plena, visto que nessa categoria a média dos indicadores foi 2, o que significa que 
os critérios canais de difusão, qualidade da informação, espaços de transversalidade, pluralidade do grupo 
promotor, órgão existentes e órgãos de acompanhamento foram identificados, mas precisam avançar. No 
entanto, a transparência, a inteligibilidade, a dialogicidade, o entendimento, a tomada de decisão coletiva 
sem coerção acontecem, conforme relatos dos entrevistados, mas precisam evoluir para que o processo de 
discussão seja mais participativo. Diante disso, é premente que seja melhorada a relação com outros pro-
cessos participativos, pois esse critério obteve média 1, demonstrando pouca intensidade, e prejudicando a 
inteligibilidade/dialogicidade. 

Inclusão

Essa categoria teórica baseada nos critérios abertura dos espaços de decisão, aceitação social, política e 
técnica, e a valorização cidadã obteve média 3, evidenciando que os critérios são plenamente atendidos. Os 
entrevistados relatam e demonstram satisfação na maneira como todo processo é conduzido de forma par-
ticipativa. Neste sentido, observa-se a presença e a valorização das seguintes características da gestão social 
no TCJ: tomada de decisão coletiva e sem coerção, transparência e inteligibilidade/dialogicidade. 

Pluralismo

A média dos indicadores encontrada para essa categoria, também foi 2, demonstrando que os critérios 
participação de diferentes atores e perfil dos atores foram identificados, mas precisam avançar em algum 
nível. O colegiado é composto por diferentes grupos da sociedade civil, como comunidades e povos tradicio-
nais (quilombolas), agricultores familiares, artesãos, homens, mulheres e jovens, mas ainda precisa incluir 
outros atores da sociedade nos espaços de discussão para que o pluralismo obtenha resultados superiores 
no que se refere à cidadania deliberativa e as características da gestão social. 

Igualdade participativa

Dois dos critérios de análise desta categoria – forma de escolha de representantes e avaliação parti-
cipativa – obtiveram média 2, demonstrando que há a necessidade de evolução dos critérios citados para 
que a gestão social seja atendida em plenitude. Diante do resultado, a forma de escolha dos representan-
tes do colegiado precisa ser mais participativa, uma vez que em alguns municípios é o poder público que 
articula a escolha dos membros da sociedade civil. Nota-se também que os membros da sociedade civil 
sentem-se excluídos do processo de execução, gestão e avaliação dos projetos destinados aos munícipios, 
pois não participam efetivamente destas fases, ficando a cargo apenas do poder público, o que fragiliza 
a avaliação participativa. Já o discurso dos participantes obteve média 3, confirmando nos relatos dos 
entrevistados as características de tomada de decisão de forma coletiva e sem coerção, transparência e 
inteligibilidade/entendimento. 

Autonomia

Para um processo autônomo pressupõe-se, com essa categoria teórica, que os diversos atores são livres 
para tomarem as decisões coletivas de maneira participativa e transparente. Os critérios origem das propo-
sições, alçada dos atores, perfil das lideranças e possibilidade de exercer a própria vontade obtiveram nota 3, 
o que significa que a categoria foi plenamente atendido no que se refere a cidadania deliberativa e as carac-
terísticas da gestão social. Assim, as características tomada de decisão coletiva, sem coerção e transparência 
são claramente identificadas. No entanto, registra-se nos relatos que essa autonomia não está presente na 
execução dos projetos públicos, que são executados pelo poder público concentrando algumas informações 
desta fase. Vale ressaltar que alguns casos o projeto não é implantado por problemas administrativos do 
poder público local, o que evidencia uma inteligibilidade prejudicada.
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Bem comum

Percebe-se nesta categoria teórica o reflexo de todas as outras categorias (processo de discussão, inclu-
são, pluralismo, igualdade participativa e autonomia) o que leva a efetividade ou não do colegiado. Consi-
derando que a média para aprovação cidadã dos resultados foi 3, nota-se que o critério foi plenamente aten-
dido. No entanto, o critério objetivos alcançados obteve média 2, evidenciando a necessidade de evolução 
do mesmo. Mesmo com a característica de transparência identificada, o bem comum só se realiza de forma 
satisfatória quando os objetivos são plenamente alcançados, aceitos e reconhecidos pela comunidade. Então 
as características de inteligibilidade e entendimento precisam de maior intensidade.

Considerações finais

Os resultados evidenciaram que a sociedade civil está engajada juntamente com poder público nos pro-
cessos deliberativos relacionados às políticas públicas territoriais. Por isso, a sociedade civil sente-se partici-
pante dos processos decisórios iniciais relacionados à implementação das políticas públicas, desempenhando 
na plenária os papéis de identificação, seleção e aprovação dos projetos a serem financiados. Todavia, consi-
deram-se excluídos do processo de execução e gestão dos projetos destinados aos munícipios, pois não par-
ticipam efetivamente desta fase, ficando a cargo apenas do poder público o que faz o processo da cidadania 
deliberativa ficar fragilizado e a gestão social, que tem o fim único de emancipação, não acontece plenamente. 
No entanto, a discussão dialógica no colegiado territorial tem o potencial de promover maior integração entre 
a sociedade civil e o poder público, assim como, entre os municípios que constituem o território. 
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Resumo

Este trabalho pretende colocar sob análise ações desenvolvidas no âmbito do projeto de extensão “Eco-
nomia Solidária na Rede do Babaçu: desenvolvendo ferramentas para enfrentar os desafios da sustentabilidade 
e da Governança Territorial no Quilombo Charco, São Vicente Ferrer – MA” cujo objetivo primeiro compreen-
de o fortalecimento da organização e articulação local em torno da rede agroextrativista do babaçu, na pers-
pectiva da economia solidária, no território quilombola Charco, no município de São Vicente Ferrer – MA. 
O projeto compreende uma parceria entre o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questão Agrária – NERA/
UFMA, o Movimento Quilombola do Maranhão – MOQUIBOM e Movimento Interestadual das Quebradeiras 
de Coco Babaçu – MIQCB. As atividades desenvolvidas consistem em um processo de troca de experiências 
entre os grupos levando a cabo por meio de reuniões e oficinas. Foram realizados de forma conjunta levanta-
mento das condições ambientais, áreas de mananciais, áreas degradadas, bem como as potencialidades para 
o uso e manejo agroextrativista do território, com foco para avaliação do potencial produtivo dos babaçuais. 
Da mesma forma, foram empreendidos esforços no sentido de viabilizar o compartilhamento de tecnologias 
sociais, a partir da sistematização e discussão de experiências de economia solidária no campo do babaçu, 
vivenciada por associações, cooperativas e outros grupos informais, com vistas a construção da governança 
territorial e da autonomia. A metodologia empregada se funda no enfoque participativo, em que saberes 
locais e científicos são compreendidos como complementares.

Palavras-chave: Autonomia; Governança Territorial; Economia Solidária; Extrativismo do Babaçu.
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A Pesquisa de Avaliação de Avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades Quilom-
bolas Tituladas, realizada por pesquisadores da UFF, por solicitação do MDS em 14 estado brasileiros in-
cluindo do estado do Maranhão, cujo relatório tornou-se público em 2013, revelou dentre outros problemas 
a situação de “grande vulnerabilidade” das comunidades quilombolas, seja pela parca oferta de serviços pú-
blicos, seja pela “violência decorrente dos conflitos persistentes e dos problemas não resolvidos em termos 
de ocupação territorial” (MDS, 2013, p.13).

Este estudo revelou ainda que tal segmento tem sido pouco alcançado pelos programas governamen-
tais voltados a melhorias das condições de produção agrícola, “a baixa cobertura do PRONAF, do PAA e da 
ATER merece especial atenção, pois indica que o potencial produtivo destas comunidades não estavam à época 
da pesquisa sendo amplamente explorado” (MDS, 2013, p.14).

Em matéria intitulada “Mais da metade da população quilombola convive com a fome no Brasil”, publi-
cada pela Carta capital, em dezembro de 2014 descreve a situação de algumas comunidades quilombolas 
maranhenses, para ilustrar as condições de abandono vivenciadas por esses grupos no que se refere a que-
sitos básicos, tais como acesso a água potável, vias de circulação, etc.

Como forma de superação destas dificuldades foi construída uma parceria entre o Movimento Quilombo-
la do Maranhão – MOQUIBOM e o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – MIQCB e o Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas em Questões Agrárias – NERA/UFMA, tendo como objetivo principal a construção 
de autonomia produtiva e a partir da atividade extrativista do babaçu através da economia solidária.

Tendo para tanto, sido selecionado a o território Quilombola do Charco, que é composto por duas co-
munidades (Charco e Juçaral), tais comunidades travam luta pelo reconhecimento dos seus direitos terri-
toriais desde 2009, a ponto de em 2010 ter sua principal liderança, Flaviano Pinto Neto, assassinado em 
decorrência do conflito agrário.

Somente em Junho de 2015 foi publicado pelo governo federal o decreto de desapropriação da área 
reivindicada pelos quilombolas, o que representou para as comunidades Charco e Juçaral uma importante 
etapa de um processo longo e conflitituoso de reconquista do direito à terra, nele o estado brasileiro reco-
nheceu como território quilombola Charco, uma área de 1340,27 ha. Tal conquista, trouxe novos desafios, 
dentre eles a busca de sua autonomia produtiva, com vistas a garantir no presente e futuro sua reprodução 
material e simbólica.

A existência na comunidade do Charco de um grupo de mulheres que esporadicamente produzem de 
forma coletiva azeite de coco babaçu tornou-se ponto de partida para construção de alternativas produtivas 
para tais comunidades. Um projeto de extensão foi elaborado, no qual os objetivos são constantemente re-
definidos a partir do diálogo entre comunidade e equipe de pesquisadores/extensionistas.

Os empreendimentos solidários são estratégias que geram oportunidades de inclusão socioeconômica, 
potencializando as cadeias produtivas no âmbito de processos de desenvolvimento sustentável multiescalar 
e governança territorial. A economia solidária tem sido exercitada por diversos grupos no campo e na cida-
de, na perspectiva de promover práticas socioeconômicas visando o trabalho cooperativo entre trabalhado-
res e trabalhadoras em atividades de segmentos diversos.

Os desafios à governança territorial em Charco na perspectiva da economia solidária na Rede do ba-
baçu se expressa na capacidade dos atores sociais do território, de realizar a gestão social, ou seja, na capa-
cidade das pessoas em ação social, gerarem resultados políticos e sociais para o território (COREZOLA et 
al, 2009). Essa gestão social ou participativa, na qual os sujeitos sociais envolvidos no processo, ou seja, os 
camponeses, quilombolas, ribeirinhos, tornam-se os protagonistas, realizando, com base no conhecimento 
que detém de seus territórios propor ações que visam fortalecer a organização local em torno da rede agro-
extrativista do babaçu. Privilegiando assim um tipo particular de saber (GERRTZ, 1994).

Quando as quebradeiras de coco mobilizam esse saber, elas estão assumindo o protagonismo na gestão 
sobre o território de Charco, através da organização e articulação em torno do extrativismo babaçu e ao 
mesmo tempo reafirmando seu modo de vida. A governança territorial se expressa nesse sentido, através 
do conhecimento do espaço geográfico do território, com as áreas de ocorrências de babaçuais, manan-
ciais, solos férteis para uso agroextrativista. Dessa forma, esse conhecimento além de fornecer subsídios 
que fomentem a gestão e o uso social do território por seus moradores, adéqua os usos a sua realidade e 
necessidade. Reforçando a autonomia desses grupos, reivindicando para si a capacidade de governarem seu 
território diminuindo a intervenção e a burocracia estatal.
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Esses grupos sociais historicamente foram excluídos dos processos de tomada de decisão, em mui-
tos casos tiveram suas terras expropriadas por fazendeiros e grandes projetos desenvolvimentistas e 
atualmente pelo agronegócio. De certa forma, essas populações foram invisibilizadas, até que emergiram 
conflitos resultantes da luta por direitos dessas populações de se reproduzirem social e materialmente, 
o conflito as tornou visíveis. A governança territorial vem contribuir significativamente na luta dessas 
populações, por ser um processo protagonizado pelas comunidades, visto que elas é que propõem e deba-
tem a gestão do território, os pesquisadores que participam contribuem com o conhecimento acadêmico 
quando se fizer relevante as comunidades, tal como a sistematização de experiências vivenciadas por 
outras comunidades.

Refletir sobre as situações de aprendizagem de experiências de gestão territorial intergrupos e in-
tragrupos se faz oportuno diante da preocupação apresentada pelas duas comunidades que compõem 
o território sobre as alternativas para reestruturação do território após um longo processo de luta de 
caráter socioambiental. Observou-se pelos próprios membros do território uma significativa capaci-
dade agroextrativista em torno do babaçu, apresentando, portanto, alternativas para a organização 
do território e ao mesmo tempo autonomia. A economia solidária apresenta-se aqui com seus traços 
sociais particulares, de socialização de bens de produção e do trabalho, de solidariedade de cooperação 
e também de sustentabilidade.

Para compreensão deste artigo, vale ressaltar sobre as diversas abordagens que tratam do tema da eco-
nomia solidária, entendendo este trabalho a partir da perspectiva da antropologia econômica e sociologia 
econômica que visa desconstruir o entendimento de economia reduzida ao princípio mercantil e precari-
zação do trabalho. Assim é possível qualificar as atividades desenvolvidas pelas quebradeiras de coco do 
território do Charco como importante ferramenta de interação social e cultural dessas comunidades, que 
por vezes são caracterizadas nos discursos hegemônicos como trabalho indigno, atuando como estratégia 
de desestruturação das mesmas.

A metodologia empregada no enfoque participativo, em que saberes locais e acadêmicos são compre-
endidos como complementares, a partir da cartografia social, possibilitou em atividades e análises mais 
estruturadas, pois concomitante a estas, o objetivo do fortalecimento da organização e articulação local 
da comunidade foi sendo desenvolvida, nos direcionando a outros rumos, como a possibilidade de realiza-
ção de feiras de agricultura familiar, possibilitou a comunidade reconhecer as potencialidades produtivas 
dentro do território para além do agroextrativismo. O babaçu sendo, portanto o carro chefe, no empreendi-
mento da comunidade através da fabricação do azeite vegetal e outros derivados, como o fubá (farinha de 
mesocarpo), alia-se as frutas, legumes, verduras, a farinha d’água e as criações (frangos, suínos etc) como 
produtos complementares.

Os valores filosóficos da economia solidária apresentaram-se em sintonia com o território estudado, onde 
o bem comum, os valores de grupo, a ausência de competição não são encarados como regras, mas ações co-
tidianas, organizadas e/ou articuladas em prol do desenvolvimento do territorial através da autonomia sub-
metidas por eles. Os empreendimentos como este que estão sendo analisados sob a perspectiva de economia 
solidária mostram-se importantes alternativas de transformação da realidade econômica em comunidades 
do estado do Maranhão, que passaram e continuam a enfrentar disputas territoriais, buscando-se uma outra 
economia pautada na solidariedade e de trabalho digno com valores justos. Essas formas de organizações, 
ainda precisam de muitos estudos e análises, pois possuem características muito próprias e por se tratar de 
um campo novo de investigação e complexo no atual contexto socioeconômico. Foram desenvolvidas oficinas 
de cartografia social para identificar as formas de uso e apropriação do território em estudo.
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(Figura 1) e atividades de campo pelo território para avaliação das condições ambientais.

Figura 1: Representação do território do Charco

O Charco compreende duas comunidades: Charco e Juçaral. O território teve inúmeros problemas am-
bientais, desde grandes áreas de vegetação retiradas para criação de gado até desvio de nascentes para o 
abastecimento de tanques (açudes) para criação de peixes. Foram realizados trabalhos de recuperação de 
nascentes pelos quilombolas na comunidade Juçaral com o plantio de juçara (Eutrepe Oleracea), visto que é 
uma planta muito importante no reflorestamento devido seu alto potencial de recuperação do solo e retenção 
de água. Mesmo com a desapropriação da área para fins re regularização do território quilombola, em junho 
de 2015, a comunidade Juçaral tem enfrentado problemas com a entrada de pessoas de outras comunidades 
para retirar palmeiras de juçara para a construção de casas de taipa, por exemplo, o que tem comprometido o 
trabalho de recuperação que já tem quatro anos de existência e apresenta resultados muito bons.

O projeto ainda apresenta grandes desafios, bem como a economia solidária ainda requer muitos es-
tudos e discussões. Diante do que foi exposto, destacado o objeto do projeto extensionista do NERA-UFMA, 
pretendemos continuar a pesquisa a fim de compreender e contribuir para que tal comunidade, assim como 
tantas outras do estado, se não, do país possam encorajar-se e enfrentar as limitações de reprodução de 
vida impostas a eles sejam por processos de grilagens de terras ou por tantos problemas enfrentados por 
comunidades tradicionais de todo o país.
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Resumo

O estudo sobre Governança Territorial vem se consolidando no âmbito da Geografia, visto que nas últi-
mas décadas, alavancou o debate para além da redução que o Banco Mundial propagou como mecanismos 
de reestruturações do Estado, estabelecendo a sua minimização para programar formas que fossem capazes 
de apresentar e desenvolver uma estratégia do chamado Bom Governo. Esta estratégia política de poder que 
se afirmou como uma nova forma de gestão do Estado necessita ser revisada, já que há nos construtos teó-
ricos diferentes e que precisam ser avistados e tratados a partir da teoria crítica. A Governança Territorial, 
ampliada para além dessa premissa Neoliberal, carrega em si a base do desenvolvimento territorial, nela, as 
estratégias incorporadas e realizadas, representam as dinâmicas das relações de poder que um território 
produz e incorpora, portanto, caracteriza-se, desenvolve-se e se dinamiza nas dimensões do poder local em 
que os governos, a sociedade civil e as diversas expressões dos movimentos sociais se correlacionam. As 
relações de poder e os níveis de participação que um território produz e realiza é à base da Governança Ter-
ritorial; assim, torna-se imprescindível estudar os níveis do poder realizados no território, que se refletirá 
na forma das estratégias para o desenvolvimento territorial. A Governança Territorial se expressa por essa 
dinamicidade das formações dos grupos de poder e contrapoder de um território. A Governança Territorial 
precisa ser apropriada a partir das três formas de desenvolvimento que irá se expressar a partir da estru-
tura local, regional e nacional, numa dinâmica que se correlacionam e se estabelecem. Com isso, a gover-
nança ganha uma tríplice dimensão, a qual será apresentada neste artigo, a partir da seguinte estrutura: i) 
A construção teórica sobre a governança territorial a partir da Geografia crítica; ii) a governança territorial 
autocrática; iii) a governança territorial tecnoburocrática, e; iv) a governança territorial democrática. 

Palavras-chave: Governança Territorial. Poder. Autocracia. Tecnoburocracia. Democracia. 
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1. A construção teórica sobre governança territorial a partir da Geografia 
crítica

O estudo sobre Governança Territorial vem se adensando no campo da Geografia e com isso as possibi-
lidades de compreensões sobre a sua natureza, conceito e método são decisivos. 

É preciso desenvolver um debate com maior profundidade entorno das concepções teóricas, uma vez 
que a formação do conceito vem se estruturando de forma polissêmica, e muita das vezes se acoplando a 
entendimentos que precisam mover um debate maior, mais explícito, para não se confundir com estruturas 
teóricas que versam sobre temas que em certos níveis são simétricos, dado a gênese conceitual da gover-
nança que se deu no campo da economia clássica e institucional, assim como na ciência política. 

Assim, o aprofundamento sobre a governança passou a envolver a compreensão da atuação dos di-
ferentes agentes e atores no Estado, nas instituições e nas organizações da sociedade civil que formavam 
as redes de poder socioterritorial, ou seja, em segmentos sociais organizados territorialmente, conforme 
a posição hegemônica em um momento histórico. Dessa forma, a governança passa a ser compreendida a 
partir dos processos das relações socioterritoriais, em que o território é o conceito que amplia a visão dada 
pela Ciência Política e que necessariamente modifica o escopo de estudo, o qual passa a consubstanciar as 
dinâmicas e os processos territoriais.

Neste sentido, amplia-se a governança para a dimensão territorial, em que se põe a analisar as relações 
de poder no território com vista a compreender a dinâmica de desenvolvimento e sua correlação com as 
tomadas de decisões políticas na sociedade e que se materializam no território. 

Não obstante, a governança territorial é realizada na síntese das relações de poder entre Estado e So-
ciedade, em que ganha a sua forma geral de desenvolvimento, mas, também, a sua forma específica de cada 
região e sub-região, que em as relações ganham a sua inter-relação com o campo global e local.

Cabe salientar a visão da governança territorial como processo, pois ela remete a uma construção que 
aponta os resultados objetivos pelos instrumentos da gestão de um território. 

Nesta direção, a Geografia passa a ser decisiva sobre a reestruturação do conceito de governança ter-
ritorial, ao incorporar a categoria território e, obviamente ao trazer esse redimensionamento ela amplia a 
capacidade de análise ao tratá-la enquanto estratégia que incidirá no desenvolvimento territorial.

Ao se colocar a temática da governança territorial soba a ótica da teoria social crítica, cumpre entender 
que o confronto do conceito e da análise se dá no âmbito de uma sociedade capitalista, que revelará suas 
particularidades, de forma a apresentar as distinções e as similitudes, já que a atenção ao particular é que 
incidirá a apropriação das diferenças, portanto, é imprescindível compreender as vinculações abstratas por 
uma via crítica, da práxis, qualificando-a sob as suas diretrizes, que indique a rota de uma impossibilidade 
e/ou a possibilidade da transformação socioterritorial que as teorias no campo da crítica poderão incidir. 

Em um campo de análise, a perspectiva da impossibilidade remete à compreensão dos argumentos 
apontados como principais entraves e impedimentos para sua estruturação, esta via pode estar fundada na 
concepção marxiana, que radicalizou e paralisou os fundamentos de compreensão das contradições pro-
duzidas na sociedade capitalista, de uma leitura fragmentada e positivada de Marx, pois, quando tratado 
desarticuladamente impede a compreensão das contradições entre a aparência e a essência produzidas na 
sociedade. Portanto, não aceita e não trata da governança territorial sob o prisma da transformação socio-
territorial, mas como um fundamento da reprodução capitalista de manutenção da realidade..

A outra leitura, a via da possibilidade, traça a interpretação da realidade sob a perspectiva de detectar as 
contradições existentes na realidade concreta, do modo de vida, de representação social e de poder produzi-
dos e reproduzidos na sociedade, da forma e do sentido aos dados econômicos, estatísticos e quantitativos, 
e da superação dos paradigmas estritamente econômicos de explicação da realidade. Passa a se consolidar 
pela via de análise de um Estado ampliado, de um território possuidor da diversidade e das contradições.

Ao se adotar o estudo sobre a governança territorial na via da possibilidade, busca-se, entender os 
meandros de estruturação e de desenvolvimento do Estado capitalista, com a análise da participação da 
sociedade, portanto, uma compreensão da formação de blocos hegemônicos e contra-hegemônicos; de se 
entender as múltiplas esferas e dimensões da sociabilidade, compreendendo as relações de poder socioter-
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ritorial. Também se quer entender a formação de pactos tensionais de interesses presentes na dinâmica da 
sociedade capitalista ao tratar da contradição fundamental entre capital e trabalho, cujo objetivo fundamen-
tal é a alteração da relação de forças políticas na sociedade, tendo em vista a inclusão social e do acesso aos 
direitos sociais. 

A governança territorial não pode se abster de entender que o seu desenvolvimento se dá na dimensão 
da sociedade capitalista, portanto, prescindem de compreensões sobreo Estado, o trabalho e o capital. Nesta 
ótica, a governança territorial ganha a primazia no desenvolvimento das reestruturações socioterritoriais 
da sociedade capitalista. Assim, é preciso fazer um esforço de investigação que deve ser analisado a partir 
do debate político sobre a coesão territorial, e de que forma esta tem sido conceituada para alcançar o de-
senvolvimento do território, em nível endógeno, por meio da organização de novas conjugações de atores, 
instituições e interesses públicos e privados, especialmente sob a análise das relações de poder estabeleci-
das no contexto da elaboração e do desenvolvimento das políticas públicas territorializadas.

Logo, a compreensão da governança territorial se dá, especialmente, pela apreensão de estratégias, 
de como o Estado se desenvolve no território, em níveis nacionais, regionais e locais, portanto, em escalas 
governamentais; e como o diálogo entre os agentes e atores está direcionado, segundo dois pontos de vistas: 
“do Estado para o território”, comumente posto pelas avaliações e análises existentes, ou “do território para 
o Estado”.

Esta direção produz no território o debate, preliminar, sobre as formas em que a governança territorial 
se apresenta, já que o resultado no campo do desenvolvimento territorial ganha expressões a partir das 
perspectivas, e se apresentará com todas as nuances da autocrática, tecnoburocracia ou da democracia. 

2. A governança territorial autocrática 

A autocracia é a expressão que alicerça a centralidade do poder a um bloco hegemônico que se articula 
com os demais estratos das classes dominantes, com parcelas da pequena burguesia, e reproduz substan-
cialmente a lógica capitalista, cujo modelo está assentado na ampliação das formas de acumulação e repro-
dução do capital.

Assegurar a hegemonia de classe passa a ser a condição de sustentação às diretrizes que serão cons-
tituídas da lógica que a preside, inclusive na produção de mecanismos que obliterem a democracia como 
forma de estruturação dos interesses postos no desenvolvimento político.

Nessa direção, a governança territorial implica na disposição de conter e articular as tensões e contra-
dições que perpassam alógica capitalista, presidida a partir do domínio de classe, que desenvolverá todas 
as estratégias de domínio sobre as outras classes sociais, inclusive, criando mecanismos de contensão de 
formas organizativas que venham a sobrepor a sua formação hegemônica.

A governança territorial autocrática utiliza o Estado capitalista nas suas dimensões mais profundas que 
caiba inclusive a exacerbação das coerções ideológicas, técnicas e políticas. 

Há, assim, uma verticalização das ações do Estado para o território, não apenas no campo da materia-
lização da matriz de desenvolvimento territorial que segue as formas mais excludentes da sociedade, mas, 
sobretudo, na articulação política entre os mais iguais, que em sua essência que irão desenvolver formas de 
consenso dominante.

Se a governança territorial é a garantia de estratégias que expresse a síntese da relação entre o Estado 
e a sociedade, nesta dimensão, a estratégia passa a ser construída n escopo de uma produção e reprodução 
do capital de forma mais anacrônica das oligarquias que hegemonizam o poder no território. 

A governança territorial autocrática impõe um modelo de gestão do território que ganha dimensões 
históricas na sociedade, já que a base é capitalista, em suas diversas formas de crise, poderá reascender 
mesmo em padrões diferenciados, a autocracia que assegurará o território como campo de desenvolvimen-
to das estratégias capitalistas.

A governança territorial autocrática leva em seu processo uma democracia restritiva, designada por 
Florestan (1979) como uma democracia de cooptação, já que procura atrelar a participação organizada das 
forças sociais à suas diretrizes.
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Como a estratégia da governança territorial autocrática é do Estado para o território e essa é instru-
mentalizadora das políticas públicas, a centralização das tomadas de decisões e de todas as variações que 
ela venha representar passa a ser a sua lógica basilar. 

3. A governança territorial teconoburocrática 

A noção de teecnoburocracia é ampla e é utilizada, de modo geral, para dar a noção do poder ou da 
influência do caráter socioprofissional em atos que digam respeito ao desenvolvimento do Estado, nas suas 
estruturações programáticas e de desenvolvimento. A competência passa a ser essencial, dando ênfase ao 
poder da técnica, e tende a vincular aos grandes princípios teóricos. 

A governança territorial que esta forma apresenta, assegura uma medida similar à forma que a auto-
crática expressa; diz respeito à verticalização do Estado para o território, pois a consideração da participa-
ção da sociedade no âmago das decisões e formulações das políticas públicas territoriais é desconsiderada 
como base necessária à governança territorial.

Essa lógica trata as ações das políticas púbicas sob a perspectiva que se materializa no campo da práti-
ca, em que o predomínio técnico e burocrático tende a impor os limites para a compreensão mais ampla das 
contradições do Estado, do território e da sociedade, já que há um cenário vivo, das forças sociais capitalis-
tas, portanto, não prescinde a compreensão das contradições em que o espaço democrático poderá indicar.

Nesse tipo de governança territorial a democracia é relativizada pela estruturação de espaços insti-
tucionalizados em que venham compor a participação das forças políticas do Estado, somados as forças 
políticas que a sociedade possui. Contudo, a democracia referendada se dá no campo da representatividade, 
em regra nos espaços contraditórios que são os conselhos gestores e deliberativos, assim como em outros 
criados pelo Estado, mas longe de ser um espaço de desenvolvimento do poder da sociedade.

A premissa da tecnicidade se avoluma e impõe a dinâmica da governança territorial um lócus do poder 
das classes hegemônicas, já que tratará de criar condições que sejam relativamente refreadas a participação 
nos processos decisórios. 

Essa governança territorial incrementa certo grau de democracia, o que relativiza as decisões como 
sendo geradas e tomadas nos espaços democraticamente instituídos, mas ficam subordinados as regras 
técnicas e políticas dos que detém a hegemonia do poder territorial.

Essa segunda forma de governança territorial é desenvolvida a partir das reorganizações das formas 
de acumulação capitalista, em que fica imposta a necessidade de se apresentar um novo formato que enseje 
relativização democrática. 

Aqui há dois aspectos que fazem parte dessa forma de governança territorial e que respondem as seus 
preceitos de organização e ajustes técnicos que comportem as decisões dos grupos hegemônicos: a) a gover-
nança territorial como estratégia de ação técnica e burocrática e deverão corresponder as dimensões exe-
cutivas do Estado e, b) o processo, aqui denominado de coesão territorial, que enseja a base de organização 
técnica das ações do Estado no território são verticalizados e produzidos a partir da lógica de (re)produção 
do território pelos grupos hegemônicos que detém as intitucionalidades..

4. A governança territorial democrática 

Importa a salientar o nível de complexidade que a democracia comporta e o quanto é plural as abor-
dagens teóricas que ela se desenvolve. Para enunciar o debate, há de se compreender que a democracia 
possa ser atribuída como governo do povo, de todos os cidadãos, dos detentores dos direitos de cidadania. 
Outra perspectiva a coloca como estruturada na soberania popular, em sua base há a contraposição de uma 
concepção ascendente a uma concepção descendente da soberania que deriva do poder supremo do povo 
e se torna representativo ou deriva do Estado e se transmite por delegação do superior para o inferior; na 
acepção moderna, a teoria de Maquiavel, concebe como o Estado moderno na forma das monarquias, já que 
as formas históricas de Governo são essencialmente duas: a monarquia e a república, assim, a Democracia 
nada mais é que uma forma de república (a outra é a aristocracia), onde se origina.
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No pensamento liberal, há a identificação da democracia propriamente dita sem outra especificação, 
com a democracia direta, como única forma compatível com o Estado liberal; aquele que reconhece e garan-
te alguns direitos fundamentais. A Democracia representativa dever ser exercida por representantes eleitos 
por aqueles cidadãos a quem são reconhecidos direitos políticos. Nesta concepção liberal da Democracia, a 
participação do poder político, que sempre foi considerada o elemento caracterizante do regime democrá-
tico, é resolvida através de uma das muitas liberdades individuais que o cidadão reivindicou e conquistou 
contra o Estado absoluto.

Outra questão posta será pensar em outras perspectivas postos no campo de outras formas de desen-
volvimento da sociedade, em que pese à diversidade teórica que o socialismo desenvolve, a democracia 
possa ser a partir do reforço da base popular do Estado. Sabemos que o ideal democrático não é constitutivo 
do socialismo, já que a questão central passa pela ideia de revolução na sociedade capitalista, que visa a 
emancipação social, não somente queira dar conta das relações políticas, e não apenas da emancipação polí-
tica do homem. O processo de democratização do Estado passa a ser compreendido não apenas no sufrágio 
universal, mas pressupõe a crítica a democracia liberal.

Nestas direções a governança territorial democrática pressupõe um movimento contraditório, dialé-
tico, de reestruturação das formas de desenvolvimento territorial, de concepção e de organização, já que a 
tese que se assenta a verticalização do Estado, uma hegemonização burguesa para o território, necessita ser 
reestruturada para um movimento mais amplo e complexo. 

Portanto, o movimento de análise e de ação que a governança territorial democrática deve estabelecer 
é do território para o Estado, e do Estado para o território, de forma que se estabeleça uma síntese das de-
terminações constituídas pelas contradições que o território possui.

A governança territorial democrática pressupõe diálogos e construções que necessariamente perpas-
sem dialéticas entre as forças sociais que constituem o território e os detentores do poder do Estado. A 
estratégia que ela incide implica em desenvolver meios que se coloquem um arcabouço analítico de base e 
de compreensão das essências e aparências que a realidade produz; incide, também, no desenvolvimento 
de processos que permitam a compreensão da coesão territorial em formação articulada entre as diversas 
escalas do território e das formas que a produz; e, não obstante à essa forma de governança territorial se 
aloca a finalidade desta, pois não nas outras duas formas uma perspectiva que não seja a reprodução da 
lógica capitalista, já que a democrática, alcança a possibilidade de se ter a justiça territorial como finalidade.
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Resumo

A governança territorial reflete no conjunto de iniciativas ou ações que expressam à capacidade de uma so-
ciedade organizada territorialmente para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e coope-
rativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, neste sentido, o processo de desenvolvimento territorial em 
Rondônia, iniciou-se em julho de 2003. Nesta época, a proposta era somente de “território rural”, posteriormente 
criou os territórios da cidadania, cabendo a Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA o desenvolvi-
mento das ações como forma de propor uma estratégia de apoio ao desenvolvimento sustentável da região. Neste 
contexto, o artigo busca analisar a governança territorial, com foco para os resultados da gestão social no espaço 
atual do território central da cidadania de Rondônia, assim como os desafios e principais gargalos enfrentados 
pelos atores sociais para que esta política seja efetivada. Utilizando-se de metodologias participativas com base 
na pesquisa-ação participativa, observação direta, análise de dados secundários e entrevistas semiestruturadas 
com 32 delegados do colegiado de desenvolvimento territorial (CODETER) do território central da cidadania de 
Rondônia composto por 13 municípios, na qual foi abordada temas como: legitimidade do espaço territorial, re-
partição equilibrada do poder público e sociedade civil, renovação de lideranças no território, processo de apren-
dizagem, políticas públicas, sentimento de pertencimento e evolução de impactos no CODETER. Estes dados são 
oriundos de pesquisas realizadas pelo Projeto Núcleo de Desenvolvimento Sustentável do Território Central da 
Cidadania para Jovens e Mulheres da Floresta Amazônica – Rondônia (UNIR/CNPQ/MDA/SPM-PR). A pesquisa 
mostrou que 53% do CODETER considera o espaço territorial como legítimo (reconhecido e importante) para 
o desenvolvimento territorial; 73% considera que a participação no colegiado tem oferecido benefícios para as 
entidades ou instituições da sociedade civil e poder público e que tem possibilitado uma repartição mais equili-
brada do poder político no território; e 77% do CODETER menciona que o processo desenvolvido pelo colegiado 
possibilitou uma renovação das lideranças no território; no entanto o processo de aprendizagem como resultado 
da participação no colegiado em relação alguns aspectos possuem diversos gargalos, assim como na execução, 
ajuste ou orientação de algumas políticas públicas federais de acordo com às realidades do território. Todavia, 
estes espaços fortalecem a expressão da territorialidade, enquanto sentido de pertença, ao considerar e envolver 
a sociedade e seus meios de convivência no planejamento e gestão das políticas públicas, no entanto, estas devem 
continuar sendo vivenciadas e investigadas para serem cada vez mais percebidas e aprimoradas.
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Introdução

A governança territorial reflete no conjunto de iniciativas ou ações que expressam à capacidade de uma 
sociedade organizada territorialmente para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, neste sentido, o processo de desenvolvimento 
territorial em Rondônia, iniciou-se em julho de 2003. Nesta época, a proposta era somente de “Território 
Rural”, posteriormente criou os Territórios da Cidadania, cabendo a Secretaria de Desenvolvimento Terri-
torial – SDT/MDA o desenvolvimento das ações como forma de propor uma estratégia de apoio ao desen-
volvimento sustentável da região. Neste contexto, o artigo busca analisar a governança territorial, com foco 
para os resultados da gestão social no espaço atual do Território Central da Cidadania de Rondônia, assim 
como os desafios e principais gargalos enfrentados pelos atores sociais para que esta política seja efetivada. 

Utilizando-se de metodologias participativas com base na pesquisa-ação participativa, observação di-
reta, análise de dados secundários e entrevistas semiestruturadas com 32 delegados do Colegiado de De-
senvolvimento Territorial (Codeter) do Território Central da Cidadania de Rondônia composto por 13 mu-
nicípios, no qual foram abordados temas como: legitimidade do espaço territorial, repartição equilibrada do 
poder público e sociedade civil, renovação de lideranças no território, processo de aprendizagem, políticas 
públicas, sentimento de pertencimento e evolução de impactos no Codeter. Estes dados são oriundos de pes-
quisas realizadas pelo Projeto Núcleo de Desenvolvimento Sustentável do Território Central da Cidadania 
para Jovens e Mulheres da Floresta Amazônica – Rondônia (Unir/CNPq/MDA/SPM-PR).

Resultados e discussões

A pesquisa mostrou que 53% dos membros do Codeter considera o Colegiado Territorial como um 
espaço legítimo (reconhecido e importante) para o desenvolvimento territorial, todavia 34% não conhece o 
papel do espaço territorial assim como os resultados alcançados nas discussões do Codeter, devido muitos 
delegados estarem iniciando a pouco tempo no espaço territorial (Figura 1).

Figura 1 – Legitimidade do espaço territorial pelo Codeter. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Para Raffestin (1993) a tríade população, território e recursos é fundamental para o entendimento dos 
territórios e dos processos de territorialidades, pois de nada serve um espaço sem população, e também 
não há território onde se tem população e espaço, porém não existe a legitimação do poder, uma vez que a 
aceitação do território é essencial para sua manutenção. Logo, a população também é um valioso recurso.

A pesquisa aponta que 73% dos atores sociais pertencentes ao Codeter obtiveram a partir de sua parti-
cipação no Colegiado Territorial benefícios por parte de suas entidades ou instituições (Figura 2).
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Figura 2 – Benefícios para as entidades e instituições pela participação dos atores sociais no Codeter.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Os dados mostram que 73% afirma que o Colegiado possibilitou uma repartição mais equilibrada do 
poder político no Território (Figura 3a) e 77% destaca que o processo desenvolvido pelo Colegiado pos-
sibilitou uma renovação das lideranças no território (Figura 3b) e ainda 67% menciona que as ações do 
Colegiado não privilegiam apenas um grupo específico do território (Figura 3c).

(a) (b)

(c)

Figura 3 – (a) Repartição equilibrada do poder político; (b) Renovação de lideranças; e (c) Privilégio de grupos específicos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 



483

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

Segundo Cavalcanti et al. (2014) o Território torna-se, então, um instrumento político com duplo obje-
tivo: a) criar as condições de uma participação da sociedade civil rural à elaboração das políticas públicas; 
b) reequilibrar as capacidades desiguais das várias faixas sociais e econômicas da própria sociedade rural 
para fazer ouvir sua voz e tomar em conta suas reivindicações.

A pesquisa evidencia que 85% dos atores sociais que participam no Colegiado tem um sentimento de 
pertencimento ao território e que foi fortalecido e 96% menciona que fazer parte do Colegiado contribuiu 
na mudança da sua maneira de pensar e agir.

( a ) ( b )

Figura 4 – (a) Sentimento de pertencimento no Território; (b) Mudança na maneira de pensar e agir dos delegados.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Quanto a auto avaliação do Codeter no processo de aprendizagem como resultado de sua participação 
no Colegiado em relação aos aspectos destacados na tabela 1, podemos verificar visão mais clara dos desa-
fios do Território, capacidade de resolver problemas, capacidade de intercâmbios de experiências e troca 
de conhecimentos como apresentando uma maior média, todavia capacidade de planejamento territorial 
e apropriação da gestão social como instrumento para a implementação de políticas públicas está entre as 
menores médias. 

Tabela 1 – Resultado da participação no processo de aprendizagem no Colegiado.

Nº Resultado Média*

1 Apropriação da gestão social como instrumento para implementação das políticas públicas 6,4

2 Diálogo com o poder público 6,6

3 Visão mais clara dos desafios do Território 7,2

4 Melhor compreensão das dinâmicas atuais do território 7,0

5 Entendimento das políticas públicas 7,0

6 Entendimento das percepções dos grupos de interesse 6,6

7 Capacidade de negociar 6,5

8 Capacidade de definir, implementar e avaliar projetos 6,5

9 Capacidade de intercâmbios de experiências e trocas de conhecimento 7,1

10 Capacidade de lidar com conflitos 6,6

11 Capacidade de planejamento territorial 6,2

12 Capacidade de expressão em público 6,6

13 Capacidade de relação interpessoal 6,7

14 Capacidade de respeitar regras ou normas pactuadas coletivamente 7,0

15 Capacidade de resolver problemas 7,2

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

*Média entre os valores de 0,0 a 10,0.
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Quanto à questão que avalia a medida em que o Colegiado Territorial influenciou na execução, ajuste ou 
orientação das Políticas Públicas federais destacadas na tabela 2 para se adaptarem às realidades do território, 
verifica-se que existem gargalos por parte do Colegiado, pois a maioria das médias estão abaixo de 6,0 (seis), 
principalmente quanto PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, Seguro Safra, Terra Legal e SUASA – Sis-
tema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, sendo que estes ficaram todos abaixo de 5,0.

Tabela 2 – Influência do Colegiado na execução das Políticas Públicas Federais.

Nº Políticas Públicas Federais Média*

1 Agroecologia 6,2

2 Cooperativismo 5,9

3 Educação no Campo 5,5

4 MCMV – Programa Minha Casa minha Vida 6,2

5 PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 6,2

6 PGPM-BIO – Política de Garantia de Preço Mínimo para os Produtos da Sociobiodiversidade 5,3

7 PNDTR – Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 5,9

8 PROINF – Ação Orçamentária de Apoio a Infraestrutura em Territórios Rurais 6,5

9 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 6,3

10 SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 4,9

11 ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural 6,5

12 Crédito Fundiário 5,9

13 Luz para Todos 6,2

14 Microcrédito Orientado 6,0

15 PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 4,4

16 PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 6,6

17 PNRA – Plano Nacional de Reforma Agrária 5,6

18 PRONATEC – Programa de Acesso à Formação Profissional, Técnica, Tecnológica e Emprego 6,6

19 Seguro Safra 4,6

20 Terra Legal 4,8

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

*Média entre os valores de 0,0 a 10,0.

Uma questão que se coloca é saber como está desenhado o processo de gestão social das políticas pú-
blicas de desenvolvimento rural na abordagem territorial e quais desafios têm sido enfrentados pelos atores 
sociais neste processo. Levantar essas questões se justifica pelo argumento exposto por Favareto (2007), 
onde estas iniciativas governamentais de constituição de espaços públicos de estímulo a participação so-
cial, representaram importante novidade diante da trajetória histórica das políticas aplicadas ao meio rural 
brasileiro. E merecem ser estudadas para que estes instrumentos da democracia possam ser aprimorados.

Quanto à avaliação da influência do Colegiado a respeito da melhoria do diálogo entre os atores sociais, 
Relação com outras redes existentes (Rede de Agroecologia, Rede Nacional de Colegiados Territoriais, Ou-
tras) e Relações de cooperação entre os atores locais as médias respectivamente foram 6,9; 6,7; e 6,7.

De maneira geral quanto a evolução dos impactos no Colegiado no decorrer do tempo destacados na 
tabela 3 verificamos que a média ficou entorno de 7,2 a 7,9, respectivamente, territorialização de políticas 
públicas e sentimento de pertencimento ao território.
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Tabela 3 – Evolução dos impactos no decorrer do tempo no Território Central.

Nº Impactos do Colegiado no decorrer do tempo Média*

1 Legitimidade do Colegiado frente à sociedade 7,5

2 Aprendizagem dos membros do Colegiado 7,5

3 Territorialização de Políticas Públicas 7,2

4 Laços Sociais 7,4

5 Sentimento de pertencimento ao território 7,9

6 Qualidade de vida da população 7,5

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

*Média entre os valores de 0,0 a 10,0.

O desenvolvimento territorial não pode, desta forma, ser implantado apenas por decreto, deve-se per-
manecer como uma construção dos atores, mesmo que políticas públicas possam estimulá-los e mobilizá-
-los. Guiado por esta discussão Pecqueur (2005) apresenta o território sob duas perspectivas: O “território 
dado” e o “território construído”. O primeiro trata-se apenas da delimitação de um espaço geográfico, de 
uma região como forma de garantir a criação de um território institucional. A criação do território seria 
induzida por fins político-institucionais. O segundo refere-se à constituição do território como resultado de 
um processo de construção pelos atores locais.

Considerações finais

O processo de aprendizagem como resultado da participação no Colegiado em relação alguns aspectos 
possuem diversos gargalos, assim como na execução, ajuste ou orientação de algumas Políticas Públicas 
federais de acordo com às realidades do território. 

Todavia, estes espaços fortalecem a expressão da territorialidade, enquanto sentido de pertença, ao 
considerar e envolver a sociedade e seus meios de convivência no planejamento e gestão das políticas pú-
blicas, no entanto, estas devem continuar sendo vivenciadas e investigadas para serem cada vez mais per-
cebidas e aprimoradas.
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Resumen

El presente estudio se realizó con el fin de proponer un esquema de asociatividad para los actores del 
sector rural agropecuario y agroindustrial del Ecuador. Este análisis nace de la necesidad de contar con una 
metodología que permita mantener lineamientos estratégicos que traigan como resultado la formación de 
asociaciones estructuradas. En el caso de este artículo, fueron tomados como punto de partida los modelos de 
asociatividad propuestos en colombia y méxico. La escogencia de estos modelos obedece al buen nivel produc-
tivo y asociativo que tienen ambos países, su ejemplo de organización y de metodologías exitosas aplicables 
en otros países o que han servido de punto de partida para la conformación de otras metodologías. En México. 
Asociatividad desde el enfoque de la agroindustria. Se plantea la asociatividad basado en la cooperación como 
opción estratégica para alcanzar la competitividad. En Colombia. La asociatividad desde el enfoque de articu-
lación productiva Montoya, l. A., de arias, l. M. P., & benjumea, j. C. C. (2010) en Colombia, presentan un modelo 
de asociatividad con miras a la exportación, teniendo como fin aunar esfuerzos y gestionar los procesos para 
la venta de la piña deshidratada con los productores de identificados en el municipio de pereira. Se ve enton-
ces nuevamente la asociatividad como estrategia para la industrialización. En ecuador, la asociatividad y las 
cadenas de valor.Para estructurar el esquema metodológico fue necesario considerar los principios y valores 
requeridos para iniciar el proceso de asociatividad, como son: compromiso, participación y consecución de 
objetivos comunes, entre los valores se encuentran: cooperación, reciprocidad, transparencia, apertura y li-
bertad. Según GUÉDEZ (2000), citado por NARVÁEZ, et. Al. En 2009, los valores proporcionan los cimientos de 
toda cultura. Los necesarios para todo emprendimiento asociativo son: cooperación, reciprocidad, transparen-
cia, apertura y libertad. (NARVÁEZ. Et. Al., 2009)Para la propuesta del presente esquema, se complementaron 
las metodologías aplicadas por los autores mencionados al inicio:

1) Diagnóstico De La Cadena Productiva
2) Establecimiento De Las Eca’S

 ― Definición Del Grupo 
 ― Caracterización Del Perfil Del Grupo
 ― Definición Del Contenido Temático: 

3) Formación Y Agrupamiento De Clúster
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Introducción

Mucho se ha hablado y se habla en la actualidad sobre el tema de la Asociatividad y como esta puede 
generar el desarrollo de localidades con problemas de distinta índole que no les permiten alcanzar un nivel 
de vida aceptable. Tanto a nivel económico, como social y como a nivel político, la asociatividad es mencio-
nada como eje primordial de distintos procesos.

Esta realidad a pesar de encontrarse en Latinoamérica, se ha visto alejada del Ecuador, de tal forma que 
la asociatividad es considerada una actividad que permite obtener ganancias (económicas o a través de ad-
quisición de bienes) a corto plazo y no un modelo de desarrollo que genere mayores impactos a largo plazo 
a pesar de encontrarse estipulada dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

En este tenor se pretende a través de este análisis, estudiar las metodologías utilizadas en otros países con 
realidad similares a la de Ecuador, con el fin de proponer una metodología que permita reducir las pérdidas 
económicas que se g eneran de procesos productivos en comunidades rurales del país a través de la asociación.

Método

Se realizó una revisión de literatura sobre el tema a partir de la elección de artículos publicados sobre 
la temática de la asociatividad en tres países con realidades similares como son México, Colombia y Ecua-
dor, de estas se pretende adquirir los principales recursos y obtener un esquema metodológico aplicable a 
la realidad del sector rural del Ecuador. Se hace también una revisión del análisi s de clúster, t erritorio y de 
Escuelas de campo para completar el resultado presentado.

Se presenta también el caso de Ecuador y las alternativas que se han propuesto para el incentivo de 
la asociatividad y la generación de una cultura de asociación entre los actores de l sector rural. Al tener un 
análisis de dos casos de éxito, se pretende la generación de alternativas que permitan al Ecuador obtener 
beneficios de esta actividad.

Resultados y discusión

En México. Asociatividad desde el enfoque de la agroindustria.

Esquema 1 – Modelo de asociatividad con enfoque de agroindustria

Algunos de los propósitos por los cuales se recurre a este modelo de asociatividad, son:

Fuente: Modelo propuesto por Montoya, L. A., de Arias, L. M. P., & Benjumea, J. C. C. (2010)
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Esquema 2 – Modelo de asociatividad desde el enfoque de articulación productiva

Autor: Santiago Ibáñez, Daniela Patricia; Cruz Cabrera, Blasa Celerina; Acevedo Martínez,  
Jorge Antonio; Ruíz Martínez, Alfredo; Maldonado, Juan Regino para la agroindustria en Oaxaca

Según Narváez, et. al. (2009), son: A) Aspecto financiero: acceso a financiamiento (cuando las garantías 
requeridas no pueden ser cubiertas por cada actor en forma individual, son cubiertas proporcionalmente 
por cada uno de los participantes), compras e inversión conjunta. B) Aspecto organizacional: mejora en 
los procesos productivos, aplicación de nuevas fo rmas de administración, implantación de planeamien-
to estratégico, intercambio de información productiva y tecnológica, capacitación conjunta, generación de 
economías de escala, acceso a recursos o habilidades críticas, acceso a tecnologías de productos o procesos, 
aumento del poder de negociación, investigación y desarrollo y C) Aspecto de mercado: lanzamiento de 
nuevos productos, apertura de nuevos mercados, intercambio de información comercial, investigación de 
mercados, alianzas para vender, servicios postventa conjuntos, inversión conjunta, logística y distribución.

En Colombia. La asociatividad desde el enfoque de articulación productiva

Para iniciar en los principios de asociatividad, se debe comenzar por determinar la situación actual que 
presentan todos los productores

Crear un Consejo de Empresa

El Consejo de empresa es un espacio formal, permanente, para propiciar el diálogo entre los socios y 
generar comunicaciones más eficientes.

Crear un Protocolo

Es un documento que recoge los acuerdos de los integrantes sobre manejo patrimonial y laboral en la 
empresa.

Lineamientos estratégicos: Políticas de dividendos, reinversión de utilidades

El modelo crea la necesidad de agrupar o asociarse como fundamento para lograr aplicar lo que se 
propone, cada familia continuará con su producción y venta como lo viene realizando hasta el momento y 
los excedentes y productos defectuosos se llevarán a la nueva empresa asociativa para la producción de piña 
deshidratada, pero al momento de necesitar más produ cto se podrá disponer de la producción que actual-
mente se está llevando al mercado nacional.
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Ecuador, La asociatividad y las cadenas de valor.

¿Existe en Ecuador la cultura de asociatividad?

Tonon, Luis (2010) menciona en su estudio sobre asociatividad que en Ecuador se ha adaptado la con-
cepción de asociatividad lo que ha generado distintos tipos de asociatividad dependiendo de las necesida-
des económicas y políticas de los sectores. Estos modelos surgidos son los siguientes:

 ― Cooperativas.
 ― Subcontratación.
 ― Alianzas estratégicas.
 ― Joint Ventures.
 ― Distritos industriales.
 ― Núcleos empresariales.
 ― Redes de servicio.
 ― Pools de compra o compras en común.
 ― Grupos de exportación o consorcios.

Clúster y territorio

Existen diversos conceptos de territorio, desde la perspectiva del espacio, de la geografía o de las acti-
vidades que se desempeñan en el mismo.

Dematteis, G., & Governa, F. (2005), generan un concepto visto desde la economía del territorio di-
ciendo “En la mayor parte de las interpretaciones se considera, en efecto, que los cambios generalizados 
impuestos por la globalización han tenido efectos e impactos territoriales. Según esta visión, el territorio 
es reducido a una variable dependiente del proceso de cambio, la pantalla sobre la cual ciertamente se 
proyectan y dinámicas que tiene su origen en otro lugar (en los circuitos económicos, en las estrategias de 
empresas, en las dinámicas sociales, etc)”

En el presente estudio se busca utilizar al territorio como un eje articulador de actividades diversas que 
puedan ser agrupadas por territorio y que generen una arraigo para aquellos que forman parte del mismo, 
es decir se busca el territorio como parte primordial del clúster, como lo indica Alburquerque, F. (2006) al 
citar a (Sforzi, 2006) quien da un concepto de territorio a través de las actividades sociales y económicas 
que en él se realicen.

Conclusiones

Está claro que con la asociatividad se lograrán obtener ventajas de mercado y también queda claro que no 
todas las metodologías existentes o propuestas por países en desarrollo o en vías de desarrollo son aplicables 
para otros en las mismas condiciones y características de territorio. Es por esto necesario crear metodologías 
que puedan ser aplicadas La aplicación de una metodología específica para la formación de asociaciones

Los autores citados concuerdan que la asociatividad genera beneficios como el fortalecimiento de la 
estructura organizacional, acceso a mercados, minimización de riesgos y maximización de beneficios

Recomendaciones para la aplicación de una metodología para la asociatividad productiva en Ecuador.

Para la propuesta del presente esquema, se complementaron las metodologías aplicadas por los autores 
mencionados al inicio y otros estudios que permitieron completar un esquema que se presenta a continuación:
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Esquema 3 – Modelo de esquema para la gestión de la asociatividad en Ecuador

Fuente: Elaboración propia a part ir de Santiago

Ibáñez, Daniela Patricia; Cruz Cabrera, Blasa Celerina;  
Acevedo Martínez, Jorge Antonio; Ruíz Martínez, Alfredo; Maldonado (2015) y Montoya,  

L. A., de Arias, L. M. P., & Benjumea, J. C. C. (2010).

Diagnóstico de la cadena productiva

Para el estudio de las cadenas productivas se utilizará la metodología propuesta por Deras, J. E. (2003), 
en su estudio de la cadena productiva del bambú en Costa Rica, de la que se toman los siguientes pasos:

1) Recopilación de información secundaria

2) Levantamiento de la información primaria

3) Identificación de actores

4) Entrevista semi-estructurada

5) Línea de tiempo y línea de tendencias

Establecimiento de las ECA’s (Escuelas de campo)

Para el establecimiento de las ECA’s se utilizará lo sugerido por Sánchez Castillo, Verenice; Gamboa 
Tabares, Jean Alexander; (2014)

Para el establecimiento de las ECAs, se sigue las pautas metodológicas propuestas por Gallager (1999) 
y adaptadas por Pumisacho et al (2005). En este proceso los autores organizaron escuelas de campo para 
productores de cacao siguiendo la metodología propia de estas Escuelas, estableciendo los siguientes pasos:

 ― Definición del grupo: Convocatorias abiertas para la participación en los procesos .

 ― Caracterización del perfil del grupo caracterización de los intereses del grup o y definición de las 
reglas de juego para el funcionamiento.

 ― Definición del contenido temático : con cada uno de los grupos establecidos, desarrollo de un taller 
mediante la técnica de lluvia de ideas
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Formación y agrupamiento de clúster

A continuación , siguiendo la estructura de la metodología presentada se forman los clústers basados 
en el concepto dicho por Macías, A. M. (2001). “la viabilidad de un sector económico en una reg ión depende 
de su capacidad para transformar ventajas comparativas, obtenidas por los factores de producción o por 
su acceso a recursos naturales, en ventajas competitivas que sean dinámicas y se apropien constantemente 
de nichos de mercado. Desde la visió n de la economía neoclásica, estas ventajas se pueden consolidar me-
diante la configuración de clusters (cúmulos, circuitos, redes, cadenas, etc.), que coordinen en un marco de 
competencia las diferentes fases del proceso productivo de forma tal que se ofrezca un producto de elevado 
valor agregado y altamente competitivo en los mercados nacional e internacional”. Este clúster partirá de 
una Industria integradora que permitirá a los pequeños productores obtener beneficios de ella como carte-
ra de clientes. El clúster se dividirá en áreas específicas de trabajo (administrativa, financiera y de produc-
ción) siendo esta dinámica la que regirá la organización.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar o Programa Territórios Da Cidadania (PTC) da região sudeste, 
localizado na região norte do Brasil no estado do Tocantins. O PTC é uma política pública de desenvolvimento 
territorial rural criada em 2008 que objetiva a promoção do desenvolvimento econômico e universalização 
de programas básicos de cidadania a partir da participação social e da integração de ações entre os entes 
governamentais. A metodologia utilizada no trabalho é comparativa e visa verificar a hipótese do artigo – de 
que existe uma grande desarticulação entre o planejamento das ações e a execução das politicas públicas – 
principalmente pela falta de representatividade e capital social nas instâncias colegiadas. A comparação entre 
ações planejadas e executadas são feitas entre os Projetos Estratégicos De Infraestrutura Produtiva e Social 
(PROINF), implantados no território no período que compreende os anos 2010 a 2015, e projetos contidos no 
Plano Territorial De Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). Os dados utilizados são provenientes de fon-
tes primárias, obtidos por meio de entrevistas e questionários aplicados nas reuniões do colegiado territorial 
no ano de 2015; e dados secundários derivados principalmente do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
Os resultados indicam que maior participação social nas instâncias colegiadas implicam maiores aportes de 
recursos para os projetos PROINF. Contudo, não se pôde constatar a correlação direta entre maior participação 
das instâncias colegiadas e maior interligação entre políticas planejadas e executadas, dada a complexidade e 
variáveis envolvidas no processo, entretanto, outras relações de causalidade foram observadas. Nesse sentido, 
os resultados encontrados nesse trabalho justificam seu esforço pela busca de soluções e de uma melhor ges-
tão, participação e eficiência na execução das políticas territoriais visando contribuir para a consolidação da 
abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento rural no Brasil.

1 Esse artigo é parte de resultado de Pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Territorial – NEDET/UFT.
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Introdução

Nas duas últimas décadas, a abordagem territorial tem sido utilizada como instrumento de políticas 
públicas para a promoção do desenvolvimento, sobretudo, o desenvolvimento rural, em toda América Latina 
e, em particular no Brasil. A origem do debate sobre o tema, tanto em termos acadêmicos, quanto políticas 
públicas deve-se, entre outros motivos, aos estudos sobre novas dinâmicas espaciais e a chamada “Terceira 
Itália”2 e sobre o redimensionamento dos modelos tradicionais de desenvolvimento.

No Brasil, as razões para emergência dessa abordagem segundo Ortega (2007) e Ortega; Mendonça 
(2007) se relacionam a fatores externos como reformulação do papel do Estado com a emergência do Neoli-
beralismo; recomendações de instituições internacionais quanto ao desenvolvimento de políticas locais que 
promovam o desenvolvimento; e fatores internos como o fortalecimento de forças locais na luta pela rede-
mocratização do país; e a Constituição de 1988 iniciando um processo de descentralização administrativa.

Essas motivações, contribuíram decisivamente para a incorporação da ideia de territorialidade apli-
cada às políticas públicas brasileiras. O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 
(PRONAT) criado em 2003 e o Programa Território da Cidadania (PTC)3, de 2008, são as principais políticas 
públicas brasileiras com esse foco. Esse último Programa é avaliado nesse trabalho na Região Sudeste, loca-
lizada na Região Norte do Brasil, no Estado do Tocantins4.

A metodologia utilizada nesse trabalho é comparativa e visa verificar a hipótese do artigo – de que 
existe uma grande desarticulação entre o planejamento das ações e a execução das políticas públicas – prin-
cipalmente pela falta de representatividade e capital social4 nas instâncias colegiadas. A comparação entre 
ações planejadas e executadas são feitas entre os Projetos Estratégicos de Infraestrutura Produtiva e Social 
(PROINF), implantados no Território no período que compreende os anos 2003 a 2015, e projetos contidos 
no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). Os dados utilizados são provenientes 
de fontes primárias, obtidos por meio de entrevistas e questionários aplicados nas Reuniões do Colegiado 
Territorial no ano de 20165; e dados secundários derivados principalmente do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário.

Foi priorizado o Eixo 03 do PTDRS6 que trata do Desenvolvimento socioeconômico do Plano, já que o 
objetivo desse trabalho é comparar projetos de infraestrutura produtiva. Posteriormente levantou-se os 
Projetos PROINFs a partir de dados secundários do MDA/SDT e da Caixa Econômica Federal e análise com-
parativa propriamente dita das ações previstas no Eixo 3 do PTDRS e os Projetos aprovados do PROINF pelo 
Colegiado Territorial. Por fim avaliou-se a gestão social do Território – nas reuniões do Colegiados Territo-
riais – utilizando-se para tanto, metodologia de Delgado e Leite (2011).

Resultados

Dentro do Eixo 3 do PTDRS do Território Sudeste do Tocantins é estabelecido/planejado o processo 
de desenvolvimento econômico almejado pelos atores do Território no que se refere aos aspectos socioeco-
nômicos do Plano. Esses identificam oito cadeias produtivas a serem priorizadas no Território: apicultura, 
piscicultura, avicultura, olericultura, fruticultura, com ênfase na produção de banana, leite, cana de açúcar, 
mandioca. As ações, para geração de renda e dinamização dessas cadeias são divididas em quadro aspectos 
ou Programas específicos: Programa Produtivo; de Agroindustrialização/ Transformação; Comercialização 
e de; Infraestrutura (MDA, 2011).

2 No final da década de 1980, algumas regiões industriais ganharam destaque por seu dinamismo decorrente de suas condições endógenas. A Terceira 
Itália é uma das principais experiências de desenvolvimento territorial e que serviu de referência para diversos estudos.

3 O PTC é uma política pública de desenvolvimento territorial rural que objetiva a promoção do desenvolvimento econômico e universalização de pro-
gramas básicos de cidadania a partir da participação social e da integração de ações entre os entes governamentais

4 Bagnasco (2001) define o termo Capital Social como “uma trama de relações constituías ao longo do tempo e baseadas numa cultura cooperativa, na 
confiança mútua e em formas de organização social à quais novos rumos podem ser dados” (BAGNASCO, 2001, P.359).

5 Foram visitados 7 municípios do Território e 32 entrevistados distribuídos entre beneficiários dos projetos (9), membros do colegiado territorial (11) 
e gestores públicos municipais (12). Os dados foram coletados em março de 2016 nos municípios de Dianópolis, Taipas, Porto Alegre, São Salvador e 
Aurora do Tocantins

6 Os projetos estratégicos constituem um conjunto de ações que fazem parte do programa territorial e que são elencadas para serem desenvolvidas 
pela sua importância para o desenvolvimento sustentável do território. Esses programas/projetos são distribuídos dentro de quatro eixos que se rela-
cionam às diversas dimensões do desenvolvimento sustentável na perspectiva territorial, quais sejam: desenvolvimento ambiental; socioeconômico; 
político-institucional; e sociocultural educacional.
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O programa Produtivo se refere no PTDRS ao fortalecimento das atividades das cadeias produtivas, 
com a perspectiva de aumento de volume de produção – escala e produtividade; outra questão se refere ao 
beneficiamento da produção que poderia agregar maior valor aos produtos e que está relacionado também 
à comercialização desses produtos e à infraestrutura do Território, que conforme o Plano seria um dos gran-
des “gargalos”, uma vez que foram identificados poucos espaços e comércios organizados para venda dos 
produtos provenientes da agricultura familiar, além do crédito e assistência técnica.

A Tabela 1 que apresenta a relação de Projetos do PROINF aprovados no Território Sudeste de 2003 a 
2015. São no total 13 Projetos, distribuídos em 7 municípios.

Tabela 1 – Projetos PROINF Território Sudeste do Tocantins – 2003/2015

A partir de uma comparação simples entre os objetivos elencados no Eixo Estratégico 3 do PTDRS – in-
cluindo as Cadeias Produtivas e os Programas Específicos – aos “Objetos “ou Nomenclaturas dos Projetos de 
PROINF aprovados no Território Sudeste do Tocantins entre os anos de 2003 e 2015, percebe-se que esses 
apresentam diversas correspondências, que, entretanto, não decorrem do seu uso como instrumento de 
planejamento de ações, mas de algum tipo de “coincidência”.

As correspondências se observam nas cadeias produtivas beneficiadas e também relacionadas no PT-
DRS – apicultura e bovinocultura leiteira, e uma diversidade de produtos incluídos nas centrais de comer-
cialização e na aquisição de equipamentos. Os Projetos se distribuem de forma proporcional em Programas 
Produtivos; de beneficiamento; comercialização e infraestrutura. Há de se notar a existência de dois Proje-
tos no município de Aurora do Tocantins “Apoio a ações de preservação ambiental no Território” e “Desen-
volvimento ambiental do Território através do fortalecimento de organizações e produção de mudas” que 
não se insere no Eixo 3 do PTDRS, mas no Eixo 2 – Desenvolvimento Sócio Ambiental. Ademais, o PTDRS foi 
aprovado somente em 2011, enquanto os projetos PROINF vem sendo executados desde 2003. Enfim, há de 
se falar, portanto na relação entre os Projetos de PROINF após 2011, que foi quando o PTDRS do Território 
Sudeste foi aprovado e nesse caso restam apenas 2 Projetos de 2014, um de fortalecimento da Agricultura 
Familiar e outro de Aquisição de Trator e implementos agrícolas, que apesar de serem uma pequena amos-
tra, estão em conformidade com os objetivos traçados no PTDRS.

A afirmação de que apesar da existência de correspondência entre Projetos PROINF e ações propos-
tas no PTDRS são meras “coincidências” se justificam a partir dos dados primários coletados nas entrevis-
tas realizadas com os membros dos Colegiados Territoriais. Foi perguntado aos entrevistados se o Projeto 
PROINF está presente em algum instrumento de planejamento do Território e apenas 34% deles o relacio-



498

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

naram ao PTDRS. A respeito do planejamento dos Projetos do PROINF, foi perguntado aos entrevistados 
sobre seus papeis na definição desses Projetos e se eles tinham algum conhecimento sobre os critérios de 
definição desses Projetos. 50% dos entrevistados disseram saber que o Colegiado possui algum papel na 
definição dos Projetos; 36% não sabiam responder à pergunta e 14% acreditavam que o Colegiado não pos-
suía nenhum papel relevante. Perguntados sobre a participação do beneficiário do Projeto na elaboração da 
proposta, somente 44% disseram participar.

Essa informação já fornece subsídio para se deduzir que a gestão social no Território é precária, confir-
mando a hipótese do trabalho. Outras questões corroboram essa tese. Quando questionados a respeito das 
instancias gestoras dos empreendimentos, responderam que 59% dos empreendimentos são geridos pelas 
prefeituras; 22% pelos sindicatos; 8% por Ongs e 11% não souberam responder7. Perguntados sobre o 
processo de gestão na execução dos projetos de PROINF somente 8% dos membros do Colegiado responde-
ram que o processo é articulado entre colegiado, proponente do Projeto e beneficiários, 54% responderam 
que a gestão fica a cargo do proponente do projeto, que na maioria dos casos são as prefeituras. Quanto ao 
acompanhamento da execução dos Projetos, somente 13% responderam que se trata de responsabilidade 
do Colegiado, a grande parte citou a Caixa Econômica Federal (35%).

Um resultado preocupante da pesquisa se refere a uma das últimas questões perguntadas aos membros 
dos Colegiados que se refere à melhoria na qualidade de vida dos beneficiários dos Projetos. 44% respon-
deram que não tiveram sua qualidade de vida melhoradas. Esses resultados são importantes para que o 
Colegiado e gestores públicos discutam e proponham ações que melhorem a gestão social do território. Os 
resultados, portanto, justificam seu esforço pela busca de soluções e de uma melhor gestão, participação e 
eficiência na execução das políticas territoriais visando contribuir para a consolidação da abordagem terri-
torial como estratégia de desenvolvimento rural no Brasil.

7 Os dados do MDA indicam que dos 13 Projetos de PROINF aprovados no Território somente 3 tem abrangência territorial, todos os outros estão restri-
tos à determinados municípios, o que também pode significar certa fragilidade da política pública que visa a aplicação de recursos a partir do conceito 
de Território.
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Resumo

O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais e o Programa Territórios 
da Cidadania têm como um dos principais objetivos equilibrar as relações de poder nos processos decisó-
rios e de concertação quanto à distribuição, alocação e gestão de recursos do Governo Federal nos Terri-
tórios Rurais. Essa iniciativa de descentralização da gestão territorial e de empoderamento da sociedade 
civil impõem diversos desafios para os atores sociais que participam dos fóruns colegiados de discussão, 
dentre eles o reequilíbrio das relações de interdependência e de poder entre os atores sociais diante de um 
novo contexto sociopolítico. Para avaliar as mudanças dessas relações no Território Rural Sul Sergipano 
aplicou-se a Análise Estratégica ou Sociologia da Ação Coletiva Organizada para mapear os Sistemas de 
Ação Concreta do território em dois períodos, 2010 e 2016. Os resultados mostraram que houve altera-
ção das principais relações de interdependência entre os atores sociais, permanecendo, no entanto, a baixa 
participação das diversas categorias da população rural. Constatou-se, também, que permanecem determi-
nadas relações antagônicas entre representantes da sociedade civil e dos governos locais. Conclui-se que é 
necessário considerar as seguintes ações no momento de realinhamento dessa política pública : garantir a 
representatividade das diversas categorias populacionais do espaço rural, melhorar a articulação entre os 
representantes do poder público, incrementar a participação das prefeituras no colegiado territorial e des-
burocratizar o acesso aos recursos dos Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (Proinf). 
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Introdução

Desde 2003 o Governo Federal adotou o paradigma do desenvolvimento territorial como estratégia de 
desenvolvimento rural por meio de dois programas coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Ter-
ritorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Programa Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) e o Programa Territórios da Cidadania (PTC). Estes programas 
têm como uma das principais estratégias equilibrar as relações de poder entre o poder público e a sociedade 
civil nos processos decisórios e de concertação quanto à distribuição, alocação e gestão de recursos finan-
ceiros e materiais (SABOURIN, 2015).

A descentralização da gestão territorial e o empoderamento da sociedade civil impõem diversos de-
safios para os atores sociais que participam dos fóruns sociais colegiados de discussão, dentre eles o ree-
quilíbrio das relações de interdependência e de poder entre os atores sociais diante de um novo contexto 
sociopolítico mais complexo. Para avaliar as mudanças dessas relações no Território Rural Sul Sergipano, 
Brasil, aplicou-se a Análise Estratégica a partir da Sociologia da Ação Coletiva Organizada com o intuito de 
mapear os Sistemas de Ação Concreta do Território em dois períodos, 2010 e 2016, gerando subsídios para 
a elaboração do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável, até então inexistente.

Material e métodos

O Território Sul Sergipano

O Território da Cidadania Sul Sergipano (TRSS) foi instituído pelo MDA em 2008 a partir de uma refor-
mulação do Território Rural Centro-Sul de Sergipe (SIQUEIRA, SILVA, ARAGÃO, 2010). O TRSS é composto 
de doze municípios na região Sul de Sergipe e tem como principais características a produção de laranja 
para a agroindústria local, a pecuária extensiva e o extrativismo da mangaba no litoral. Destacam-se tam-
bém a produção de coco, mandioca, manga, fumo, maracujá, feijão e milho (SILVA et al., 2015a). Na região 
predomina a pequena propriedade rural em solos como baixa aptidão agrícola. Em termos de indicadores 
socioeconômicos o TRSS pode ser dividido em pelo menos dois agregados municipais. O primeiro que inclui 
os municípios de Estância, Itaporanga D’Ajuda, Salgado e Boquim com os melhores indicadores como per-
centual da população em domicílios com coleta de lixo, índice de Gini e razão dos 10% mais ricos/40% mais 
pobres. O segundo inclui os demais municípios que são caracterizados pelo baixo IDHM Educação e alta taxa 
de analfabetismo entre 18 e 24 anos, por exemplo (SILVA et al., 2015b).

O colegiado do TRSS (CODETER TRSS) é composto por 72 membros com direito a voto nas assembleias 
colegiadas, sendo que cada município indica um representante para cada uma das seis cadeiras represen-
tativas, sendo três da sociedade civil e três do poder público. O núcleo diretivo é responsável pela gestão 
do colegiado e conta com seis representantes, três da sociedade civil e três do poder público. Para prover 
o colegiado com suporte logístico e organizacional o MDA contratou no período de 2008 a 2014 um asses-
sor externo, e a partir de 2015 o Núcleos de Desenvolvimento Territorial (NEDET) via chamada pública do 
CNPq, responsável pela articulação e gestão do colegiado.

Análise Estratégica

A Análise Estratégica baseada na Sociologia da Ação Coletiva Organizada proposta por Crozier e Frie-
dberg (1977) e Friedberg (1993) tem como princípios o individualismo metodológico, ou seja, o sistema so-
cial é a resultante de ações “individuais” e o racionalismo, onde o ator social define sua estratégia de acordo 
com o contexto social, tomando decisões, quase sempre, com alto grau de incerteza. Na Análise Estratégica 
o contexto social e o projeto em que estão inseridos os atores sociais são de extrema relevância. São esses 
dois fatores que determinarão em que grau um determinado ator social estará engajado num sistema social 
como o colegiado territorial, por exemplo.

Cada ator social se engaja e constrói o sistema social a partir dos recursos que dispõe e que são necessá-
rios ou desejados pelos demais atores. A disponibilidade desse recurso e as incertezas ligadas ao seu acesso 
determina as zonas de incerteza “controladas” por um determinado ator social. Quanto maior essa zona de 
incerteza, maior será o poder de determinado ator social. Essas diversas relações de interdependência entre 
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os atores sociais, somadas as estratégicas pelas quais os atores atuam no sistema social formam o Sistema 
Concreto de Ação (SCA).

Logo, analisar o sistema social que constitui o Território Sul Sergipano implica no inventário dos atores 
sociais, seus recursos e suas zonas de incerteza. Também é necessário estabelecer as conexões de interde-
pendência entre os mesmos a partir das zonas de incerteza, e mapear as estratégias usadas por cada um, 
considerando que eles têm objetivos distintos, complementares e conflitantes. Ao final do processo teremos 
um SCA para o sistema social num determinado período que poderá ser usado para: antecipar estratégias, 
avaliar a capacidade de ação e poder de cada ator social, e subsidiar a elaboração do Plano territorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). O poder na Análise Estratégica é definido como a capacidade 
de um determinado ator influir na decisão de outro de forma que essa ação lhe seja favorável.

Procedimentos de pesquisa

O sistema social do Território Sul Sergipano foi analisado a partir de dois anos de referência, 2010 e 
2016. A Análise Estratégica para o ano de referência 2010 basea-se na reinterpretação da Análise Estraté-
gica realizada nos trabalhos de Silva (2014), Silva et al. (2014) e Silva et al. (2016). Para o ano de referência 
2016 foram realizadas pesquisas documentais, entrevistas com os atores sociais e participação nas reuniões 
do colegiado e das câmaras temáticas no período de março a outubro de 2016.

Resultados e discussão

Embora o CODETER TRSS tenha regimento interno com sua composição formal bem definida, percebe-
-se que a ativa participação no colegiado inclui atores sociais que estão ou não formalmente no CODETER. Os 
principais atores ativos do TRSS, nos períodos 2010 e 2016, e seus respectivos recursos (entre parênteses) 
são (Figura 1): Associação de produtores (base social e espaço rural), Prefeitura ou Poder Público municipal 
(gestão de recursos materiais e financeiros), Embrapa (projetos de P&D&I), Movimento dos Sem Terra (mo-
bilização sociopolítica em assentamentos), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Sergipe – Fetase 
(mobilização sociopolítica), Incra (Ates), Banco do Nordeste – BNB (crédito), Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais – STTR (infraestrutura e articulação da base), Emdagro (Ater) e MDA (gestão do PRONAT e Proinf). 
No período de 2010 a Pronese era bastante atuante, principalmente na assessoria de projetos financiados 
pelo Banco Mundial. A Pronese foi extinta em 2012. Em 2015 foram criados os Núcleos de Desenvolvimento 
Territorial (NEDET) que são responsáveis pela elaboração de projetos de assessoria ao CODETER. Em 2016 
o Movimento Camponês Popular (MCP) se une ao CODETER na mobilização sociopolítica da base em torno 
da autonomia camponesa.

A Figura 1 mostra o Sistema Concreto de Ação do TRSS, exceto as estratégias de cada ator social. Pelo 
diagrama é possível inferir que os atores da sociedade civil mais demandados, nos dois períodos avaliados, 
são as associações de produtores, o MST e o STTR. De fato, esses três atores controlam um dos ativos mais 
importantes na gestão social do TRSS, a articulação da base, a mobilização sociopolítica, e, no caso do MST 
e das Associações, o acesso ao espaço rural. A principal zona de incerteza explorada por esses atores é o 
comportamento social da base que os mesmos “controlam”. Quando se avalia o poder público percebe-se 
que os atores mais demandados e ativos são a Emdagro e a Embrapa. A Emdagro tem escritórios de Ater em 
quase todos os municípios do TRSS e é membro do núcleo diretivo do CODETER. A Embrapa participa do co-
legiado, principalmente na câmara temática de inclusão produtiva e agroecologia por meio da proposição de 
projetos e “animação” dos processos de gestão da câmara. O MDA e o NEDET exercem funções de gestão do 
Pronat e CODETER, são importantes para a logística do colegiado, com destaque para o NEDET que agrega a 
competência de equipes acadêmicas, além da própria Embrapa. As prefeituras são de extrema importância 
para o TRSS em função de controlar o recurso estratégico “gestão de recursos materiais e financeiros”, fun-
damentalmente para a execução do Proinf. No entanto, apesar da sua importância são poucas as prefeituras 
que tem participação efetiva nas plenárias do colegiado.
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Figura 1 – Atores sociais, seus principais recursos e as conexões de interdependência entre os atores via os recursos compartilhados.

A Análise Estratégica para o período 2010 mostrou que (SILVA et al., 2014; SILVA et al., 2016, p. 5-6):

a) as relações entre as associações comunitárias e de produtores são mais intensas com a Emdagro, Pronese 
e prefeituras; b) as entidades ligadas à conservação ambiental apresentaram baixo grau de comunicação e 
interação com o TRSS; c) a pesquisa, por amostragem, em 65 associações comunitárias e de produtores da 
agricultura familiar mostrou que é baixo o nível de participação ou de engajamento das mesmas com o co-
legiado territorial; d) alguns atores sociais importantes para o processo de desenvolvimento sustentável do 
território mostraram baixa intensidade de cooperação ou comunicação com os demais atores sociais; e) há 
um certo conflito entre as políticas municipais e as estaduais; f) os atores sociais, apesar de [apresentarem] 
divergências, têm expectativa de um jogo social cooperativo; e g) o sistema socioterritorial TRSS é de certa 
forma estável, apesar das fragilidades.

Para o período 2016 tem-se que: persiste a completa ausência de entidades ligadas a questão do am-
biente no CODETER, apesar de inserções pontuais na pauta de discussão sobre o tema; há uma forte coali-
zão entre os movimentos sociais, sobretudo o MST, e o STTR/Fetase quanto à defesa do PRONAT; algumas 
prefeituras atuam como oposição indireta ao PRONAT; houve novas adesões de movimentos sociais com 
destaque para os Quilombolas e o MCP; as dificuldades de gestão dos recursos do Proinf permanecem, prin-
cipalmente nos itens elaboração de projetos por parte do CODETER e execução por parte do poder público; 
também permanece a dificuldade de integração de ações do poder público, tanto entre ministérios como 
entre os poderes federal, municipal e estadual; há dependência da articulação e animação do CODETER por 
parte do MDA, agora via NEDET.
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Para os dois períodos nota-se a importância da reciprocidade direta como fonte de criação e manu-
tenção de elos de confiança interpessoais, que na verdade refletem ou condicionam as relações entre os 
atores sociais. Ou seja, as organizações públicas e da sociedade civil são representadas por indivíduos que 
participam dos circuitos de reciprocidade. Essa reciprocidade é de extrema importância no momento da de-
finição das estratégias dos atores sociais. Dentre as estratégias dos atores sociais destacam-se: a atuação da 
Embrapa como animadora da câmara temática de agroecologia e por meio da elaboração de projetos agroe-
cológicos como o Camponês a Camponês; a participação pouco ativa das prefeituras nas plenárias, apesar 
de serem as gestores dos recursos do Proinf, ação que visa garantir maior autonomia sobre esses recursos; 
o grau elevado de atividade dos movimentos sociais no CODETER, o que tem garantido a condução da pauta 
de discussões do colegiado.

Da Análise Estratégica dos dois períodos sugere-se um plano de ação que considere: a definição de um 
mecanismo autônomo de animação do TRSS como, por exemplo, a coordenação rotativa do CODETER, por 
instituição; a criação de uma equipe multidisciplinar permanente para elaboração de estudos e projetos ter-
ritoriais com forte auxílio da Embrapa, Emdagro, Governo estadual, UFS, BNB ETENE, IFS e associações; e a 
flexibilização do regimento interno, facilitando assim novas adesões, principalmente de novos movimentos 
sociais, SEBRAE e entidades ambientais.

Conclusões

Conclui-se que não houve significativa alteração em termos de organização social ou de gestão social do 
CODETER TRSS quando analisados os dois períodos 2010 e 2016. Tanto os atores sociais quanto suas estra-
tégias ficaram praticamente inalterados, permanencendo assim, em 2016, os mesmos problemas diagnos-
ticados para o período de 2010. O NEDET como assessor territorial congregando a UFS, o IFS e a Embrapa 
agregou valor ao processo de condução e animação do CODETER, principalmente no seu compromisso de 
elaboração do PTDRS. As coalizões e oposições no CODETER são bem definidas.
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Resumo

Visando superar o “caráter setorial” das políticas públicas para o desenvolvimento rural no Brasil, o go-
verno brasileiro resolveu adotar o “enfoque territorial” de desenvolvimento rural no país a partir de 2003. 
Uma das principais características dessa nova estratégia é a centralidade da participação social no processo 
de desenvolvimento, efetivada por meio da instituição de dispositivos de governança denominados fóruns 
ou colegiados territoriais, constituídos por representantes dos governos e da sociedade civil, notadamente 
camponeses e suas organizações. É nesses dispositivos que se efetiva o chamado “ciclo de gestão social”, 
processo de debate, disputas e concertação sobre o planejamento, implementação, avaliação e monitora-
mento das referidas políticas públicas. O pressuposto teórico fundamental dessa estratégia é que há uma 
correlação positiva entre a mobilização do capital social territorial e o desempenho das políticas públicas 
implementadas no território, o que resultará no próprio empoderamento dos atores envolvidos no pro-
cesso, isto é, na consolidação progressiva do capital social mobilizado. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar o ciclo de gestão social em três territórios rurais brasileiros situados no estado da Paraíba, os quais 
se diferenciam em termos de tempo de funcionamento dos dispositivos de governança e do capital social 
mobilizado: enquanto o território da Borborema, homologado em 2003, se caracteriza por um capital social 
consolidado antes mesmo da instalação do fórum, os territórios do Curimataú, homologado em 2009, e do 
seridó, homologado em 2013, apresentam capitais sociais pouco e relativamente consolidados, respectiva-
mente. Este trabalho procura comparar o desempenho dos fóruns territoriais, considerando três aspectos 
fundamentais: (1) participação e mobilização; (2) funcionamento como estrutura de governança; e (3) re-
sultados do seu funcionamento. Para tanto, analisa os microdados de pesquisa destinada a apurar o índice 
de gestão Social (IGS) nos referidos territórios. A partir dessa análise são formuladas hipóteses acerca das 
relações entre capital social, desempenho das políticas públicas e empoderamento dos atores e organiza-
ções envolvidos nos três territórios pesquisados.
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Visando superar o caráter setorial” das políticas públicas para o desenvolvimento rural no Brasil, o go-
verno brasileiro resolveu adotar o “enfoque territorial” de desenvolvimento rural no país a partir de 2003. 
Uma das principais características dessa nova estratégia é a centralidade da participação social no processo 
de desenvolvimento, efetivada pela instituição de dispositivos de governança denominados fóruns ou cole-
giados territoriais, compostos por representantes dos governos e da sociedade civil, notadamente campo-
neses e suas organizações. É nesses dispositivos que se efetiva o chamado “ciclo de gestão social”, processo 
de debate, disputas e concertação sobre o planejamento, implementação, avaliação e monitoramento das 
referidas políticas públicas.

Em 2009, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) resolveu selecionar projetos de pesquisa e extensão 
propostos por equipes de pesquisadores das universidades públicas brasileiras tendo por objetivo avaliar 
o funcionamento dos colegiados territoriais e seus resultados1. Foram selecionados 27 projetos, cujas 
equipes acompanharam 37 colegiados territoriais durante quatro anos (2010-2014). O chamado “Projeto 
Células” tinha como metodologia de pesquisa a produção de Índices para avaliar aspectos fundamentais 
da política territorial, inclusive o Índice de Gestão Social (IGS), cujos resultados analisamos anteriormen-
te (PIRAUX e CANIELLO, 2015).

Em virtude das boas repercussões do Projeto Células e em face à crise da assessoria aos colegiados 
territoriais (TEIXEIRA e CANIELLO, 2016), o MDA resolveu renovar sua parceria com as universidades por 
meio do financiamento à implantação e custeio de Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial 
(NEDET), aprofundando o caráter extensionista da ação, mas também focando na pesquisa sobre o desem-
penho dos colegiados. Por meio de uma “Encomenda” lançada em 2013 e da Chamada Pública CNPq/MDA/
SPM-PR nº 011/2014 foram contratados 100 projetos, os quais contemplam 186 Territórios Rurais, cerca 
de 80% dos territórios homologados pelo CONDRAF (BRASIL, 2016: p. 22).

Considerando o acúmulo metodológico e a relevância empírica e teórica dos dados produzidos pela 
apuração do IGS no Projeto Células (PIRAUX e CANIELLO, 2015), durante o II Encontro Nacional dos NE-
DETs, realizado em novembro de 2015, decidiu-se pela realização de uma pesquisa nacional sobre a gestão 
social nos 186 territórios atendidos pelos NEDET, a partir de um novo instrumento de pesquisa que seria 
elaborado por um Grupo de Trabalho constituído por coordenadores dos Projetos Células e NEDETs.

Este trabalho toma por base os dados levantados e tabulados pelos NEDETs Borborema, Curimataú e 
Seridó Paraibano2 e tem como objetivo avaliar o ciclo de gestão social nesses três territórios rurais brasi-
leiros situados no Estado da Paraíba, os quais se diferenciam em termos de dimensão geográfica, tempo de 
funcionamento dos dispositivos de governança e do capital social mobilizado. 

Nota metodológica

O Índice de Gestão Social (IGS) analisa questões relacionadas a três dimensões: (i) a qualidade da mo-
bilização e decisão dos segmentos sociais representados no Colegiado Territorial; (ii) o funcionamento dos 
colegiados como instância de governança e sua capacidade de conduzir processos de gestão social; e (iii) os 
impactos da gestão social em termos de definição e implementação de projetos, de legitimidade, de apren-
dizagem, de territorialização de políticas públicas, de compartilhamento de poder, dentre outros.

A metodologia de coleta de dados, baseada em pesquisa de opinião, previa a aplicação de questionários 
para todos integrantes efetivos dos 186 Colegiados Territoriais com Núcleos de Extensão em Desenvolvi-
mento Territorial (NEDET). A partir desta base de dados é que seria calculado o IGS, bem como sua variação 
nacional e regional para possibilitar análises com recortes diversos. Em decorrência do golpe de Estado em 
curso no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto, o que redundou, entre inúmeras outras 
consequências nefastas, no cancelamento do processo de tabulação dos dados e cálculo do IGS. Assim, este 
trabalho considera apenas os microdados da pesquisa de opinião implementada nos territórios citados an-
teriormente, os quais foram tabulados em planilha Excel desenvolvida especificamente para este fim.

1  Edital MDA/SDT/CNPq – Gestão de Territórios Rurais Nº 05/2009.
2  Projeto de Pesquisa e Extensão “Acompanhamento, Assessoramento e Monitoramento das Instâncias de Gestão Social dos Territórios da Borborema, 

Curimataú e Seridó Paraibano (Paraíba)”, aprovado na Chamada Pública CNPq/MDA/SPM-PR nº 011/2014.



508

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

A coleta de dados foi realizada entre os dias 11/06/2016 e 25/07/2016. No território da Borborema fo-
ram entrevistados 70 membros do colegiado de um total de 84 (83%), enquanto no Curimataú foram 46 de um 
corpo de 51 (90%) e no Seridó 45 de um corpo de 48 (94%). Assim, foram entrevistados 161 membros, entre 
representantes da sociedade civil e dos governos federal, estadual e municipal com assento nos colegiados.

Perfil dos entrevistados

Embora as mulheres desempenhem um papel bastante relevante nos três fóruns territoriais pesquisa-
dos, elas são minoria nas instâncias participativas: na Borborema representam 27% do total, no Curimataú 
33% e no Seridó 44%. A participação dos jovens é ainda mais deficitária, totalizando 6%, 9% e 11%, res-
pectivamente3. A composição mais envelhecida é a da Borborema, onde 47% dos respondentes têm mais de 
50 anos, ao passo que esta classe de idade representa 22% no Curimataú e 20% no Seridó. Assim, 70% dos 
respondentes do Curimataú e 69% do Seridó têm entre 30 e 49 anos. 

No que tange à escolaridade, é importante ressaltar que apenas 1% dos respondentes da Borbore-
ma declararam-se “sem instrução”, ao passo que, ali, 11% têm o fundamental incompleto, faixa máxima de 
escolaridade de 7% dos respondentes do Curimataú e 20% do Seridó, que não possuem representantes 
“sem instrução”. Pode-se dizer que nível de escolaridade é relativamente bom, já que 64%, 76% e 71% das 
representações, respectivamente, possuem, pelo menos, o ensino médio completo. A representação “mais 
escolarizada” é a do Curimataú, seguindo-se o Seridó e a Borborema.

Também se observa um alto nível de participação dos entrevistados em outras instâncias colegia-
das (B=73%, C=83% e S=91%) e em movimentos sociais, embora em menor proporção (B=66%, C=50%, 
S=69%), destacando-se o Seridó, que lidera nos dois quesitos. É importante salientar que a participação 
majoritária é em movimentos sociais do campo (B=46%, C=30%, S=51%), colocando-se, em segundo lugar 
os movimentos religiosos nos três territórios pesquisados (B=23%, C=13%, S=36%).

Mobilização e participação

No que tange à mobilização dos membros dos colegiados para as atividades, a melhor avaliação foi do 
fórum do Seridó (8,64), seguindo-se Curimataú (8,26) e Borborema (7,68), ao passo que a participação foi 
melhor avaliada na Borborema (7,69), seguindo-se Seridó (7,37) e Curimataú (7,35). Tomando-se a média 
geral, pode-se concluir que o processo de mobilização (8,19) é melhor avaliado que o processo de partici-
pação (7,47)4.

A maioria dos entrevistados consideram que existem grupos ou pessoas importantes para o desen-
volvimento territorial que não são membros dos colegiados, destacando-se as Associações e Cooperativas, 
citadas por 33% dos entrevistados, Movimentos de Jovens e Movimentos de Mulheres, ambos com 23%. 
Este resultado demonstra a relativa desorganização produtiva nos territórios e confirma o perfil majorita-
riamente adulto e masculino dos colegiados, como citado na seção anterior.

Quando instados a avaliar a influência de grupos na tomada de decisão nos colegiados, embora as ONGs 
não figurem como o grupo mais influente em nenhum dos territórios5, quando se apura a média geral, elas 
atingem o maior escore (7,81), seguindo-se os Movimentos de Mulheres (7,73), os Sindicatos (7,72) e as 
Universidades (7,68). Por outro lado, uma das piores médias foi a do Setor Empresarial ou Comércio (3,58).

Estes resultados evidenciam, em primeiro lugar, a importância das ONGs na assessoria aos movimentos 
sociais, associações e sindicatos e a relativa dependência destes a mediadores. Em segundo lugar, revelam o 
caráter setorial dos colegiados, focados que estão no “rural” e impermeáveis ao comércio e ao empresariado. 
Em terceiro lugar, a contradição em relação aos Movimentos de Mulheres, avaliados como muito influentes nas 

3 Para facilitar as remissões sempre que os dados comparativos forem avocados, seguiremos a ordem alfabética: Borborema, Curimataú, Seridó, que em 
algumas ocasiões serão referenciadas por B, C e S.

4 Como regra geral, as avaliações tenderam a valores majoritariamente elevados nos três fóruns pesquisados e, portanto, as variações, mesmo pequenas, 
são significativas.

5 Os respondentes da Borborema ressaltaram, nesta ordem: Sindicatos, Movimentos de Mulheres, Órgãos de ATER e ONGs, enquanto para os compo-
nentes do Fórum do Curimataú foram as Universidades, os Sindicatos, as ONGs e as Associações, ao passo que para os entrevistados do Seridó foram 
as Associações, os Movimentos de Mulheres, as ONGs e os Movimentos Sociais do Campo.
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decisões mas também como uma ausência relevante nas representações dos colegiados, pode ser interpretada 
pelo fato de sua baixa organização social nos territórios, mas seu alto desempenho nas arenas participativas. 
Isto é, quando organizadas, as mulheres parecem exercer com mais afinco a participação, apontando para o 
acerto da SDT quando estimula a formação de comitês setoriais de mulheres nos colegiados.

Finalmente, quando inquiridos sobre o papel desempenhado pela plenária dos colegiados em relação 
aos projetos financiados pelo PROINF – o tema mais mobilizador da política territorial – percebe-se uma cla-
ra clivagem entre avaliações relativamente boas para a participação formal – identificação da demanda, se-
leção e aprovação dos projetos – com médias em torno de 60% e avaliações piores em relação à participação 
mais proativa – elaboração, execução, monitoramento e avaliação, gestão – com médias em torno de 30%.

Funcionamento

Para a maioria dos respondentes, as entidades e organizações com assento nos colegiados promovem 
debates coletivos para a escolha do representante (B=71%, C=61%, S=84%), o que indica, evidentemente, 
que são democráticas. Entretanto, não se pode concluir o mesmo quanto ao mecanismo de escolha das en-
tidades que fazem parte dos colegiados: na Borborema, a maioria diz que isto é feito a partir de convite da 
plenária, enquanto no Curimataú e Seridó, por meio de solicitação voluntária da entidade ou instituição. Isto 
é, não há um processo aberto de debate com a sociedade para a eleição de suas entidades mais representa-
tivas para comporem os colegiados.

Na Borborema e no Seridó, a maioria dos membros considera haver grupos dominantes nos colegiados, 
destacando-se o Polo Sindical no primeiro e o Coletivo de Agricultores Familiares no segundo, ambos parti-
cipantes da Articulação do Semiárido (ASA) e assessoradas por ONGs com histórica atuação nos territórios, 
AS-PTA e PATAC, respectivamente. No Curimataú, onde não se verifica o mesmo processo, a maioria dos res-
pondentes afirmou não haver grupos dominantes. Por outro lado, para a ampla maioria dos respondentes, 
não há grupos marginalizados nos colegiados.

Quanto à construção das pautas das atividades dos colegiados, a maioria dos membros da Borborema 
disseram ser responsabilidade do Núcleo Diretivo, do Curimataú da Assessoria Territorial e do Seridó da 
Assessoria Territorial e do Núcleo Diretivo. No caso da agenda política, em todos os colegiados ela é definida 
pela Assessoria Territorial e a Plenária, mas com preeminência das Plenárias na Borborema e Seridó. Assim, 
neste caso particular podemos levantar a hipótese de haver um contínuo autonomia-dependência de media-
dores: Borborema-Seridó-Curimataú.

Em relação à capacidade de gestão dos colegiados, entre as três atividades melhor avaliadas, duas foram 
majoritárias nos três colegiados: “tomar decisões de maneira transparente e/ou democrática” (B=1ª, C=1ª, 
S=2ª) e “planejar as ações comuns para o desenvolvimento do território” (B=2ª, C=2ª, S=3ª). Entretanto, a 
terceira ação melhor avaliada variou: para os respondentes da Borborema foi “encaminhar a resolução de 
problemas” (3ª), para os do Curimataú “definir regras coletivas de funcionamento” (3ª) e para os do Seridó 
“animar reuniões e atividades do colegiado” (1ª). Por outro lado, entre as atividades pior avaliadas, uma foi 
consenso: “lidar/resolver conflitos”, a pior para Borborema e Seridó e a segunda pior para o Curimataú. Fi-
nalmente, é importante ressaltar que os membros dos três colegiados consideraram que a falta de recursos 
financeiros para o custeio do Colegiado é o problema que mais prejudica o seu funcionamento.

Resultados

De maneira geral, os impactos do ciclo de gestão social são muito bem avaliados. De fato, quando ques-
tionados sobre os resultados do processo de participação nos colegiados, 92% dos 157 respondentes disse-
ram que isso fortaleceu seu sentimento de pertencimento ao território, enquanto 89% afirmaram que fazer 
parte do Colegiado contribuiu para mudar sua maneira de pensar e agir e 86% asseguraram que a partici-
pação deles no colegiado tem oferecido algum benefício para a entidade ou instituição que representam.

No que tange à evolução dos impactos do ciclo de gestão social, segundo os respondentes o que mais 
prosperou foi a legitimidade do colegiado frente à sociedade, seguido da aprendizagem dos membros do 
colegiado e do sentimento de pertencimento ao território.
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Considerações finais

Nesta primeira e rápida visada sobre os resultados da pesquisa IGS 2016 pudemos obter um panorama 
geral da gestão social nos colegiados territoriais da Borborema, Curimataú e Seridó. Em primeiro lugar, ve-
rificamos que todos os colegiados carecem de jovens em sua composição e que a participação das mulheres 
é minoritária quantitativamente, porém bastante relevante em termos qualitativos. Detectamos um bom 
grau de escolaridade e um alto nível de participação dos entrevistados em outras instâncias colegiadas e em 
movimentos sociais, o que denota um capital social significativo, entretanto variável.

Constatamos também que os processos de mobilização e participação nas plenárias é relativamente 
bem avaliado, com preeminência do primeiro sobre o segundo, o que pode ser explicado pelo fato de que a 
maior dificuldade para o funcionamento dos colegiados é exatamente o custeio da participação. Observa-
mos ainda que a participação das Plenárias em relação aos projetos PROINF é relativamente bem avaliada 
nas fases formais, mas bastante negativa em relação à execução, monitoramento, avaliação e gestão dos 
projetos, o que já sugerimos ser uma as maiores fragilidades da política territorial brasileira (Teixeira e 
Caniello, 2016b). Outra fragilidade diagnosticada relaciona-se à relativa falta de autonomia nos colegiados, 
em decorrência da dependência a mediadores, sejam as ONGs ou o próprio NEDET. Aliás, as ONGs foram 
consideradas como o grupo mais influente nos três territórios e, naqueles em que estão mais articuladas, há 
a configuração de grupos dominantes.

Por outro lado, verificamos que a democracia na tomada de decisões e o planejamento coletivo do de-
senvolvimento dos territórios foram consideradas as melhores capacidades de gestão dos colegiados, e que 
os aspectos que vêm melhor evoluindo são sua legitimidade frente à sociedade, o processo de aprendizagem 
dos membros e o sentimento de pertencimento ao território. Enfim, o fortalecimento da identidade e a mu-
dança na maneira de pensar e agir são considerados os principais resultados do ciclo de gestão social nos 
territórios pesquisados.

Estas constatações nos levam a concluir que, embora envoltos em dilemas e limites, os colegiados ter-
ritoriais vêm cumprindo um de seus principais objetivos: o desenvolvimento do capital social e da cultura 
cívica nos territórios, por meio do fortalecimento da identidade, do cultivo da aprendizagem, do controle 
democrático sobre as políticas públicas e da própria legitimidade das instâncias frente à sociedade.

Mas, neste momento, a ordem democrática foi rompida no Brasil e o governo golpista apressa-se em 
impor à sociedade um programa extremamente regressivo: conservador e neoliberal. A extinção do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, um dos primeiros atos do governo federal após a deposição da presidenta, 
evidencia que as políticas inovadoras que os governos populares de Lula e Dilma Rousseff empreenderam 
nos últimos treze anos muito provavelmente serão interrompidas. Daí, urge que nos perguntemos: qual será 
o futuro da gestão social e do desenvolvimento territorial no Brasil?
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Resumo

A governança de territórios rurais constitui-se em um dos principais desafios para o desenvolvimen-
to na Amazônia, particularmente em áreas de assentamentos coletivos e unidades de conservação de uso 
sustentável. Nesta perspectiva esta pesquisa analisa como ocorre a governança no Projeto Estadual de As-
sentamento Agroextrativista “Majari” (PEAEX Majari), instituído pelo governo do estado do Pará, no ano de 
2009, para dar solução aos conflitos fundiários em terras públicas. Dados primários foram coletados por 
meio de entrevistas estruturadas, envolvendo informantes-chave dentro e fora do assentamento. Os resul-
tados demonstram que, com apoio externo de organização não governamentais foram estabelecidas “regras 
internas de convivência” para regular o acesso e uso dos recursos naturais. Essas regras são observadas por 
moradores que vivem dentro do assentamento, mas descumpridas, sobretudo, por detentores de terras não 
residentes no PEAEX. Constatou-se também que políticas públicas elementares são insuficientes para aten-
der a população local, o que impacta de modo significativo a governança do território. Conclui-se que, a go-
vernança localmente constituída, liderada pela associação de moradores, assegura a boa convivência inter-
na, mas não garante a proteção física e os meios necessários para o desenvolvimento social e econômico do 
território do PEAEX e evoca a participação das agências oficiais para o fortalecimento da governança local.

Palavras-chave: Governança; Amazônia; Extrativismo; Populações tradicionais; Rio Majari. 
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Introdução

A Instrução Normativa ITERPA n° 3, de 9 de junho de 2010 dispõe sobre Projetos de Assentamento 
Estadual Agroextrativista (PEAEX), os caracterizando como local que se destina as populações que ocupam 
áreas dotadas de riquezas extrativas e que pratiquem a exploração sustentável dos recursos naturais e, com-
plementarmente, se dediquem a atividades agrícolas de baixo impacto ambiental e à criação de animais de 
pequeno porte de onde geram renda por meio da produção do excedente (PARÁ/ITERPA, 2010).

Esta instrução normativa se propõe incentivar o uso sustentável dos recursos naturais observando os 
limites de respeito (limites dos estabelecimentos familiares definidos socialmente), os usos, os costumes e 
as tradições da comunidade local. Teisserenc (2014), tratando de Unidades de conservação, diz que gover-
nança é uma ideia que reflete um território que conseguiu mobilizar atores na busca de uma dinâmica de 
desenvolvimento sustentável, que se manifesta, em particular, pela capacidade desses atores coproduzirem 
ações coletivas multissetoriais e concebem regras comuns capazes de facilitar a cooperação. 

No entanto, a ideia como expressada pelo autor, em áreas de PEAEX, é de difícil execução, principal-
mente pela falta de participação do estado como ator nos processos de organização e construção de estra-
tégias. Nestas áreas, a gestão de responsabilidade do poder público, geralmente, é ineficiente para executar 
algumas atividades, por exemplo monitoramento, organização de reuniões, criação de planos de manejo e 
fiscalização da área entre outros (PEREIRA, 2013). 

Sobre a importância da participação do Estado na gestão de bens comum, Ostrom (1990) traça oito 
princípios em que define a comportamento tanto do Estado quanto da sociedade civil local. Com base nes-
ses princípios, a pesquisa objetiva analisar como ocorre a governança no Projeto Estadual de Assentamento 
Agroextrativista “Majari” (PEAEX Majari).

O estudo foi fundamentado em levantamento de dados qualitativo primários, coletados por meio de 
entrevistas estruturadas, envolvendo informantes-chave dentro e fora do assentamento

Área de estudo

Figura 1 – Localização do PEAEX Majari, Porto de Moz – PA.
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O PEAEX Majari foi criado no 2009, pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA), para dar solução aos 
conflitos fundiários em terras públicas de domínio estadual. Está localizado geograficamente no município 
de Porto de Moz, estado do Pará, microrregião do Baixo Amazonas, entre a Floresta Nacional de Caxiuanã e 
a Reserva extrativista Verde para Sempre, nas margens do Rio Majari (Figura 1). Em termos de superfície, 
corresponde à mais de 38 mil hectares, a maioria de floresta Ombrófila densa. Com a criação do PEAEX o 
direito de uso dos recursos passou a ser das famílias, administrado pela associação dos moradores.

No assentamento, ao longo do rio, vivem 85 famílias as quais, basicamente, desenvolvem atividades 
agrícolas de subsistência, e extrativismo (caça, pesca e extração de madeira) todas com uso de baixa tec-
nologia. A renda das famílias advém principalmente dos programas de transferência de renda do governo 
federal como bolsa-família e aposentadoria.

1. A governança local

A história da governança Local pode ser dividida em dois momentos. O primeiro se refere ao contexto 
em que foi criado o PEAX, quando houve a participação conjunta dos moradores e ONGs para construção 
do diagnóstico e regras comunitárias até a oficialização pelo ITERPA. Antes de 2009, a região era caracteri-
zada como área de forte exploração madeireira, os moradores ainda não estavam organizados e não havia 
nenhum tipo de governança oficial no território. Os moradores conviviam com transeuntes que trafegavam 
pelo rio Majari transportando madeira. Contudo, durante a década de 1990, devido à intensificação deste 
tipo exploração sobre o rio, o pescado foi ficando cada vez mais escasso. Segundo os moradores, tal fato foi 
agravado pelo fato de o rio ter pouca profundidade e a passagem continua de balsas madeireiras provocou 
a destruição do leito do rio. Resultou em diminuição do pescado, afetando a principal fonte de alimento da 
população local. Por isso, os moradores se uniram e iniciaram uma luta contra a entrada de balsas no terri-
tório do PEAEX. 

Com o acirramento dos conflitos, em prol da defesa dos recursos naturais, principalmente, o pesqueiro, 
o PEAEX foi instituído em 2009 pelo Governo do Estado do Pará. As famílias, apoiadas por agentes externos, 
conseguiram que normas sociais e regras para uso dos recursos naturais e convivência que vinham sendo 
desenhadas ao longo da história da comunidade fossem vigoradas como instrumento jurídico de defesa dos 
recursos do PEAEX. Tais normas foram organizadas em cartilha com a ajuda de ONGs e instituições de orga-
nização social, as quais por meio de metodologias participativas e construção de diagnósticos estabeleceram 
formas de manejo baseadas nas experiências tradicionais dos moradores. Assim se estabeleceu o sistema de 
governança do PEAEX. No novo espaço de diálogo que se inaugurou as decisões deveriam, além da comunida-
de, levar em conta também os interesses do Estado, ONGs e instituições, como podemos ver na Figura 2.

Figura 2 – Esquema do sistema de Governança durante a criação do PEAEX Majari.
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O segundo momento refere-se ao período pós-criação do PEAEX, momento em que os atores que ha-
viam se comprometido com a gestão e deveriam cumprir seus papéis. Depois de oficializado e instituído 
o projeto de assentamento, houve distanciamento por parte do Estado, das ONGs e outras entidades que 
tinham atuação na localidade anteriormente. Na prática, a gestão recaiu exclusivamente sobre a responsabi-
lidade das famílias moradoras. Assim, os cumprimentos das normas são exigidos pelos próprios moradores, 
os quais fiscalizam, na medida que podem, seu funcionamento. Por elas conduzem a atuação dos próprios 
membros e de pessoas de fora do assentamento. Para auxiliar à governança física do território, foram cria-
dos grupos de “agentes ambientais” para fiscalizar as áreas coletivas. Na verdade, a associação dos morado-
res se tornou a entidade responsável pela tomada de decisões e ações de gestão dentro do assentamento. 
O poder público tem apenas subsidiado o funcionamento de políticas públicas como educação e auxílio ao 
transporte da produção até a cidade, entretanto, não há participação efetiva na governança do PEAEX, como 
é possível visualizar na Figura 3.

Figura 3 – Esquema do sistema de Governança durante a criação do PEAEX Majari.

*ONGs e Instituições que atuam: STTR, Colônia de Pesca e a Igreja Católica.

Os moradores são responsáveis pelo cumprimento das normas, assim controlam a atuação dos pró-
prios membros e pessoas externas ao assentamento, papel dos grupos de “agentes ambientais”, no entanto, 
é a associação quem detém maior eficácia no papel de fiscalização.

2. Análise da governança

Segundo o SNUC, Lei 9.985 de 2000, nas Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, a 
gestão destes espaços deve ser realizada por meio um conselho paritário, formado por membros da socieda-
de civil local e do poder público, e deve ser presidido por um membro indicado pelo órgão gestor responsá-
vel. Contudo, devido à ausência do estado, como mencionado anteriormente, viu-se que a gestão do PEAEX 
enfrenta problemas que perpassam desde a inexistência de um Conselho Deliberativo até o cumprimento de 
deveres mínimos, de responsabilidade do estado, como demarcação da área, impunidade de infratores e não 
atualização das regras comunitárias. Ao contrário, as comunidades, mesmo com os problemas enfrentados, 
ainda estão dispostas a dar continuidade ao projeto pensado do PEAEX; cumprem o papel que lhes cabem, 
de defensoras dos recursos naturais, inclusive, buscando interagir com lideranças de outras Unidades de 
Conservação próximas, como por exemplo da RESEX Verde para Sempre, fazendo denúncias de invasão por 
fazendeiros, grileiros e posseiros. 

Ostrom (1990), destaca oito princípios que uma governança local deve possuir para conseguir geren-
ciar satisfatoriamente o uso de recursos comuns. O primeiro princípio é: “demarcação clara das fronteiras 
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dos recursos de bem comum e dos seus utilizadores”. Embora tenha sido realizado georreferenciamento 
dos limites oficiais do PEAEX, não foi feito a demarcação física (abertura de picadas). Isso potencializa a 
geração de conflitos devido a entrada de pessoas externas que se apresentam como donas das terras. A falta 
de instrumentos que assegurem a proteção física do território possibilita que outras pessoas adentrem ao 
PEAEX e reivindiquem posses.

O segundo e terceiro princípios apresentados por Ostrom (1990), destacam que, “as regras definidas têm 
de ser adequadas às condições locais” e “os utilizadores participam na definição/adaptação das próprias re-
gras–acordos coletivos”. Constatou-se que tais aspectos foram construídos ao mesmo tempo, quando da ela-
boração do diagnóstico participativo. Como o próprio método participativo preconiza, as regras comunitárias 
de uso dos recursos foram construídas conjuntamente com os moradores, respeitando as especificidades am-
bientais, sociais, econômicas e culturais do local. Por ter seguido este caminho, até hoje os comunitários o tem 
como ponto de referência para o uso dos recursos naturais (caça, pesca e extração vegetal), inclusive definindo 
o tamanho máximo de áreas passível de desmatamento para atividades agropecuárias. 

Para Ostrom e Nagendra (2006, p.1), “quando os usuários estão realmente envolvidos nas decisões 
sobre as regras do direito de uso da terra, a probabilidade de segui-las e monitorar os outros é muito maior 
do que quando uma autoridade simplesmente impõe regras”. De fato, a vigilância como relatada pelos auto-
res também acontece no PEAX, a ponto dos mesmos questionarem e denunciarem a entrada de estranhos. 
Entretanto, o quarto princípio, destaca que, “é realizado o monitoramento e são respeitadas as regras por 
parte dos utilizadores, com penalizações para os transgressores” (OSTROM, 1990, p.90), e o quinto “os não 
cumpridores das regras são penalizados de maneira apropriada de acordo com a transgressões cometida”. 
Esse monitoramento é cumprido, muito embora, os comunitários não possuem meios para penalizar os 
transgressores. Parte disso se deve à ausência do aparato estatal para fiscalização.

As regras foram elaboradas sem a participação das agências oficiais, principalmente as locais, indo de 
encontro ao sétimo princípio: “há um reconhecimento das regras da comunidade pelas autoridades exter-
nas” (OSTROM, 1990, p.90). A completa ausência do poder público é vista como o principal desafio à gover-
nança do PEAEX. Por esse aspecto, tem-se comprometido o atendimento ao o sexto princípio: “é garantido o 
fácil acesso a meios de resolução de conflitos bem como a custos reduzidos” (OSTROM, 1990, p.90). Como a 
governança do PEAEX Majari, em sua maior parte, é feita pelos atores locais, tem-se então um aspecto falho 
no sistema de governança do assentamento, tornando clara a necessidade de uma co-gestão da governança.

Com tudo, o oitavo princípio “construir responsabilidade de governar o recurso comum em camadas 
aninhadas a partir do nível mais baixo até todo o sistema interligado” (OSTROM, 1990, p.90), se coloca como 
a principal meta a ser atingida pelos moradores do PEAEX. Pois, somente com a participação do Estado a 
situação do PEAX poderá mudar.

Considerações finais 

Conclui-se que, a governança localmente constituída liderada pela associação de moradores, assegura 
a boa convivência interna, mas não garante a proteção física e os meios necessários para o desenvolvimento 
social e econômico do território constituído no PEAEX Majari e evoca a participação das agências oficiais 
(federal, estadual e/ou municipal) para o fortalecimento da governança local. 
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Resumo

Esse artigo mostra a importância e os limites de uma análise das evoluções dos territórios rurais bra-
sileiros a partir do conceito de governança, baseando-se em dois estudos de caso : o da cadeia sucro-ener-
gética segmentada em dois macro-territórios (nordeste e centro-sul), pela sua importância no capitalismo 
agrário brasileiro; e o da agricultura familiar da Baia Da Ilha grande (estado do Rio De Janeiro) pela sua im-
portância no abastecimento de produtos alimentares da capital deste estado e de sua região metropolitana. 
Esse estudo contribui para o desenvolvimento do debate meso-econômico sobre o desenvolvimento terri-
torial, revelando que as políticas públicas baseiam-se na produção social de saberes constituindo referên-
ciais cognitivos de um governo econômico da ação coletiva. Este conceito define o conjunto de dispositivos 
buscando modificar as características dos atores econômicos, suas interações e suas relações as autoridades 
em função de uma dada intencionalidade governamental em termos societais. Mobilizamos o quadro analí-
tico das articulações meso-macro da escola da regulação, completando-o com uma análise da ação coletiva 
territorial, baseada nos conceitos de governança e de governo econômico da ação coletiva. 
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Introdução

Esse paper introduz algumas hipóteses que podemos emitir sobre o governo econômico e territorial do 
mundo rural brasileiro como um conjunto. Elas são elaboradas a partir dos principais resultados de nossa 
tese de doutorado, que tratava da dimensão setorial do bloqueio das perspectivas de desenvolvimento no 
Brasil, a partir de um estudo de caso da cadeia sucro-energética. Emergem também de um primeiro survey 
da literatura sobre o governo da agricultura familiar.

Essa contribuição pretende participar ao desenvolvimento do debate meso econômico sobre desenvol-
vimento territorial rural. Revela, a partir do caso dos territórios da cadeia sucro-energética, que as políti-
cas publicas baseiam-se na produção social de saberes constituindo referenciais cognitivos de um governo 
econômico da ação coletiva. Propôs de ampliar ao campo da agricultura chamada familiar a análise do lugar 
desse setor na ação governamental a luz de um estudo de caso no estado de Rio de Janeiro, e mais particu-
larmente no Território da Baia da Ilha Grande. 

Esse estudo de caso deveria servir como entrada nos debates relacionados à identificação bem como 
à construção de referenciais cognitivos de políticas publicas, os quais orientam a formação dos atores co-
letivos bem como suas interações. Temos chamado a intenção que guia a orientação das antecipações dos 
atores coletivos como um governo da ação coletiva (Marques Pereira, 2012). Esse governo se manifesta em 
normas e regras de governança e de regulação. 

O objetivo mais geral de nossa pesquisa, a partir desses níveis meso de análise dos territórios da cadeia 
da cana-de-açúcar (Nordeste e Centro-sul) e do Território da Baia da Ilha Grande (Rio de Janeiro), é identi-
ficar as linhas de força que percorrem o mundo rural, especialmente em relação aos jogos de formação de 
coalizões políticas e ao governo das populações. O nosso estudo adota uma perspectiva de governamenta-
lidade, considerando a economia política como o saber desse governo das populações (Foucault, 1994). O 
desafio dessa pesquisa é de articular esses níveis meso para melhor entender as modalidades de governo 
econômico dos mundos rurais e o lugar dos seus atores coletivos na formação de coalizões sócio-politicas, 
para compreender a impossibilidade de se constituir referenciais de políticas publicas baseados numa coa-
lizão neo-desenvolvimentista (Bresser Pereira, 2015). Em outras palavras, procura-se caracterizar a inte-
ração entre o que se pode chamar, de um lado, de regime das ideias dominando o debate macroeconômico 
e, de outro lado, o governo econômico do mundo rural como fabrica social das coalizões sócio-políticas ao 
fundamento de um modo de desenvolvimento do Brasil. 

Nossa hipótese central, e provisoria, no que diz respeito unicamente aos conflitos no domínio agrário, 
é que vemos um acirramento dos conflitos no campo de discussão politico-intelectual sobre agricultura 
familiar a partir de 2012. Já em relação a agricultura patronal, os conflitos parecem cobertos/ultrapassados 
por uma retorica de unidade (Bruno, 2009) e sucesso, certamente ligada ao estatuto de empregadores dos 
membros dos sindicatos patronais na agricultura. A solidariedade inter-capitalista, em termos políticos, não 
parece ter sida desfeita no capitalismo agrário. Mas a heterogeneidade econômica e social da classe social 
que lida com esse bloco social faz com que esse setor possa ser considerado tanto como industrial-salarial 
quanto como rentista-territorial (Théret, 1992). Por essa razão, certamente, o agronegócio permanece in-
definido nas coalizões sócio-politicas (Bresser Pereira, 2007). Vista a heterogeneidade econômica, social e 
territorial que recobre o termo de agricultura familiar, a hipótese de uma indefinição correspondente em 
termos de coalizões sócio politicas seria razoável. Contudo mostramos a indiferença significativa dos lobbies 
do agronegócio em relação a questão central, quanto ao desenvolvimento econômico, da taxa de cambio. 
Essa indiferença em relação ao desenvolvimento nacional pode ser ligada a uma transição muito parcial do 
clientelismo para o pluralismo e a uma privatização do corporativismo (Leopoldi, 2000). Procuramos expli-
car, a partir do estudo de caso das agriculturas familiares da Baia da Ilha Grande, colocado em seu contexto 
regional bem como nacional e internacional, as dificuldades de estabelecer um verdadeiro neocorporativis-
mo como forma de governança do conjunto do mundo rural. Essa questão importa na medida em que uma 
tal forma de governança facilitaria a constituição de uma coalizão a favor de um desenvolvimento centrado 
no mercado interno. Agora que as políticas em direção a agricultura familiar são novamente assimiladas 
de modo explicito a politicas sociais, as perspectivas de ver emergir um verdadeiro neocorporativismo no 
mundo rural parecem se reduzir.
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Evolução das normas de governança, objetivos estratégicos e referenciais 
cognitivos

O nosso estudo da cadeia sucro-energética revelou inércias institucionais fundamentais. Se enraízam 
no setor e seus territórios e afeitam a formação social no seu conjunto.As rupturas e continuidades na ca-
deia, que temos identificadas através de uma analise em termos de regime econômico de funcionamento, 
permitem uma reprodução do poder da cadeia. (Fruleux, 2015: 228). O regime econômico de funcionamen-
to da cadeia sucroalcooleira é caracterizada por uma constante histórica de baixo investimento. Ao analisar 
esse regime, aparecem inércias territoriais ligadas ao peso político dos interesses e dos grupos sociais oli-
gárquicos ligados à agroindústria canavieira do Nordeste (subvenções do orçamento federal que os permite 
manter a estrutura fundiária extremamente concentrada). Esse fato é central na reprodução do poder polí-
tico deles nos três níveis territoriais da organização política do estado brasileiro. 

A análise do modo de regulação da cadeia revelou resistências de grupos sociais à liberalização. Isto 
levou-nos à mitigar duas teses frequentes e relacionadas no que concerne as relações estado-sociedade: a de 
uma insulamento burocrático durante as reformas de liberalização econômica e financeira dos anos 1990 e 
a da aparição de um neocorporativismo sob as administrações de Lula. 

Algumas inércias institucionais na cadeia tem participado de um afrouxamento da liberalização e tem 
permitido, através da renovação das regras e normas de governança do setor, de perenizar uma parte dos 
privilégios. As normas de governança na liberalização têm sido renovadas parcialmente e reiteram os privi-
légios em termos de credito e ainda mais de dívidas acumuladas e inadimplência. A resiliência dos privilé-
gios é ligada a objetivos estratégicos, em particular em relação à política territorial, a qual fica constrangida 
por uma forma de clientelismo, expressando a dependência do poder da administração central em relação 
aos poderes locais. Mas é também relacionada com o objetivo governamental de obtenção de superávits 
comerciais nas commodities, essencial à inflexão distributiva do regime de crescimento sob Lula, isto é, as 
políticas que permitem uma redistribuição da renda. A resistência dos grupos sociais da agricultura familiar 
tomou outros rumos. As ocupações de terras e a violência da reação nos anos 1990 trouxe de novo para a 
agenda federal a questão agrária. Enquanto começava a liberalização do setor sucroalcooleiro, foi criado o 
PRONAF, o qual beneficiou nos seus primeiros anos essencialmente a agricultura do sul do pais. 

O nosso primeiro survey da literatura sobre o governo e a governança da agricultura familiar tende a 
confirmar a fraqueza da perícia das administrações e agências públicas no planejamento a médio/longo 
prazo dos setores e dos territórios que temos observado no caso do abastecimento nacional em etanol. 
Tonneau e Sabourin (2009: 12) observam uma falta de competências técnicas e institucionais por parte da 
administração pública na implementação do PRONAF. As agriculturas familiares ficam presas pelos modelos 
dominantes em termos técnicos, burocráticos e políticos (assistencialismo).1 De modo geral, isso faz com 
que as políticas públicas sejam inacabadas. 

Mostraremos, a partir do caso da cadeia sucro-energética, que a formação das regras de governança 
econômica da cadeia estão cada vez mais orientadas pelo paradigma do desenvolvimento sustentável. O zo-
neamento agroecológico da cana-de-açúcar (2009), condicionando os financiamentos do BNDES foi a esse 
respeito um marco. O que não significa que as praticas se tornaram de acordo com essas regras. Mostramos 
um processo de apropriação e de conversão do paradigma do desenvolvimento sustentável na formação 
do referencial de políticas públicas em direção ao setor, com uma evidente divisão regional do trabalho 
político-intelectual pelas oligarquias açucareiras. Essa hipótese de divisão regional do trabalho político-in-
telectual no domínio da agricultura familiar deveria reter nossa atenção no trabalho de campo. Estudar a 
apropriação desse paradigma do desenvolvimento sustentável pela agricultura não patronal nos parece de 
primeira importância para entender melhor a dinâmica atual do mundo rural brasileiro em contexto de cri-
se política e econômica aguda. A introdução progressiva – e implícita – de elementos oriundos do enfoque da 
multifuncionalidade da agricultura nos programas da administração federal (Bonnal e Maluf, 2009), parece 
fundamental a esse respeito. 

O paradigma/tema do desenvolvimento sustentável implica cada vez mais reordenamentos territoriais 
da produção e das atividades humanas. Essa logica, politicamente construída, pode entrar em conflito com 
os interesses das oligarquias agrárias. Assim o velho conflito entre usineiros do Nordeste e do Sudeste está 

1 Essa ultima dimensão dos modelos dominantes ganharia a ser trabalhada a luz da literatura sobre as formas nacionais de proteção social (Lautier, 2012). 



521

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

atualizado pelo zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Tem indícios que esse paradigma orienta 
igualmente as políticas em direção à agricultura familiar, e que a apropriação desse paradigma é extrema-
mente variável constituindo-o como um dos principais campos de batalha político-intelectual do mundo 
rural brasileiro. 

Os trabalhos de R. Bruno (2009) e de E. Sabourin (2007 e 2015) permitem delimitar as linhas de força 
dos referenciais que se constituem em relação aos mundos rurais. A conflitualidade do debate parece forte. 
Navarro (2014) por exemplo, além de falar de um populismo agrário, certamente existente, nega a existên-
cia de uma luta, oriunda de um conflito, de classe no campo. Nos parece, em primeira leitura, que como na 
cadeia açucareira, a politização do debate sobre as políticas direcionadas ao setor, extremamente forte, é 
negada. Os debates sobre o desenvolvimento rural baseiam-se na elaboração de sistemas de conhecimento 
cujas funções míticas ultrapassam os setores agrários e agroindustriais. As construções de saberes, as esta-
tísticas, os mapas e os discursos de economia política contidos no documentos tecnicos bem como na publi-
ciadade do agronegócio enfrentam frontalmente uma parte da agricultura familiar Globalmente, a herança 
latifundiária está sendo negada. 

Redefinição do governo e da ação coletiva

A partir da década de 1980, a estabilização da economia se apoiou fortemente sobre o setor agrário 
(Rezende, 2003). Nesse quadro, mostramos que as administrações sucessivas precisavam transformar as 
lideranças do agronegócio para conseguir perenizar o ajuste externo. No caso da cadeia sucro-energética, 
essa transformação foi tardia. A modificação da estrutura de poder do setor, do seu leadership, teve efeitos 
maciços em termos de desenvolvimento territorial, via a redefinição da governança setorial. A crise do seg-
mento nordestino da cadeia foi importante, trazendo transformações produtivas notáveis nos territórios da 
zona da mata.

O elemento mais marcante na esteira da democratização do ponto de vista da governança dos mundos 
rurais no Brasil, em relação à reemergência da questão agrária, é a constituição de uma bancada ruralista 
no Congresso Nacional, que se consolida a partir dos anos 1990. E ligada à formação de uma Frente Ampla 
da Agropecuária Brasileira, a qual conduz à explosão associativa do agronegócio brasileiro nos anos 1990 
(Iglécias, 2007). Essa dinâmica fica, no entanto, centrada em duas organizações: a Confederação Nacional da 
Agricultura e a Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG). 

Na cadeia sucro-energética, a transformação do ator capitalista traz novas formas de conluio entre 
atores políticos e econômicos. Promovidos a heróis nacionais, os “novos usineiros” se transformaram em 
pioneiros de uma nova diplomacia econômica Já a articulação internacional das agriculturas familiares do 
Brasil toma outras vias. Temos ainda que caracterizar as complementaridades e as oposições existentes 
entre a via internacionalista das organizações ligadas à Via Campesina e a via regional das organizações da 
agricultura familiar ligadas aos sindicatos ao nível do mercado comum (Mercosul). 

Mas nossa pergunta central em relação ao governo econômico consiste em entender a transformação 
progressiva da temática da questão agrária em agricultura familiar. Será que é somente uma compensação 
oportunista? Procuramos relacionar essa evolução com a evolução que faz passar da aristocracia rural ao 
agronegócio em termos de justificação por convenções de desenvolvimento e referenciais de políticas públi-
cas. A questão subjacente é a do desbloqueio das confrontações de interesses em relação ao papel do setor 
agrário no seu conjunto na trajetória de desenvolvimento do Brasil. 

Grisa (2012), ao tratar do processo cognitivo de construção de três políticas públicas para a agricultura 
familiar desde a redemocratização, mostra que o único objetivo de alívio à pobreza rural foi superado. Con-
siderando, por um lado, as evoluções recentes da organização da administração federal em relação à agricul-
tura familiar e ao tema do desenvolvimento agrário e, por outro lado, a evolução do governo econômico da 
ação coletiva ao nível macro, emitimos a hipótese segundo a qual se opera uma volta a preocupações quase 
exclusivamente sociais nas politicas em direção a agricultura familiar 

A institucionalização progressiva da agricultura familiar revela laços bem menos significativos entre 
atores políticos e atores sociais a nível federal do que no agronegócio. O neocorporativismo da agricultura 
familiar se limitou aos Ministérios da área social. No nível do mundo rural no seu conjunto, a concorrên-
cia aguda entre os sindicatos de trabalhadores e os movimentos sociais na década de 1990 (Ricci, 1999) 
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têm impedindo que eles superem as barreiras da relativa insulamento burocrático. Essas barreiras foram 
moduladas pelas oligarquias açucareiras, pelo seu papel estratégico na estabilização econômica externa 
(exportações) bem como interna e territorial (fixação de populações na agrovilas e poder político local). Os 
movimentos sociais da agricultura familiar ainda constituem uma coalizão frágil e fragmentada (Sabourin, 
2015). As recentes evoluções político-econômicas apontam para uma redução dos recursos destinados ao 
processo de consolidação dessa ação coletiva. 

O processo de institucionalização e de formação de uma nova governança do mundo rural, após o episo-
dio de acirramento dos conflitos até metade da década de 1990, participou da pacificação das lutas e passi-
vação dos movimentos sociais. Mas essa dinâmica não se consolidou ao ponto de se ter constituído um neo-
corporativismo no mundo rural, qualquer que seja a escala de análise. Os novos fóruns locais de negociação 
das políticas públicas territoriais desde 2007 deparam também com a efetivação do pluralismo. A avaliação 
dos resultados de um estudo sobre “a fragilidade da atuação dos conselhos comunitários na condução do 
plano diretor de Itaguaí – RJ” (Macedo, Villela, Nascimento, Costa, 2015) revela que “não acontecem ações 
pautadas no processo de inclusão dos atores sociais envolvidos na implementação das politicas publicas do 
município assim como também não se observou o fortalecimento do pluralismo, pois não há uma multiplici-
dade de atores na discussão.” Assim podemos ver, nesse caso localizado, traços que já tínhamos detectados 
ao estudar o caso especifico da câmara setorial da cadeia sucro-energética no Ministério da Agricultura. 
De fato, as câmaras setoriais do agronegócio abertas em 2004 validam um modelo de pluralismo restrito 
senão excludente. As praticas de colonização de todos os espaços públicos e semi-públicos pelo agronegócio 
(Mendonça, 2005) reforçam a hipótese que tivemos feita a partir deste estudo de caso de uma privatização 
do corporativismo (Leopoldi, 2000). Essas estratégias e táticas, a montante de uma governança, participam 
sem duvida à constituição de uma governamentalidade (Foucault, 1994) do mundo rural brasileiro que 
dificilmente permite sustentar a formação de uma coalizão favorecendo um projeto de desenvolvimento 
industrial-salarial. Se o desmonte do corporativismo abre possibilidades de novas formas de organização 
para os campesinatos, concede também um maior espaço de influencia aos think tanks dos agronegócios. O 
modelo de desenvolvimento apoiado por estes atores reproduz a doença holandesa.

Conclusão

Essa análise exploratória sugere que a articulação meso-macro se processa antes de tudo a nível políti-
co e cognitivo. As diferentes hipóteses e trilhas de pesquisa emitidas neste ensaio acabam levantando uma 
pergunta central: porque as agriculturas familiares, geralmente mais orientadas para o mercado interno 
não tem conseguido rivalizar na elaboração de uma governança que sustenta o projeto e a coalizão neo de-
senvolvimentista ? Esse programa de trabalho problematizado ainda esta na fase de de elaboração e teste 
de hipóteses. Será objeto de trabalho da campo na Baia da Ilha Grande bem como nos Ministérios e agências 
federais, em Brasília e Rio de Janeiro.
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Resumen 

En los procesos de planificación turística se resalta la necesidad de la participación y las relaciones que 
establecen los diferentes actores públicos y privados, especialmente para encontrar sinergias que conduz-
can al desarrollo de acciones colectivas para valorizar los recursos del territorio. En el corregimiento de 
Palomino, la actividad turística ha tomado importancia en los últimos veinte años. Sin embargo, el marco 
normativo de orden nacional, sectorial, regional y local adolece articulación; por lo cual emergen compor-
tamientos free rider en los agentes vinculados al turismo, lo que genera presión sobre los recursos de uso 
común y los bienes públicos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad turística en el territorio. 

En esta investigación se propone una metodología para implementar la gestión activa del turismo en 
Palomino. Primero, se clasifican los recursos del territorio y se priorizan con participación de los actores 
locales, usando como criterios el potencial de aprovechamiento y representatividad de los recursos. Segun-
do, se realiza un análisis de redes sociales y se profundiza en el análisis de contenidos para establecer las 
dinámicas relacionales entre actores vinculados a la actividad turística. Finalmente se proponen algunas 
acciones para implementar un sistema para la gobernanza turística ampliada, buscando contribuir al ade-
cuado desarrollo de la actividad turística en Palomino. 

Palabras clave: gobernanza territorial, valorización de recursos, participación local, análisis de redes, orde-
namiento territorial.
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Introducción 

El Turismo Rural (TR) ha sido en los últimos años impulsado como estrategia de desarrollo rural. Como 
beneficios atribuidos de esta actividad al desarrollo rural destaca su contribución a la generación de ingre-
sos de naturaleza no agrícola (Aranda et al, 2009), el convertirse en medio para fijar la población rural al 
territorio, especialmente de los jóvenes rurales (Kneafsey, 2001), y el fortalecimiento de la cohesión social 
(Ray, 1998) por los procesos de valorización de los recursos específicos del territorio que requieren adelan-
tarse para la el desarrollo de la actividad 

En el medio rural, los bajos ingresos generados por la actividad agrícola, la inestabilidad administrati-
va, la migración a la ciudad y la pérdida del arraigo para el desarrollo de la actividad agraria, ocasionada por 
la coyuntura económica, ha replanteado el papel que deben asumir colectivamente las comunidades rurales 
y las instituciones, para desarrollar iniciativas bajo partenariado (público, privado) que contribuyan con el 
logro del bienestar de la población rural; en tal sentido las actividades turísticas que se realizan en algunos 
territorios rurales buscan aprovechar la multifuncionalidad del territorio como estrategia para preservar su 
mantenimiento, por medio de la valorización de los recursos que éste alberga (Aranda et al., 2009) a fin de 
generar rentas de naturaleza no agrícola (Niding, 2001).

Para realizar la valorización de los recursos específicos de los territorios rurales, se requiere fortalecer 
las relaciones de proximidad a fin de generar sinergias y coherencia (Brunori y Rossi, 2000) fomentando el 
desarrollo endógeno (Pecqueur y Benko, 2004)que permita la producción de bienes y servicios con identi-
dad territorial y altamente diferenciados.

La gestión activa del turismo rural es un proceso cuyo fin es lograr la coordinación entre los actores 
locales para facilitar los procesos de planificación territorial y desarrollo turístico sustentable (Merinero 
y Pulido, 2009); su logro requiere de la participación e implicación de la comunidad en búsqueda de una 
actividad turística ambientalmente sostenible, socialmente equitativa y económicamente viable, de tal for-
ma que se logre la perdurabilidad de los recursos y los estilos de vida tradicional de los territorios rurales 
(Accinelli y Sánchez. 2012).

El corregimiento de Palomino viene posicionándose en el escenario nacional y global como un destino 
turístico excepcional (Kamiski, 2014); sin embargo, en el territorio los agentes privados aprovechan los re-
cursos de uso común y los bienes públicos para obtener beneficios económicos individuales, generando alto 
impacto sobre los recursos, principalmente por la desarticulación de las políticas (sectoriales, nacionales, 
regionales y locales), la falta de control, y la carencia de planificación de la actividad turística. 

Buscando contribuir a la adecuada planificación de la actividad turística en el territorio, esta investiga-
ción propone una metodología para implementar la gestión activa del turismo en Palomino. 

Metodología de la investigación 

Localización del caso de estudio 

Palomino se localiza en el departamento de La Guajira (Colombia), cuenta con una superficie de 6633 
km²; su ubicación estratégica es atravesada por la troncal del Caribe que conduce a la alta Guajira, y al sur 
se encuentra al interior del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (PNNSNSM). Cuenta con 
una población de cerca de cinco mil habitantes; predomina el desarrollo del sector comercial, agrícola, mi-
nero – energético y turístico. 

Fases de la investigación

En la primera fase identificación, valoración y priorización de los recursos específicos, se adaptó la guía 
para la asistencia técnica en planificación del turismo (Mincomercio, 2010) para elaborar un inventario de 
los recursos (recursos culturales, recursos naturales, y actividades), posteriormente por medio de consulta 
a actores locales se elaboró el inventario. En una segunda etapa se realizó la valoración y priorización de los 
recursos, para ello se desarrolló un taller participativo, donde se presentó el inventario obtenido y colecti-
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vamente se realizó la valoración de los recursos usando como criterios la singularidad (S), el atractivo (A), 
el estado de conservación (EC), el grado de aprovechamiento (GA) y, la accesibilidad y acondicionamiento 
(AA); los participantes otorgaron calificación usando escala de 1 hasta 5 (Aranda y Parra, 2009). Con base 
en los resultados de la valoración se calculó su Representatividad (R= S+A) y Potencial de Aprovechamiento 
(PA = EC + AA + GA), lo que permitió clasificar los recursos en la matriz de priorización en sus cuadrantes: 
i) Recursos estratégicos, ii) Recursos a impulsar en el mediano plazo, iii). Recursos sin diferenciación, y iv) 
Recursos de salida. Para establecer los ejes de corte en la matriz se usó la media de las valoraciones de to-
dos los recursos en cuanto a representatividad y potencial de aprovechamiento. Finalmente se clasificaron 
los recursos a partir de la exclusión y rivalidad (Ostrom, 2003) según su naturaleza: bienes privados (BPr), 
bienes públicos (BPu), recursos de uso común (RUC) y bienes tipo club (BTc). 

En la segunda fase determinación de las dinámicas relacionales entre actores vinculados a la activi-
dad turística, por medio de trabajo de campo se identificaron 82 actores y se clasificaron según el tipo de 
actividad (alojamiento y hospedaje, alimentos y bebidas, operadores de turismo, guías operadores, actores 
complementario, e instituciones). Se calculó tamaño de muestra para poblaciones finitas (Sheaffer et ál., 
2007), estableciendo 45 actores a consultar (95% de confianza, p y q 0,5, error muestral 10%) para realizar 
el análisis de redes sociales. Se aplicó cuestionario que indagaba acerca de las variables de confianza, amis-
tad (Luna y Velasco 2005), y calidad del servicio. Posteriormente se calcularon los indicadores de densidad, 
centralidad, intermediación y cercanía de la red (Hanneman y Riddle, 2005), los datos se procesaron con 
Ucinet y Netdraw. 

Finalmente, a partir de los hallazgos se propone un sistema para la gobernanza turística ampliada, jun-
to a acciones a emprender para el logro de la gestión activa del destino turístico. 

Resultado y discusión 

Inventario de recursos con potencial turístico de Palomino

Se identificaron un total de 61 recursos en el territorio, de estos 26 son recursos culturales (11 in-
tangibles, 2 productos de la cultura, 6 bienes inmuebles, 5 estructura geográfica, y 2 realizaciones técnico 
científicas), 17 recursos naturales (5 patrimonio ambiental paisajístico, y otros 12 recursos naturales) y 18 
actividades (5 festividades, 7 eventos y 6 actividades de articulación). En la actualidad, los recursos cultura-
les soportan en mayor medida el desarrollo de la actividad turística, resaltándose el arraigo a este territorio 
de las etnias Kogui, Arhuaca y Wayuu comunidades indígenas que habitan en la vertiente norte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta , quienes imprimen singularidad a Palomino.

La Estructura Geográfica (EG), entendida como la relación de recursos culturales al interior de las áreas 
protegidas legalmente constituidas y Patrimonio Ambiental Paisajístico (PAP), se relaciona a los recursos 
del territorio que actualmente soportan el desarrollo de la actividad turística. Destacan como recursos na-
turales los ríos Palomino, Mamaise, Cuices, San Salvador, y Ancho, así como las cascadas Naranjal y Cristali-
na; entre los recursos culturales destacan los pueblos de Sewiaka, Taminaka, Casa de Kúmake y Sabana de 
Culebra, todos ellos localizados al interior del territorio del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta y se encuentran en denominada Línea Negra (Resolución 002 de 1973 de Ministerio de Gobierno; Re-
solución 837 de 1995 de Ministerio del Interior) que delimita el territorio indígena y protege la diversidad 
cultural de las comunidades indígenas descendientes de los Taironas. 

Valoración y priorización del inventario turístico del corregimiento Palomino

Se han clasificado 12 recursos como estratégicos, 10 recursos para aprovechar en el mediano plazo, 11 
recursos sin diferenciación y 28 recursos de salida. Entre los recursos considerados estratégicos (cuadrante 
I) caracterizados por presentar alta representatividad y potencial de aprovechamiento, destacan seis recur-
sos naturales relacionados con la biodiversidad (aves y flora), el paisaje de la SNSM, los recursos hídricos 
representados por los ríos San Salvador y Palomino, y en especial sus desembocaduras, junto con las playas 
circundantes. También han sido priorizados 5 recursos culturales, los caminos a Sewiaka y al río Palomino, 
el chirrinchi (bebida espirituosa), las artesanías y la cosmovisión indígena de las comunidades indígenas 
que habitan el territorio. Finalmente solo ha sido identificada una actividad como recurso estratégico, las 
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Reservas de Naturales de la Sociedad Civil iniciativa que lideran algunos de los actores locales vinculados a 
la actividad turística. Entre los recursos calificados para desarrollo a mediano plazo, como recurso natural 
destacan 3 ríos más que recorren el territorio, el nacimiento del río Palomino y 2 cascadas; así como 3 recur-
sos culturales relacionados a los poblados de las comunidades indígenas y la casa indígena de Palomino. En 
la categoría de recursos sin diferenciación destacan 7 recursos culturales (64% dentro de esta categoría). 
En la categoría de recursos salida destacan 14 actividades y 10 recursos culturales, que participan con el 36 
y 50%, respectivamente; el agua subterránea, los peces, energía solar y madreviejas como recursos natura-
les también hacen parte de esta categoría.

Clasificación de los recursos según su exclusión y rivalidad

De acuerdo al gobierno de los comunes 12 recursos fueron clasificados como de uso común (RUC), 24 
bienes públicos (BPu), 24 bienes privados (BPr), y un bien tipo club (BTc). Entre los RUC destacan los re-
cursos naturales del Paisaje de la SNSM, la energía solar, las madreviejas, y la cuenca subterránea; mientras 
en esta categoría como recursos culturales aparecen la cosmovisión indígena de las etnias Kogui, Arhuaca 
y Wayuu. Entre los BPu destacan como recursos culturales los tres caminos (Sewiaka, al rio Palomino y Sa-
lida al mar) y la Casa indígena; mientras en los recursos naturales destaca la Playa, el río Palomino, río San 
Salvador, y el Nacimiento del río Palomino. Los BPr de interés resultan ser el transporte local y extra-local, 
las actividades realizadas en el territorio y relacionadas con de los festivales, eventos, y organizaciones ar-
ticuladoras como las Reservas de la Sociedad Civil, Sierrita ecotours (operador de turismo) y la Fundación 
Nativa. Solo se identificó un BTc correspondiente al Pueblo de Sewiaka.

Dinámicas relacionales entre actores vinculados a la actividad turística en Palomino

Se identificaron 82 actores relacionados con la actividad turística en el corregimiento de Palomino, 
los cuales se distribuyen en seis grupos. El 80,5% del sistema turístico en el territorio se soporta en 66 
facilidades turísticas y locales (Briassoulis, 2002) que respectivamente corresponden a 41 establecimientos 
de hostelería, 25 expendios de alimentos y bebidas, 2 operadores de turismo, 2 guías operadores, 7 actores 
complementarios, y 3 instituciones, como falencia destaca que no han sido identificadas por los actores con-
sultados instituciones públicas.

El indicador de densidad de la red global fue 6.7, a su vez la densidad de la red en el análisis de conte-
nido mostró para confianza, amistad y calidad del servicio, valores de 2.2, 2.1, y 1.9%, indicando una menor 
conexión entre pares y limitados flujos de información lo que limita la acción colectiva. Existen problemas 
de comunicación entre actores lo que dificulta la confianza estratégica y la gobernanza alrededor de la ac-
tividad turística, que permitan planificar e implementar soluciones adecuadas, un ordenamiento territorial 
y limitación de la expansión urbana. En relación a la centralidad de la red destacan 3 actores de hostelería 
(tk, srn y chwa) y un restaurante (sa), por estos actores circula un mayor flujo de información, siendo influ-
yentes y reconocidos en el territorio. El grado de intermediación destaca 3 actores de hostelería (srn, fnc y 
chwa) y 2 de alimentos y bebidas (pp y sa), un alto número de actores deben pasar por ellos para relacionar-
se entre sí, siendo determinantes a involucrar en futuros procesos de planificación turística local. El grado 
de cercanía destaca en la variable confianza a (tk, brz), en amistad (tk, y frtr), y en calidad de servicio (tk, 
drmon y tsbr); estos actores no requieren de intermediarios para sus relaciones, y por tradición, situacio-
nes geográficas o políticas, podrían ser quienes tengan más fácil acceso a la comunidad o las instituciones, 
pudiendo generar espacios de confianza estratégica que favorezcan la gobernanza territorial. Finalmente, 
tras traslapar los actores con mayores grados de entrada en los indicadores de centralidad, intermediación y 
cercanía, se identificaron aquellos considerados actores centrales destacan 7 establecimientos de hostelería 
(srn, vdl, tk, fnc, chwa, brz y mchl), 9 expendios de alimentos y bebidas (pp y lep, sa, tsbr y pmp) y 1 Actor 
complementario (drmon). 

El resultado del análisis de redes no indica la presencia de Operadores de turismo ni Guías operadores, 
abriéndose la posibilidad de incorporarlos en los procesos de planificación y gobernanza territorial, princi-
palmente por la función que estos deberían asumir para promocionar y comercializar el destino. Igualmente 
no existe mención de vínculos y es precaria la presencia de las instituciones (públicas y privadas) en el te-
rritorio, siendo una situación que explica la presión a que actualmente están siendo sometidos los recursos 
específicos del territorio por parte de la iniciativa privada de actores que ofrecen productos turísticos, y en 
quienes emergen comportamientos free rider que afectan los RUC territorio.
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Lineamientos para la gestión activa de la actividad turística en Palomino

A partir de los recursos priorizados y las dinámicas relacionales se propone un modelo para la gober-
nanza ampliada (Gráfico 1) apoyado en el enfoque institucional de Ostrom (2000) en casos de recursos de 
uso común y las variaciones en los flujos de acervos, y las nociones de Briassoulis (2002) sobre los concep-
tos de facilidades turísticas, facilidades locales e infraestructura. 

Gráfico 1 – Sistema para la gobernanza turística ampliada del territorio de Palomino. 

En el centro del sistema se localizan los 27 actores centrales identificados tras análisis de redes y diná-
micas relacionales, estos deben actuar como ejes articuladores de cualquier iniciativa que busque abarcar 
procesos de gobernanza pura o gobernanza ampliada. A continuación se describen cada una de las entradas 
y salidas.

Flujo de entradas

 ― RUC como el agua, el aire y suelo sin sellamiento

 ― Incremento poblacional (entre 2002-2016 ha sido cercano al 92%). 

 ― Infraestructura que garantice la oferta de bienes públicos que soporten el desarrollo de la activi-
dad turística (aseo, acueducto y alcantarillados, vías de comunicación y caminos).

 ― Facilidades locales (puestos y centros de salud, restaurantes, gasolineras, bancos) 

 ― Facilidades turísticas (establecimientos de hospedaje y centros de recreación) 

 ― Turistas (quienes aprovechan las atracciones naturales, físicas y culturales singulares y disfrutan 
responsablemente de los atractivos del destino).

Flujo de salidas

 ― Turistas (actualmente desgastan los RUC, sin realizar un alto gasto turístico)

 ― La transformación del territorio que obedece al sellamiento del suelo favorecido por la entrada de 
infraestructura y las facilidades locales y turísticas
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Flujo estacionario

 ― Desechos y emisiones los cuales siempre están ahí, provienen del desarrollo de la actividad turís-
tica como del resto de sectores productivos debido al proceso del metabolismo socioeconómico 

Conclusiones 

A partir de las dinámicas relacionales identificadas entre los actores vinculados a la actividad turística, 
se evidencia un bajo grado de confianza, capacidad para la acción colectiva, desarticulación, desconocimien-
to de las normativas que regulan la actividad, y baja presencia del estado, lo cual incide en que no haya pla-
nificación de la actividad turística e inadecuados procesos de ordenamiento territorial, generando presión 
sobre los recursos del territorio.

Con el liderazgo de los actores centrales identificados en esta investigación, se debería avanzar para 
coordinar con el gobierno local y las instituciones (públicas y privadas), para implementar el Sistema para 
la gobernanza turística ampliada del territorio de Palomino propuesto.

Se requiere de generar un escenario para la discusión, diálogo y decisión que conduzca a fortalecer la 
gobernanza territorial necesaria para la planificación de la actividad turística desde el propio territorio, solo 
de esta forma se podrá consolidar la gestión activa del destino turístico en el territorio.
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Resumo

O presente trabalho tem como tema central a política pública Territorial Rural e trata das seguintes 
temáticas: cidadania, políticas públicas territoriais e desenvolvimento sustentável no Estado de Roraima. 
Para tanto, busca-se fazer uma análise geral dos territórios rurais de Roraima e suas estratégias de desen-
volvimento a partir da CHAMADA CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014 que objetiva o Apoio à implantação e 
manutenção de Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial – NEDET. A partir desta chamada as 
atividades realizadas nos 04 (quatro) territórios de Roraima (Centro, Indígena, Norte e Sul) foram intensi-
ficadas, a partir do apoio financeiro que receberam para a realização de reuniões e consequentemente nas 
formações do colegiado. Estas, tem como finalidades formulação de projetos e disseminação dos programas 
de políticas públicas governamentais com o objetivo de Implementação e manutenção de Núcleos de Exten-
são em Desenvolvimento Territorial por meio de ações de extensão e pesquisa, envolvendo a produção de 
dados, informações e conhecimentos; a difusão de métodos e tecnologias sociais; o monitoramento, avalia-
ção e assessoria aos Colegiados Territoriais e o acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento terri-
torial do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, 
Territorial Sustentável e Economia Solidária e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em especial, 
na sua interface para as mulheres rurais do campo e das florestas. O trabalho realizado vem identificando 
a nítida realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e instituições de cada localidade e promo-
vendo a discussão entre Estado e sociedade civil. Além disso, estão sendo realizadas ações entre Estado e 
sociedade para enfrentamento dos problemas ambientais, culturais, econômicos, institucionais e sociais, a 
fim de promover a economia local de modo sustentável, para que as camadas pobres e em situação de vul-
nerabilidade e incapacidade para o provimento de sua própria renda possam ter um ambiente propício para 
a inclusão nos diversos setores da sociedade. O desafio dos territórios é ampliar as alianças agrícolas do 
território rural. Todavia, percebe-se a enorme dificuldade deles abordarem temas novos e, principalmente, 
em formular programas em temas que fujam do agrícola. 

Palavras-chave: Roraima, Agricultura Familiar, CNPQ, NEDET’s 
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1. Introdução 

Este projeto tem como tema central a política pública Território Rural e trata das temáticas, cidadania, 
políticas públicas territoriais e desenvolvimento sustentável. No Brasil, observa-se, historicamente, a im-
portância da participação dos cidadãos, grupos e instituições sociais na construção, legitimação da cidada-
nia e das políticas públicas.

A mobilização e articulação social permitiram importantes conquistas, principalmente em relação à 
Constituição Brasileira de 1988, considerada “Constituição Cidadã”, além de assegurar os direitos sociais e 
reduzir as desigualdades econômicas, o governo brasileiro desenvolveu políticas públicas territoriais nos 
últimos anos (BRASIL, 2010).

As políticas públicas territoriais buscam “[...] articular ações concentradas em regiões que apresen-
tam baixos indicadores e dificuldades em deflagrar processos de desenvolvimento” (FUNDAÇÃO BANCO DO 
BRASIL – FBB; INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA – IICA, 2008, p. 56). 

Para promover essas ações, busca-se realizar uma modificação “[...] estrutural na visão da relação entre 
um Estado ofertador de políticas e uma sociedade beneficiária das mesmas, para um modelo onde a oferta e a 
demanda localizam-se em espaços de corresponsabilidade, autonomia e cogestão” (ECHEVERRI, 2010, p. 107).

Com a ascensão do projeto Célula e Acompanhamento de Informação e em 2014 com a chamada CNPq/
MDA/SPM-PR Nº 11/2014 – apoio à implantação e manutenção de Núcleos de Extensão em Desenvolvimen-
to Territorial (NEDET), lançada pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq) as reuniões, 
plenárias e trabalhos em geral, vem sendo realizados com frequência, uma vez que os territórios receberam 
apoio financeiro para a realização de reuniões e o colegiado recebeu assessoramento para a formulação de 
projetos e disseminação dos programas de Governo.

O NEDET é um projeto executado pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), em parceria com Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Secretária de Política para Mulheres (SPM) e CNPq.

Os NEDETs de Roraima tem por objetivo contribuir para consolidar a abordagem territorial como estraté-
gia de desenvolvimento sustentável para o Brasil rural e para articular as políticas públicas integrantes do Pro-
grama Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT e Territórios da Cidadania. 

O Nedet é uma unidade de extensão universitária com interface em pesquisa para: 

 ― Sistematizar informações, gerar e difundir conhecimentos; 
 ― Assessorar em métodos, tecnologias sociais e processos de gestão social; 
 ― Monitorar, avaliar e prestar assessoria técnica ao Território; 
 ― Apoiar a efetivação de políticas públicas de desenvolvimento rural e a inclusão produtiva.

O NEDET veio envolver a produção de dados, informações e conhecimentos; a difusão de métodos e tec-
nologias sociais; o monitoramento, avaliação e assessoria aos Colegiados Territoriais e o acompanhamento 
das iniciativas de desenvolvimento territorial do MDA no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, 
Territorial Sustentável e Economia Solidária e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em especial, 
na sua interface para as mulheres rurais do campo e das florestas. 

Ainda em Abril de 2015, realizamos a recomposição do Colegiado com a dos Sindicatos Rurais dos Mu-
nicípios, que nos auxiliaram na mobilização de grupos interessados, iniciamos a recomposição.

Na Amazônia, área na qual o Brasil sofre as mais fortes tentativas externas de limitar sua soberania, a 
globalização se manifestou por meio de uma forte pressão para a expansão do agro-negócio, acompanhada 
de crescentes exigências sobre preservação ambiental da floresta (BECKER, 2001b).

Um território rural, no âmbito desse programa, é formado por municípios que possuem determinadas 
características comuns quanto à configuração de sua estrutura socioprodutiva rural. O principal elemento 
distintivo é a presença marcante da agricultura familiar, que conferiria a esses territórios uma identidade 
socioeconômica (Brasil, 2005). 
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No Brasil, agricultor familiar é aquele que possui um estabelecimento agropecuário que não ultrapassa 
quatro módulos fiscais; utiliza trabalho familiar para gerar renda, que deve ser majoritariamente oriunda 
da atividade agrícola, e gerencia os processos produtivos de modo familiar, não empresarial (IBGE, 2009).

As políticas públicas, em geral, buscam fornecer subsídios e instrumentos para que as camadas pobres 
e em situação de vulnerabilidade e incapacidade para o provimento de sua própria renda possam ter um 
ambiente propício para a inclusão nos diversos setores da sociedade.

A política Territórios da Cidadania tem como um dos seus principais objetivos promover o desenvolvi-
mento econômico e universalizar programas básicos de cidadania. Essa política, através da delimitação de 
unidades territoriais busca identificar a nítida realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e insti-
tuições de cada localidade e combinar ações entre Estado e sociedade para enfrentar os problemas ambientais, 
culturais, econômicas, institucionais e sociais, a fim de promover a economia local de modo sustentável. 

Figura 1 – Territórios da Cidadania na perspectiva da Dupla Hermenêutica 

Fonte: adaptado Cardoso (2013)

A análise da política Territórios da Cidadania, pela perspectiva da dupla hermenêutica, parte da ideia 
de que os quadros representativos (estrutura) são indissociáveis da atuação dos atores (agentes) na geração 
do conhecimento e vice-versa. Nesse sentido, a sociedade local, os gestores da política pública Territórios 
da Cidadania e os cientistas sociais, ao mesmo tempo em que são “atores leigos”, portadores de conceitos 
distintos e conhecimentos próprios, tornam-se “atores sociais” quando disseminam seu conhecimento pela 
sociedade. Conhecimentos e capacidade de ação que advém dos seus processos interpretativos.

2. Atuação dos NEDETs junto a(os) colegiado(s) 

As Atividades deram início em 2015, e realizamos em abril de 2015, a recomposição do colegiado que 
conforme os membros estavam desatualizados há aproximadamente um ano. De acordo com os membros, 
a última reunião que tiveram foi em junho de 2014, com o objetivo de elaborar projeto para o Programa Na-
cional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), que não foi finalizado, nem incluído 
no Sistema de Gestão de Convênios (SICONV).

Contudo, após o início de atuação dos NEDETs, realizamos a recomposição, discursão e aprovação do 
Regimento Interno do Colegiado e diversas reuniões para a formatação do Proinf 2015, que finalizamos, 
cadastramos no SICONV, e não foi aprovado em virtude do proponente não anexar algumas pendencias 
concernentes ao mesmo.

Com relação as metas contratadas na chamada foram todas atingidas e superadas em números de 
atividades. 
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Outro aspecto a ser destacado quanto a este item foi a progressivo apoio da Delegacia Federal do Desen-
volvimento Agrário (DFDA), sediada em Boa Vista, o que tem se demonstrado positivo, por um lado, pois há 
um ganho de legitimidade dos trabalhos dos NEDETs. Por outro lado, a participação da DFDA estimulou em 
muito o debate acerca do necessário controle social das políticas públicas, bem como realizando os convites 
ao poder público dando mais legitimidade ao Território para as reuniões e plenárias.

3. Avanços e desafios do projeto

A mobilização e articulação social permitiram importantes conquistas, principalmente em relação à 
Constituição Brasileira de 1988, considerada “Constituição Cidadã”. E assim assegurar os direitos sociais e 
reduzir as desigualdades econômicas, o governo brasileiro desenvolveu políticas públicas territoriais nos 
últimos anos (BRASIL, 2010).

Gráfico 1 – Comparativo Populacional entre Urbana e Rural

Fonte: IBGE Senso Demográfico 2010; Censo Demográfico 2006; INCRA; Elaboração. Autora Setembro 2016.

Hoje um dos maiores desafios e a verificados e a grande dimensão populacional em zona rural, que hoje 
e cerca de 60% (IBGE 2010), que requer maior investimento em volume financeiro e de treinamentos de 
acesso para a população rural, reduzindo desta forma a burocracia de acesso, com politicas publicas agríco-
las mais praticas alguns programas sugeridos são os seguintes: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), dentre outros.

4. Considerações finais

A partir dos dados apresentados, podemos considerar que o desafio dos territórios é ampliar as alian-
ças agrícolas das áreas rurais. Percebe-se dificuldade dos territórios abordarem temas novos e, principal-
mente, em formular programas em temas que fujam do agrícola.

Assim, quando se fala em Territorialidade, fica-se somente na perspectiva agrícola, de produção, e não 
chega a eles a função de sugestão de resolução de problemas com analise da necessidade de que a popula-
ção em participar da construção político-administrativa do Estado, para que possa ter acesso à melhoria na 
qualidade de vida da sociedade.

Contudo, a partir da participação dos NEDETs, por meio de assessoria, é notório o avanço que os terri-
tórios apresentaram, sobretudo no que concerne à intensificação de participação dos atores para discussão 
e consequentemente beneficiamento de políticas públicas nos território, fazendo que com o acesso as polí-
ticas públicas minimize a desigualdade social.
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar o protagonismo da juventude do território Campos e 
Lagos/MA, que estão organizadas no Fórum de Políticas Públicas de Juventude da Baixada Maranhense. A 
política de desenvolvimento territorial tem sido considerada uma das inovações na realização de políticas 
públicas por considerar a importância da participação popular nas discussões sobre as desigualdades so-
ciais e regionais que abalizam os processos de desenvolvimento brasileiro. A política de desenvolvimento 
territorial tem se destacado também na possibilidade de articular as diversas dimensões do desenvolvimen-
to – crescimento e dinamização econômica, preservação ambiental e cultural, inclusão e igualdade de opor-
tunidades de gênero, raça e etnia, gerações e aperfeiçoamento da participação democrática. Esses fatores 
visão incluir os diversos segmentos sociais presentes nos territórios, principalmente aqueles que historica-
mente foram excluídos, como negros, mulheres, jovens e portadores de necessidades especiais. No entanto, 
na prática sente-se que ainda existem grandes limitações para garantir a participação destes segmentos. 
Por outro lado, observa-se uma crescente retomada da capacidade mobilizadora da juventude em diferentes 
setores da sociedade, da cultura, da política, articulados em torno do paradigma protagonismo juvenil.do 
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1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar o protagonismo da juventude do território Campos e 
Lagos/MA, que estão organizadas no Fórum de Políticas Públicas de Juventude da Baixada Maranhense. A polí-
tica de desenvolvimento territorial tem sido considerada uma das inovações na realização de políticas públicas 
por considerar a importância da participação popular nas discussões sobre as desigualdades sociais e regio-
nais que abalizam os processos de desenvolvimento brasileiro. A Política de Desenvolvimento Territorial tem 
se destacado também na possibilidade de articular as diversas dimensões do desenvolvimento – crescimento 
e dinamização econômica, preservação ambiental e cultural, inclusão e igualdade de oportunidades de gênero, 
raça e etnia, gerações e aperfeiçoamento da participação democrática. Esses fatores visão incluir os diver-
sos segmentos sociais presentes nos territórios, principalmente aqueles que historicamente foram excluídos, 
como negros, mulheres, jovens e portadores de necessidades especiais. No entanto, na prática sente-se que 
ainda existem grandes limitações para garantir a participação destes segmentos. Por outro lado, observa-se 
uma crescente retomada da capacidade mobilizadora da juventude em diferentes setores da sociedade, da 
cultura, da política, articulados em torno do paradigma do protagonismo juvenil. 

2. O Protagonismo da Juventude no Território Campos e Lagos: as experiên-
cias do Fórum de Políticas Públicas de Juventude (FPPJBM)

2.1 A relevância da abordagem territorial nas políticas de Desenvolvimento Rural

Segundo Rocha (2010), a redescoberta da categoria território tem suscitado seu uso em diferentes áreas. 
Principalmente, no caso das políticas de desenvolvimento rural, que passa a utilizar a ideia de território en-
quanto uma perspectiva – mais ampla – de desenvolvimento, em grande parte como uma resposta às políticas 
tradicionais, caracterizadas como setoriais e hierárquicas. Nesse sentindo, inclui-se em um ambiente de critica 
às políticas de desenvolvimento centralizadoras, que caracterizaram o Estado desenvolvimentista.

Para Schneider e Tartaruga (2004), é necessário distinguir o uso e o significado do território como 
um conceito de análise (particular da Geografia e de outras disciplinas como Antropologia e a Biologia) da 
natureza e significado instrumentais e práticos dos enfoques ou abordagem territoriais. Assim, a diferença 
essencial, para estes autores, é que o sentindo analítico exige que se estabeleçam referências teóricas e 
epistemológicas que possam ser submetidas a prova da experimentação empírica e, depois, reconstruídas 
de forma abstrata e analítica. Ainda segundo esses autores, pode-se se falar em abordagem, enfoque ou 
perspectiva territorial quando se pretende referir a um modo de tratar fenômenos, processos, situações e 
contextos que ocorrem em um determinado espaço (que pode ser demarcado ou delimitado por atributos 
físicos, naturais, políticos ou outros) sobre o qual se produz e transformam. 

Portanto, o território passa a ser

visto e compreendido como a nova unidade de referencia e mediação das ações do Estado e o enfoque no de-
senvolvimento territorial torna-se, portanto, um modo de ação que valoriza os atributos políticos e culturais 
das comunidades e dos atores sociais ali existentes. Governança local e participação social tornam-se, neste 
sentindo, atributos do desenvolvimento territorial (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004, p. 13)

As políticas de desenvolvimento territorial implementadas no Brasil, nos últimos anos, adotam essa 
nova abordagem cujos pressupostos passam pela incorporação dos diversos atores do território na formu-
lação, definição e implementação das políticas públicas. No âmbito do desenvolvimento rural, as políticas de 
desenvolvimento territorial incluem dois aspectos fundamentais: o primeiro, uma transformação na forma 
de intervenção tradicional no rural, superando as visões setoriais e dicotômicas; segundo, o reconhecimen-
to de que esse espaço é resultado de uma complexa rede de relações entre diversos atores, cuja participação 
nas estratégias de desenvolvimento assume um papel-chave (ROCHA, 2010). 

Ainda de acordo com Rocha (2010), esses debates sobre participação, território e desenvolvimento estão 
articulados na formatação da política de desenvolvimento territorial, que representa o que pode ser chamado 
de uma nova geração de políticas de desenvolvimento e avanço do processo democrático, aspectos entendidos, 
como capazes de gerar maior mobilização de recursos, sinergia entre os atores, equidades, controle social etc.
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2.2 Reflexões sobre conceito de juventude

Ao se propor discutir delimitações do conceito de juventude é arriscar-se num ambiente de impreci-
sões conceituais, pois para as diversas áreas das ciências sociais, a juventude é caracterizada como uma das 
fases do ciclo da vida humana, socialmente produzida. Já para área da geografia humana e populacional, 
por exemplo, jovem compreende um sujeito dentro de uma determinada faixa etária. E ainda, nesse caso, o 
conceito pode ser segmentado e incluir fatores como classe, gênero e etnia, dentre outros.

Da mesma maneira que ocorre nas ciências, também não existe consenso quanto ao conceito de ju-
ventude em organismo e documentos legais. Para a Organização das Nações Unidas (ONU), jovem é os per-
tencentes a faixa etária dos 15 aos 24 anos. O IBGE identifica os jovens da seguinte maneira: dos 10 aos 14 
anos, adolescente-jovem; dos 15 aos 19 anos, o jovem-jovem; e dos 20 aos 24, o jovem-adulto. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), embora não explicite claramente a faixa etária do jovem, mas faz referência 
a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, destacando em seu Artigo 2º, criança entre a faixa etária 
de 0 a 12 anos; adolescente, dos 12 aos 18 anos; Para o Estatuto da Juventude, jovens são os sujeitos com 
idade entre 15 a 29 anos. Assim, percebe-se que, na maioria das vezes, a idade é o critério para definição do 
fim da infância e inicio da adolescência e juventude.

Apesar das inconsonâncias entre ciência e organismos governamentais quanto as faixas etária, de ma-
neira geral concorda-se que a juventude é uma fase da vida caracterizada pela passagem entre a idade da 
infância e adolescência para idade adulta.

Na concepção de Bordieu (1993), é difícil definir uma idade de inicio da juventude e também não se 
sabe a idade em que começa a velhice, pois, juventude e velhice, são construções sociais. Nesse sentindo, 
corroboramos com o autor quando afirma que as relações entre idade cronológica e idade social são muito 
complexas – nem crianças, nem adulto – e em uma grande parte das vezes acaba sendo manipulada de acor-
do com os interessem de outrem.

A Psicologia Sócio-histórica compreende os sujeitos como constituídos historicamente, determinados 
pelas relações sócio-culturais e pelas relações que estabelecem em seu meio. Para esta corrente teórica, os 
sujeitos não nascem com psiquismo previamente determinado como sugerem os naturalistas. Os sujeitos 
constroem-se ao longo da história de vida e do caminho que vão trilhando. Além de, dialeticamente, influen-
ciarem este contexto são reciprocamente influenciados por ele, e desta forma, vão adquirindo a consciência 
de si e do mundo (BORGES, 2012, p51-52).

Portanto, na perspectiva sócio-histórica, a juventude não é constituída apenas por fases naturais de 
transformação física, mais entendida como um procedimento de constituição dos sujeitos, influenciado di-
retamente pelas determinações do contexto sócio-cultural e das experiências que tiveram. Tal contexto é 
compreendido como elemento de referência para a constituição da identidade juvenil (BORGES, 2012).

Ainda de acordo com Borges (2012), outro consenso, na perspectiva sócio-histórico, é de que não se 
pode falar em juventude, mas em juventudes, levando-se em conta as peculiaridades e diversidade social 
deste grupo. O consenso a que se pode chegar é que ser jovem não envolve tanto a questão idade, mas sim, 
o contexto psicológico e social do sujeito.

2.3 Protagonismos Juvenil e participação social

Para Costa (2000, p. 20), o “[...] termo protagonismo, em seu sentindo atual, indica ator principal, ou 
seja, o agente de uma ação seja ele um jovem ou um adulto, um ente da sociedade civil ou do Estado, uma 
pessoa, um grupo, uma instituição ou um movimento social”.

Assim, os termos ator social e protagonismo têm se espalhado pelos discursos da participação, princi-
palmente da juvenil, “fazendo emergir o termo protagonismo juvenil, que trata mais especificamente de um 
tipo de ação desenvolvida por jovens, devendo o objetivo, nesta discussão, ser entendido como delimitador 
de ações realizadas pelos jovens, não como limitador de ações” (BORGES, 2012, p. 28).

Segundo Calil (2008, p. 81), o protagonismo juvenil,

[...] é uma pratica que possibilita a transformação do jovem e a transformação do mundo, numa relação dialé-
tica que favorece a formação de jovens mais conscientes de seu papel como agentes de mudança social, inves-
tidos na construção de uma sociedade mais democrática e igualitária. 
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O protagonismo se relaciona fortemente à ideia de fortalecimento da participação juvenil e é matéria 
que fundamenta o empoderamento – que vê os sujeitos como agentes de renovação da sociedade, numa 
perspectiva de superação das condições sociais desiguais geradas pelo capitalismo como sistema social. 

Além disso, entende-se o protagonismo juvenil como

[...] uma forma de ação com os jovens, a partir do que eles sentem e percebem sua realidade. Não se trata de 
uma atuação para os jovens, muito menos de atuação sobre os jovens. Portanto, trata-se de uma postura pe-
dagógica visceralmente contrária a qualquer tipo de paternalismo, assistencialismo ou manipulação (COSTA, 
2000, p. 23).

Para finalizar a discussão Calil (2008) afirma que, existem dois espaços gerais de atuação juvenil: um 
se traduz em vias informais, como grupos locais, ações coletivas voluntárias juvenis, projetos escolares e 
ações organizadas por ONG´s e demais entidades civis; outra, em vias formais, como instâncias deliberativas 
de governança, conferências, fóruns, comitês, conselhos (no âmbito municipal, estadual e federal) que são 
instâncias organizadas por adultos para oportunizar a voz juvenil. 

2.4 A experiência do Fórum de Políticas Públicas de Juventude da Baixada Maranhense (FPPBM)

O território Campo e Lagos (MA) é composto por 12 municípios: Arari, Cajari, Matinha, Olinda Nova do 
Maranhão, Palmerândia, Pedro do Rosário, Penalva, São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer, Viana e 
Vitória do Mearim. A população total do território é de 319.761 habitantes, dos quais 181.264 vivem na área 
rural, o que corresponde a 56,69% do total. Possui 24.359 agricultores familiares, 6.530 famílias assentadas 
e 10 comunidades quilombolas. Seu IDH, médio é 0,60 (TERRITÓRIO DA CIDANIA, 2013).

A juventude do território Campos e Lagos, se articular e se mobiliza a partir dos Fóruns Municipais 
de Juventude. Os Fóruns Municipais são articulações de organizações juvenis dessas cidades, que realizam 
ações de mobilização e debate sobre políticas públicas para a juventude e o desenvolvimento das cidades. Os 
Fóruns de Juventude é a junção de várias organizações juvenis que discutem e debatem, para tentar buscar 
alternativas de melhoria de vida para os jovens, para a comunidade. 

São jovens que se reúnem periodicamente para discutir, debater e propor políticas públicas para a ju-
ventude. Trabalhando sempre com o princípio da democracia, onde as decisões são tomadas coletivamente. 
Promovem um diálogo permanente entre essas organizações e o poder local sobre políticas públicas para 
a juventude; envolve os jovens em processos de discussão e deliberação de políticas públicas, propostas e 
projetos que atendam e contemplem os interesses e necessidades da população juvenil e da comunidade. 

A criação desses Fóruns de Juventude não seguiu a uma regra ou receita única, já que a construção do 
processo partiu dos próprios jovens articulados em organizações juvenis nos municípios. Em parceria com 
o conjunto de organizações da sociedade civil esses Fóruns têm realizados ações nas áreas de Educação, Tra-
balho, Comunicação Educativa, Educação Física, Esporte e Lazer, Arte e Cultura, Saúde e Ecologia Humana, 
atuando nas sedes e na zona rural desses municípios.

Na perspectiva de estabelecer uma mobilização e organização mais no âmbito territorial, os fóruns 
municipais se articularam e criaram, em julho de 2015, no município de Viana (MA), o Fórum de Políticas 
Públicas de Juventude da Baixada Maranhense (FPPJBM), cujo objetivo é articular e mobilizar a juventude 
dos territórios Campos e Lagos e Baixada Ocidental Maranhense, na luta por políticas públicas para este 
segmento; fortalecer a política de desenvolvimento territorial nesses territórios. O fórum é constituído por 
organizações juvenis, denominadas grupos articulados e Organizações de jovens da Baixada Maranhense1 
(REGIMENTO INTERNO). 

O Fórum de Políticas Públicas de Juventude da Baixada Maranhense realizou um seminário, Juventude do 
Campo e Políticas Públicas, de 12 a 15 de maio de 2016, no município de Viana –MA, no território Campos e 
Lagos. O mesmo teve como objetivo: ampliar e construir espaços de debate e avaliação das políticas públicas 
para juventude rural com as (os) jovens da baixada maranhense; construir espaços de exposição, debates e 

1 A Baixada Maranhense é uma região de aproximadamente 20.000 km2 compreendida a partir do Golfão Maranhense e o curso inferior dos Rios Mea-
rim, Pindaré e Grajaú, curso médio do Rio Turiaçu e Bacia do Pericumã. Tem como características ser uma depressão em forma de uma grande concha 
alongada que progressivamente, ainda que lentamente, se reduza graças ao trabalho incessante de sedimentação provocada pelos rios, por conseguin-
te, essas terras, parcialmente alagadas, têm histórias geológicas representadas por sedimentos antigos e recentes (IMESC, 2013). Essa região compõe 
dois territórios: Campos e Lagos e Baixada Ocidental Maranhense.
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sistematização das experiências desenvolvidas pelos jovens rurais, enfatizando as temáticas: juventude rural, 
sucessão rural, reforma agrária, superação da miséria no campo maranhense, direitos e dignidades, agroeco-
logia, desenvolvimento rural sustentável e solidário; construir pós-seminário, um processo de multiplicação e 
de espaços de reunião, debate e articulação de proposta para a construção de uma política pública territorial 
e estadual para a juventude rural. O Seminário reuniu mais de 500 jovens, entre a faixa etária de 15 e 29 anos 
para debater os seguintes temas em duas mesas de diálogos: juventude rural e a permanência no campo e na 
floresta; e os desafios da construção de políticas públicas para a juventude rural. Além de realização de ofici-
nas de politicas públicas: juventude rural e elaboração de projetos; juventude rural das Comunidades e Povos 
Tradicionais: territorialidade e igualdade étnico/Racial e Religiosidade; Juventude Rural e Gênero, Sexualidade 
e Diversidade Sexual; Juventude Rural, Saúde e Drogas (RELATÓRIO FINAL).

Como resultado final do seminário, os mais de 500 jovens presentes aprovaram uma carta, intitulada 
“Carta da Juventude Baixadeira”, onde elencaram uma série de reivindicações, para ser entregue as autori-
dades municipais, estaduais e federais, tais como: Acesso a terra e ao território, por meio de uma ampla e 
massiva reforma agrária; educação do campo e no campo, em todos os níveis, valorizando os profissionais 
de educação, e estabelecendo currículos que reflita a realidade dos jovens do campo; valorização da cultura 
local e territorial a partir de representações: possibilitando reconhecimento e respeito à cultura; dentre 
outras reivindicações. 

Considerações finais

Percebe-se que quanto mais os jovens são estimulados a desenvolver atividades como, seminários, pro-
jetos de valorização cultural e de desenvolvimento local, mais serão protagonistas de transformação e mais 
aptos à participação em instâncias formais e informais.

A prática do protagonismo desses jovens por meio dos Fóruns de juventude contribui de diferentes 
formas na formação dos jovens, indo desde o desenvolvimento pessoal até o social. Neste sentindo a valo-
rização do protagonismo juvenil e a participação dos jovens nos debates e no dialogo permanente entre as 
organizações juvenis e o poder local sobre políticas públicas para a juventude, nos mecanismo de governan-
ça, torna-se muito relevante contra a reprodução de estruturas ideológicas limitadoras da ação humana e 
reprodutoras do status quo.
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Resumo

No Brasil há uma mudança qualitativa na participação das mulheres nos movimentos sociais no campo des-
de a década de 1980. A partir desse período, o gênero feminino tem ocupado cada vez mais espaço nas lutas 
sociais pela terra e nas discussões quanto ao desenvolvimento no meio rural. Nos últimos anos a abordagem do 
desenvolvimento territorial no campo tem dado importância à participação feminina nos espaços de discussão e 
tomadas de decisões coletivas. Nesse sentido, seu papel e ações têm ganhado a devida relevância na luta contra 
a desigualdade social, superação da miséria e inclusão produtiva no campo. Como ações da secretaria do desen-
volvimento territorial, a criação de comitês das mulheres nos territórios rurais e da cidadania tem sido decisivas 
para a aprovação de projetos de infraestrutura, bem como para implantação de políticas públicas no meio rural. 
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão do papel do comitê da mulher para a ampliação da 
representatividade feminina no território rural do sudoeste goiano, bem como para a implantação de políticas 
destinadas ao gênero, destacando o olhar do gênero feminino sobre as políticas públicas destinadas à agricultura 
familiar e à mulher rural. No decorrer deste estudo foram aplicados os seguintes passos metodológicos: pesquisa 
bibliográfica; análise de documentos governamentais; tabulação, análise e mapeamento dos dados; realização de 
trabalho de campo e entrevistas. Pode-se concluir com este trabalho que há um consenso sobre a importância da 
participação da mulher no território rural do sudoeste goiano, bem como da importância do comitê das mulheres 
do referido território para a articulação de ações e viabilização de políticas destinadas ao gênero feminino nos 
municípios que o compõem esse território rural. Este trabalho faz parte das ações de pesquisa do Núcleo De Ex-
tensão Em Desenvolvimento Territorial Do Sudoeste De Goiás (NEDET), financiado pelo Ministério Do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) em parceria com o Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico – CNPQ. O estudo 
foi realizado com a contribuição do Comitê Das Mulheres Do Território Rural Do Sudoeste Goiano.

1 Projeto de Pesquisa financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) por meio do Projeto com o título “Implantação e manutenção do núcleo de extensão em desenvolvimento territorial em 
Goiás – Território Rural do Sudoeste Goiano” possuindo como instituição proponente e executora a Universidade Estadual de Goiás com parceria do 
Instituto Federal Goiano (Câmpus Rio Verde – Goiás)
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Introdução

A partir da década de 1980 o gênero feminino tem ocupado cada vez mais espaço nas lutas sociais pela 
terra e nas discussões quanto ao desenvolvimento no meio rural. Entretanto, ainda percebemos que muito 
deve ser avançado para que a garantia de cidadania da mulher seja exercida com plenitude no Brasil.

Esta pesquisa realizou um estudo sobre a participação feminina no colegiado do Território Rural do 
Sudoeste Goiano no estado de Goiás, Brasil, bem como apresentar um panorama da situação social e econô-
mica da mulher desse Território Rural e as ações desenvolvidas para a superação dos desafios do gênero.

O trabalho se caracteriza como uma pesquisa exploratória e qualitativa. Para o alcance dos resultados 
aqui apresentados foram aplicados os seguintes passos metodológicos: pesquisa bibliográfica; análise de 
documentos governamentais; tabulação, análise e mapeamento dos dados; realização de trabalho de campo 
e entrevistas. A pesquisa foi realizada no âmbito das ações do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento 
Territorial do Sudoeste Goiano, executado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), em parceria com o 
Instituto Federal Goiano (Câmpus Rio Verde).

O trabalho está estruturado em quatro seções, a contar com esta introdução, na segunda seção apresen-
tar-se-á o Território Rural do Sudoeste Goiano nos seguintes aspectos: localização, funcionamento e objetivos; 
a terceira seção apresentará a análise e interpretação dos dados obtidos em trabalho de campo e no momento 
da realização de entrevistas com as representantes da Câmara Temática da Mulher do Território Rural do 
Sudoeste Goiano; por fim, na quarta seção desenvolveremos nossas considerações a respeito desta pesquisa.

Território Rural do Sudoeste Goiano

O Território Rural do Sudoeste Goiano faz parte do Programa dos Territórios Rurais criado pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário. Esse programa tem sido desenvolvido e implementado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Territorial (SDT)2, criada no mesmo ano. O programa tem como objetivo incentivar e 
promover o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil.

Segundo Dantas e Costa (2014):

Os territórios rurais foram criados como uma forma de estratégia para que se possam integrar os espaços 
rurais visando os aspectos sociais, econômicos e políticos. O objetivo dessa construção é identificar os territó-
rios a partir da composição de identidades regionais. É claro que em alguns estados do Brasil, tais territórios 
foram ajustados para responder a outras divisões estabelecidas. (DANTAS; COSTA, 2014, p. 830)

Os território rurais, bem como os da cidadania, são importantes instâncias destinadas ao planejamento 
territorial e ao processo do desenvolvimento territorial sustentável. Representam a descentralização das 
decisões e incentivo à autogestão das políticas públicas. Dantas e Costa (2014, p. 831) nos afirmam que:

Os territórios rurais, também chamados de espaços urbanizados ou microrregiões “rurais” são caracterizados 
a partir de discernimentos demográficos. No caso em questão, são lugares que apresentam uma densidade 
demográfica menor do que 80 habitantes por Km² e uma população média por municípios de até 50.000 
habitantes. Os territórios rurais são classificados com o critério de uma maior concentração do público favo-
recido do MDA.

Essas instâncias surgiram como um plano de ação e gestão destinado à diminuição das desigualdades 
sócias e econômicas no espaço agrário entre as regiões brasileiras. Entretanto, o Estado atua como um ator 
auxiliar na política do território, transferindo o papel de decisão de como os recursos serão aplicados e con-
trolados para os colegiados territoriais em suas discussões e decisões que devem ser tomadas em plenárias, 
em coletivo como os interessados e diretamente afetados/beneficiados pelos recursos/políticas/planos de 
ação (ORTEGA, 2015).

2 O Ministério do Desenvolvimento Agrária e a Secretaria de Desenvolvimento Territorial foram extintos pelo Presidente Interino Michel Temer. Ambos 
foram transformados na Secretária Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário ligada a Casa Civil.
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O Território Rural do Sudoeste Goiano, situado no estado de Goiás, região Centro-Oeste do Brasil, foi 
instituído no ano de 2010. Desde sua criação, participam do território doze municípios, sendo eles: Acreúna; 
Cachoeira de Goiás; Castelândia; Quirinópolis; Maurilândia; Montividiu; Paraúna; Rio Verde; Santa Helena 
de Goiás; Santo Antônio da Barra; São João da Paraúna e Turverlândia.

A região situa-se a uma distância média de 150 km da capital estadual (Goiânia) e 360 km da capital 
federal (Brasília). A principal via de acesso, por ambas as cidades, é a BR-060. De acordo com o censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2010, vivem nesse território3 324.914 habi-
tantes, sendo o município mais populoso o de Rio Verde, com uma população de 176.424 habitantes.

De acordo com o Estatuto do Território Rural do Sudoeste Goiano (2010), o caráter do Território é 
paritário com relação ao poder público e sociedade civil. Em sua estrutura organizacional consta: a plená-
ria (aberta aos interessados, indireta e diretamente afetados pela política do desenvolvimento territorial); 
núcleo diretivo (participa desse núcleo um representante de cada município do Território); núcleos técnicos 
(voltados às discussões específicas como mulheres, jovens, comunidades tradicionais, etc.). As decisões de 
aplicação dos recursos federais serão tomadas de forma coletiva, sempre votada nas plenárias por todos os 
participantes presentes.

Segundo o presidente do Território, as discussões realizadas nas plenárias têm como objetivo o estabe-
lecimento de estratégias que visam o desenvolvimento da agricultura familiar, colaborando com a inclusão 
produtiva e social, respeito à diversidade e valorização da cultura local.

Atualmente, Território é assessorado pelo Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NE-
DET) do Sudoeste Goiano. O Núcleo é executado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) em parceria 
com o Instituto Federal Goiano (IFGoiano) – Câmpus Rio Verde –, e financiado pelo Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). No próximo tópico trataremos da representação feminina nos espaços de Discussão do Território 
Rural do Sudoeste Goiano, bem como das demandas e da realidade da mulher nesse território.

Condição Social e Representatividade Política Feminina no Território Rural 
do Sudoeste Goiano

A partir de um questionário elaborado para captação das impressões das mulheres rurais quanto a sua 
situação no Território Rural do Sudoeste percebeu-se que todas as representantes do Comitê de Mulheres 
do Sudoeste tem como objetivo a atuação para a melhoria na qualidade de vida da mulher do campo. Segun-
do as entrevistas as mulheres rurais percebem que há um número elevado de homens desmotivados e que 
as ações das mulheres são mais efetivas e direcionadas para a melhoria do meio social. Segundo as assenta-
das do Assentamento Jenipapo “A organização das mulheres é mais efetiva”.

Quanto a identidade da mulher neste território foi destacado a discriminação existente na sociedade, 
quanto a origem das mesmas, principalmente quanto a situação de assentadas. O papel da mulher é secun-
dário nas decisões econômicas e sociais sobre a parcela da terra. Contudo salientaram a mudança existente 
na atual política onde a parcela é registrada no nome da mulher. Esta mudança conforme as entrevistadas foi 
uma reivindicação de 2008 da Terceira Marcha da Margarida em Brasília que exigia a legitimação da posse 
da terra em nome da mulher para evitar o elevado número de vendas de parcelas. Segundo as entrevistas 
há uma percepção que a mulher tem um vínculo maior com a terra e sua venda é combatida de forma mais 
efetiva quando a mesma tem a titulação da parcela.

A questão de gênero no colegiado do Território Rural do Sudoeste foi considerada pelas mesmas como 
fundamental para o desenvolvimento da representatividade e que percebem um equilíbrio nas decisões 
entre os gêneros. O fator maior de preocupação para as mulheres rurais é quanto a legalização da posse da 
parcela na região. Têm-se um processo de fragilidade acentuado em várias comunidades rurais do Território 
Rural do Sudoeste originário da questão da posse da terra. Quanto a terra é legalizada há um maior acesso 
as políticas públicas e uma maior organização das famílias rurais. Outra questão levantada pelas mulheres 
rurais é o desconhecimento da política de territórios rurais do Governo Federal e falta de troca de experiên-
cia entre os territórios o que provoca um isolamento prejudicial a política de desenvolvimento territorial.

3 Dados trabalhados pelos autores.
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Um das ações implementadas pela organização das mulheres deste território foi a realização da I con-
ferência Territorial das mulheres rurais do Sudoeste de Goiás foi realizada no munícipio de Santa Helena de 
Goiás, GO, nas dependências da Universidade Estadual de Goiás no dia 02 de Abril de 2016, teve a presença 
de um público estimado em 300 pessoas circulando no dia do evento. Marcado principalmente pela presen-
ça das mulheres rurais e suas famílias (Ilustração 1).

Ilustração 1 – mulheres rurais durante a Conferência

Fonte: NEDET Sudoeste Goiano, 2016

A Conferência foi dividida em duas partes principais: a primeira parte deu-se de início com a abertura 
do evento e contou com a acolhida das participantes, momento de beleza e bem estar, abertura da feira da 
agricultura familiar e exposição dos produtos artesanais das mulheres rurais, em seguida aconteceu a aber-
tura do evento com debate entre as mulheres rurais presentes e representantes do MDA, TECCER, UEG e a 
coordenadora do comitê das mulheres do sudoeste goiano, onde foi-se exposto sobre as políticas públicas 
para as mulheres rurais: acesso e limites.

A segunda parte da conferência partiu da formação de mesas redondas para as mulheres rurais com os 
temas: – Cooperativismo e Associativismo para a Organização das mulheres. Violência contra a mulher no 
campo e na cidade. Agroindústria e bovinocultura para agricultura familiar, a formação destas mesas possi-
bilitou conversas e informações acerca destes temas a cima.

A realidade das mulheres rurais da região caracteriza-se pela subordinação as decisões dos homens 
quanto a atividade produtiva da terra e por um número elevado de mulheres que não participam das ações 
políticas do território e de reuniões independente dos objetivos. Há um descrédito das políticas públicas 
e das ações que são conduzidas no território. Frases como “eu não sou desocupada” quanto convidadas a 
participar de reuniões ou assembleias dos movimentos são comuns de serem faladas pelas mulheres rurais. 
Outra frase que é comum no meio é “vai lá e depois me conta”. Este tipo de comportamento caracteriza um 
descomprometimento com as ações e resultados das mesmas.

Destaca-se na pesquisa realizada com as mulheres rurais que a existência de associações e cooperativas 
que foi considerada em número elevado na região por elas, não traduz-se num instrumento de apoio as suas 
demandas. Especificamente foi relatado um descaso com as reivindicações femininas nestas entidades de 
representatividade. Outro fator apontado de pouca efetividade destas formas de organização é quanto a si-
tuação de inadimplência junto os vários órgãos de regulação que inviabilizam sua participação em políticas 
públicas específicas de investimento. Foi salientado a importância de acesso a políticas de previdência, um 
quadro recente da política brasileira de distribuição de renda para os trabalhadores rurais que tem garanti-
do um aumento da renda do campo.
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Os desafios apontados pelas representantes das mulheres rurais do Território Rural do Sudoeste são 
quanto a superação do machismo e a ausência de confiança na capacidade de decisão da mulher princi-
palmente quanto a decisões econômicas. Outro desafio é quanto a criação de linhas de crédito com menor 
burocracia para as mulheres. Um fator preocupante apontada pelas mesmas é quanto à necessidade de po-
líticas públicas que tenham como foco a permanência dos filhos nas parcelas. Existe um elevado número de 
filhos na região que dividem a parcela com seus pais, contudo sem ter acesso a políticas de financiamento 
pois não há reconhecimento de suas atividades produtivas na parcela do pai. De acordo com as mesmas “os 
filhos vão embora porque não tem como trabalhar” salientaram que a continuidade desta conjuntura preju-
dicará tawnto a cidade quanto o campo pois o filho não aprende a trabalhar na terra e a cidade não oferece 
condições para a melhoria da vida destes jovens rurais, elevado os problemas sociais e econômicas na área 
urbana das cidades.

Quanto questionadas sobre uma frase que traduzisse a importância da organização femina na busca 
pela igualdade de gênero no Brasil destacaram “a persistência da mulher. Luta, luta para chegar no seu ca-
minho”. Outra frase que marcou a percepção da mulher é “com a organização da mulher que tem um senso 
maior de observação ela consegue identificar o problema e busca a solução mais rápida”. Entende-se que 
as mulheres rurais deste território tem uma percepção elevada de sua importância na organização de sua 
representatividade e de sua atuação para a melhoria das condições de vida.

Considerações finais

A condição da mulher no Território Rural do Sudoeste é caracterizada pela busca de sua representativi-
dade nas decisões produtivas na parcela de terra, bem como pelo espaço de suas demandas na condução das 
políticas públicas. Entende-se que nas falas das mulheres rurais há uma preponderância da preocupação 
com as condições dos filhos. Em todos os relatos a condição da permanência dos filhos nas parcelas é uma 
condição essencial para as mulheres rurais que percebem que a expulsão dos jovens do campo inviabiliza a 
sustentabilidade da propriedade familiar.

A discrição quanto a condição de assentadas pelas sociedade foi apontada como um fator secundário 
que tem sido superado com o avanço das políticas públicas e a inserção econômica das mulheres rurais com 
atividades produtivas. Outro fator detectado é a importância das políticas de previdência social ligadas a 
aposentadoria rural que tem proporcionado um avanço na renda das famílias rurais.

Salienta-se que os desafios existentes são quanto a mobilização do gênero feminino e sua participação 
concentra-se na conscientização e no trabalho de convencimento das mulheres de sua importância no con-
texto de decisões das políticas públicas e na formação de uma rede de cooperação entre os territórios rurais 
do Estado de Goiás avançado a nível do Brasil. Os desafios são enormes contudo existe uma percepção de 
avanços nos discursos e ações da mulheres do Território Rural do Sudoeste o que traduz-se na frase das mu-
lheres rurais do Assentamento Jenipapo “Lutar, persistir. Nunca desistir”. Talvez seja esse o lema principal 
das mulheres rurais na região a resistência e perseverança mantida mesmos em cenários de desmonte das 
políticas públicas como se tem vido no recente cenário política brasileiro.
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Resumo

Este trabalho discute a governança na política territorial de desenvolvimento rural – Programa Desen-
volvimento Sustentável De Territórios Rurais (PRONAT) e o Programa Territórios Da Cidadania (PTC) – e na 
política nacional de desenvolvimento regional (PNDR). No Brasil, seguindo uma tendência mundial, inclusive 
de instituições internacionais de promoção e financiamento do desenvolvimento, ganha espaço a idéia de que 
é necessário criar mecanismos que possibilitem uma participação mais efetiva e direta da comunidade na 
formulação, na implementação e no acompanhamento das políticas públicas, possibilitando a esta comuni-
dade maior autonomia e protagonismo no processo de desenvolvimento. Como ressalta BRANDÃO (2008), as 
transformações estruturais que promovem o desenvolvimento resultam de variadas e complexas interações 
sociais, nas quais a busca é pela ampliação do horizonte de possibilidades da sociedade. Essa participação 
da sociedade é fundamental para a promoção de um desenvolvimento mais conectado às realidades locais/
regionais, o que assume especial importância no brasil, devido a sua extensão e diversidade territorial. Conse-
quentemente, termos como gestão, controle social e governança territorial tem sido evidenciado nos debates 
acadêmicos e políticos. Por governança consideramos as articulações e interdependências entre atores sociais 
na definição de formas de coordenação horizontal e vertical da ação pública e regulação dos processos eco-
nômicos e sociais territoriais (PIRES et al, 2011), ou então, o exercício de poder e autoridade pela sociedade, 
por meio de mecanismos, processos e instituições para gerenciar interesses públicos (DALLABRIDA, 2011), 
neste caso, acerca do desenvolvimento territorial. Com base nestas observações, este trabalho tem como obje-
tivo analisar e comparar os mecanismos de governança criados pela política territorial e de desenvolvimento 
regional, quais sejam, os colegiados territoriais e os fóruns das mesorregiões. Como objeto de pesquisa, anali-
saram-se os territórios rurais da sudoeste paranaense e do oeste catarinense e o território da cidadania Médio 
Alto Uruguai, no Rio Grande Do Sul, além da mesorregião grande fronteira do Mercosul, recorte sobreposto aos 
três territórios. Foram entrevistados membros dos colegiados territoriais e do fórum da mesorregião, além de 
analisados projetos decorrentes das políticas referidas. Os resultados demonstraram avaliações consideravel-
mente positivas por parte dos atores locais/regionais envolvidos acerca da contribuição das políticas para o 
desenvolvimento, destoando de análises acadêmicas. Evidenciam ainda, êxitos na promoção da governança 
territorial, uma vez que se mantém uma coordenação horizontal na gestão do desenvolvimento, mesmo após o 
término ou reestruturação da política. Isso, por sua vez, em parte, pode ser atribuído a um processo histórico 
de mobilização e participação da comunidade local/regional.
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1. Introdução

Este trabalho discute a governança na política territorial de desenvolvimento rural – Programa Desen-
volvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat) e o Programa Territórios da Cidadania (PTC) – e na 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). No Brasil, seguindo uma tendência mundial, inclu-
sive de instituições internacionais de promoção e financiamento do desenvolvimento, ganha espaço a ideia 
de que é necessário criar mecanismos que possibilitem uma participação mais efetiva e direta da comuni-
dade na formulação, na implementação e no acompanhamento das políticas públicas, possibilitando a esta 
comunidade maior autonomia e protagonismo no processo de desenvolvimento.

Como ressalta Brandão (2008), as transformações estruturais que promovem o desenvolvimento resul-
tam de variadas e complexas interações sociais, nas quais a busca é pela ampliação do horizonte de possi-
bilidades de participação da sociedade, o que é fundamental para a promoção de um desenvolvimento mais 
conectado às realidades locais/regionais e assume especial importância no Brasil devido a sua extensão e 
diversidade territorial. Consequentemente, termos como gestão, controle social e governança territorial 
têm sido evidenciados nos debates acadêmicos e políticos.

A partir destas observações, este trabalho tem como objetivo analisar e comparar os mecanismos de 
governança criados pela política territorial e de desenvolvimento regional: os colegiados territoriais e os 
fóruns das mesorregiões. Como objeto de pesquisa, analisaram-se os territórios rurais Sudoeste Paranaense 
e Oeste Catarinense e o território da cidadania Médio Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, além da Mesorre-
gião Grande Fronteira do Mercosul, recorte sobreposto aos três territórios. Foram entrevistados membros 
dos colegiados territoriais e do fórum da mesorregião, além de analisados projetos decorrentes das políticas 
referidas, considerados pelos entrevistados, os mais representativos em suas respectivas escalas. Os resulta-
dos demonstraram avaliações consideravelmente positivas por parte dos atores locais/regionais envolvidos 
na contribuição das políticas para o desenvolvimento, destoando de análises acadêmicas. Evidenciaram-se 
ainda, êxitos na promoção da governança territorial, uma vez que se mantém uma coordenação horizontal 
na gestão do desenvolvimento, mesmo após o término ou reestruturação da política.

2. O papel da governança territorial nos processos de desenvolvimento

É reconhecido que há uma mudança contínua nas concepções quanto à dinâmica e ao significado do que 
seria desenvolvimento, que já representou riqueza, evolução, progresso, crescimento, industrialização, moder-
nização, incremento dos índices socioeconômicos e ambientais, bem como, liberdade. Quanto a sua dinâmica, 
já se considerou o desenvolvimento resultante da atuação do Estado ou do livre jogo das forças do mercado a 
partir de uma ótica neoliberal. A condução das políticas públicas está diretamente associada à concepção que 
vigora em relação ao Estado: intervencionista e que exerce papel mais participante nas políticas, enquanto que 
uma concepção de livre mercado ou neoliberal, praticamente elimina o papel destas políticas.

Junto deste cenário surgem concepções que passam a compreender o desenvolvimento como um pro-
cesso botton-up, entendendo as regiões como promotoras do seu desenvolvimento (FERNÁNDEZ, AMIN, 
VIGIL, 2008). Gupta, Grandvoinnet e Romani (2000) destacam que em ambientes onde há altos índices de 
pobreza, criar uma organização social mais igualitária ao nível de comunidade local, bem como alianças com 
níveis superiores de governo, possibilita a criação de coalizões e sinergias para o desenvolvimento, com uma 
dinâmica potencialmente autossustentável. Assim, cada vez mais múltiplos atores são considerados nos 
processos de desenvolvimento, sejam eles atores pertencentes ao Estado, ao mercado, e a sociedade civil 
(RAFFESTIN, 1993; BECKER, 1983; RÜCKERT, 2005).

Por um lado, críticas vêm sendo tecidas às contribuições que atribuem demasiada ênfase à endogenei-
dade, que enfatizam a ideia das regiões como protagonistas do desenvolvimento. Segundo Fernández, Amin, 
Vigil (2008), tais abordagens tem contribuído para uma subestimação do papel do Estado, além do fato de 
que muitas concepções minimizam a força do processo de corporativização dos territórios, decorrentes 
do aumento da influência dos grandes grupos multinacionais na definição de investimentos públicos. Por 
outro, vem ganhando força as abordagens escalares, as quais apontam que não existe uma escala adequada, 
ideal ao desenvolvimento, nem local, nem regional, nacional ou mesmo global.



550

GT6 – Grupo 6: Novas estruturas de governança para a gestão 
territorial (integração vertical e horizontal)

O alcance dos objetivos a que os processos de desenvolvimento propõem-se estão relacionados ao po-
der dos atores sobre o território, o que, em geral, perpassa estratégias transescalares. Com base nestas 
constatações, cabe dar destaque à afirmação de Brandão (2004) de que a ação pública deve chamar a si a 
tarefa de organizar e coordenar o sistema socioeconômico e decisório regional, opor e vencer resistências 
do atraso estrutural e anticidadão, ativar e mobilizar instrumentos, normas e convenções que se localizam 
em variados âmbitos, níveis de ação governamentais, ou seja, em variadas dimensões escalares. Deve-se en-
tão hierarquizar opções, dar organicidade a ações dispersas e orientar decisões ao longo de uma trajetória 
temporal mais larga.

Considerando o papel do Estado como apontado por Brandão (2004), damos destaque neste trabalho 
às estruturas de governança constituídas a partir de políticas públicas brasileiras, as quais delegam aos ato-
res locais a possibilidade de maior participação na definição e destinação de ações e recursos provenientes 
das referidas políticas. Para tal, compreendemos a governança como as articulações e interdependências 
entre atores sociais na definição de formas de coordenação horizontal e vertical da ação pública e regulação 
dos processos econômicos e sociais territoriais (PIRES et al, 2011), ou então, o exercício de poder e autori-
dade pela sociedade, por meio de mecanismos, processos e instituições para gerenciar interesses públicos 
(DALLABRIDA, 2011), neste caso, acerca do desenvolvimento.

Para Dasí (2008) a governança territorial remete à intenção dos atores em promover o desenvolvi-
mento e a coesão social. Seria, portanto, um processo de organização das múltiplas relações entre atores 
diversos presentes em um território, com vistas a elaborar uma visão territorial compartilhada, sustentada 
na identificação e valorização do capital territorial, indispensável para conseguir a coesão entre diferentes 
níveis ou escalas, desde o local até o supranacional. Para o referido autor, a governança territorial torna-se 
um elemento cada vez mais significativo na hora de efetivar os objetivos políticos nos territórios, um novo 
entendimento da ação pública e suas estruturas organizativas, a forma como os territórios de um Estado são 
administrados e as políticas aplicadas.

3. Políticas públicas e seus mecanismos de governança

Neste trabalho foram analisados o Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais 
(Promeso) vinculado à PNDR, bem como o Pronat e o PTC, focando em suas estruturas de governança, tais 
como: Fórum da Mesorregião Diferenciada Grande Fronteira do Mercosul (GFM) e os colegiados territoriais 
Sudoeste Paranaense, Oeste Catarinense e Médio Alto Uruguai. Tais análises serão apresentadas a seguir.

3.1 A Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR

O Promeso era um dos programas que compunha a PNDR, vinculado ao Ministério da Integração Na-
cional (MI) que estava em vigência de 2003 a 2011. Enquanto a PNDR objetivava reduzir as desigualdades 
regionais e ativar os potenciais de desenvolvimento das regiões no país, o Promeso almejava aumentar a 
autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais por meio da organização social, do desenvolvi-
mento dos seus potenciais endógenos e do fortalecimento das suas bases produtivas, com vistas à redução 
das desigualdades inter e intrarregionais. Para tal, no âmbito do Promeso foram criadas 13 mesorregiões 
diferenciadas das quais temos a mesorregião GFM. Em cada mesorregião previa-se a implementação de um 
Fórum – espaço de governança previsto pelo Promeso – ao qual caberia a elaboração de um Plano de Ações.

A GFM era composta por 396 municípios: 223 gaúchos, 131 catarinenses e 42 paranaenses. Já o Fórum 
contava oficialmente com 76 integrantes, dentre representantes da sociedade civil, do Estado e do merca-
do, de escala local, regional, estadual e nacional. Grande parte dos projetos implementados na GFM estava 
voltada à agroindustrialização (CARGNIN, 2015). O Plano de Ações da GFM apresentou enquanto visão de 
futuro, ser uma região reconhecida nacionalmente como um exemplo de mesorregião, devido ao seu acele-
rado ritmo de desenvolvimento econômico, à superação de diversos problemas sociais, ao respeito ao meio 
ambiente e ao elevado padrão de capital social do território.

De acordo com o Documento de Referência da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, a 
ações executadas no âmbito da política de desenvolvimento regional foram pontuais, difusas e sem continui-
dade, com baixa capacidade de transformar a dinâmica regional. A utilização do conceito de arranjos produ-
tivos locais, que foi a referência básica para atuação destes programas, representou um avanço importante 
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em direção a uma abordagem sistêmica, com vistas a equidade e sustentabilidade. Sua aplicação, contudo, 
tendeu para uma visão localista, traduzindo-se em ações fragmentadas e com uma lógica muito mais de 
política social compensatória que de desenvolvimento sócio econômico local e regional (BRASIL, 2012).

Cargnin (2014), analisando diferentes políticas de desenvolvimento regional no RS, dentre elas Pro-
meso/PNDR, conclui que as mesmas têm deixado no território poucas repercussões territoriais concretas. 
Por sua vez, atores atuantes no Fórum da Mesorregião, destacam a importância do Promeso para a constru-
ção de espaços de concertação regional: O Promeso “(...) gerou avanços no modo das regiões conceberem as 
políticas públicas, e até de os atores e agentes se posicionarem na construção de políticas junto aos governos 
estaduais, federal, enfim, e municipais.” (Entrevista 1: membro do Fórum da GFM/RS, 2016).

Portanto, na avaliação dos atores regionais, o Promeso e a institucionalidade do Fórum foram de extre-
ma importância para o empoderamento dos atores regionais. Pode ser considerado um exemplo disto a ela-
boração do Plano de Desenvolvimento Regional Integrado (PDRI) do Sudoeste do Paraná (2015). Já os pro-
jetos considerados mais representativos segundo os atores atuantes no Fórum da GFM, também apontaram 
a importância de políticas como o Promeso, sendo que foram indicados e pesquisados os seguintes projetos:

Quadro 01 – Projetos pesquisados na Mesorregião GFM

PROJETOS PROMESO/PNDR

Vitivinicultura – Coopevi/Ampere PR

Associação Regional de Artesãos e Artistas Plásticos do Oeste Catarinense – Arapoc/Chapecó SC

Cooperativa Ijuí Peixes – Ijuí RS

Fonte: Trabalho de campo.

Cabe destacar que as três iniciativas fomentadas pelo Promeso permanecem atuantes e contando com 
auxílio de outras políticas públicas, sendo que duas estão diretamente vinculadas a atividades rurais (no PR 
e RS) e outra indiretamente (SC). Embora o artesanato não seja uma atividade especificamente rural, parte 
considerável dos produtos artesanais é produzida por agricultores familiares. As avaliações destes projetos 
também mostraram sua importância para o desenvolvimento na região, como pode ser observado em: “...acho 
que para nós foi fundamental. Se não tivesse, não sei como é que nós estaríamos, talvez nem equipado, ou teria 
demorado muito mais para equipar, iniciar o processo de transformação, de elaboração de vinho, né. Então, para 
nós veio na hora certa.” (Entrevista 5: técnico da Emater e membro do Fórum da Mesorregião/PR, 2016).

Por fim, chama atenção o destaque dado pelos entrevistados à dificuldade na manutenção da mobili-
zação dos atores em torno Fórum a partir do momento em que diminuíram os recursos do Promeso desti-
nados à GFM.

3.2 A Política Brasileira de Desenvolvimento Territorial

A perspectiva territorial de desenvolvimento rural passa a fazer parte das políticas públicas brasileiras 
a partir do Pronat, criado em 2003, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário (MDA). Seu objetivo consiste em promover e apoiar iniciativas das institui-
ções representativas dos territórios rurais que objetivem o incremento sustentável nos níveis de qualidade 
de vida da população rural. Porém ao longo do Pronat, observaram-se significativas desigualdades socioeco-
nômicas entre os próprios territórios rurais e constatou-se que a melhoria da qualidade de vida demandaria 
ações para além do espaço rural, bem como a integração entre diferentes Ministérios.

O objetivo maior do PTC consiste na superação da pobreza e geração de trabalho e renda no meio rural 
por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Sua estrutura de governança nos 
territórios é sustentada pelo Colegiado de Desenvolvimento Territorial (Codeter), ao qual cabe deliberar 
e propor ações para o desenvolvimento dos territórios, além de articular políticas públicas, realizar o pla-
nejamento das ações e definir os programas e projetos que devem compor o Plano Territorial de Desen-
volvimento Territorial Sustentável (PTDRS). A seguir, algumas características dos territórios pesquisados, 
evidenciando tamanhos distintos de territórios e colegiados.
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Quadro 02 – Número de municípios e membros dos Colegiados dos territórios pesquisados. 

Território Nº de municípios Nº de membros do Colegiado

Sudoeste Paranaense (rural) 42 25

Oeste Catarinense (rural) 25 20

Médio Alto Uruguai (cidadania) 34 78

Fonte: Trabalho de campo.

À despeito das críticas à perspectiva territorial do desenvolvimento, Favareto (2006) sublinha que, em-
bora este discurso tenha entrado definitivamente para o debate acadêmico e governamental, trata-se ainda 
de uma incorporação por adição dos novos temas, sem a devida mudança institucional capaz de sustentar 
a inovação que ela deveria significar. Perafán (2007) afirma ainda que nas políticas públicas que usam o 
adjetivo territorial, não raro, há baixa correspondência e coerência com a proposta teórica. Mesmo assim, 
a pesquisa empírica demonstrou que os atores territoriais dão ênfase aos aspectos positivos da política 
territorial sobre o desenvolvimento: “Olha, eu acho que a política territorial financiou algumas coisas im-
portantes, que se não tivesse a política territorial iam ficar sem os recursos. Deu visibilidade, deu força pra um 
conjunto de atores historicamente marginalizados, então acho que são ganhos importantes.” (Entrevista 15: 
membro do Colegiado territorial do Oeste Catarinense, 2016).

Quadro 03 – Projetos pesquisados nos territórios rurais e da cidadania

PROJETOS PRONAT/PTC

Vinicola Agroecológica – Verê PR

Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – Prosuasa – Chapecó SC

ATER Mulheres Rurais – fortalecimento da produção agroecológica – Frederico Westphalen
RS

Fortalecimento da Agricultura Familiar através da cadeia produtiva do leite – Frederico Westphalen

Fonte: Trabalho de campo.

A avaliação dos projetos pesquisados, os quais constam no quadro 03, também pode ser considerada 
positiva por estes atores: “A partir de 2010, a gente começou a implementar ações mais centralizadas. (...) 
Mas isso foi um processo, não foi da noite pro dia.(...) E a partir daí a gente conseguiu, não sem debates duros, 
mas conseguiu apontar pra um horizonte de desenvolvimento a mais longo prazo.” (Entrevista 10: membro 
do Colegiado territorial do MAU e da Admau). Na política territorial também foi apontado como um dos 
maiores ganhos a mobilização e organização dos atores territoriais em torno das questões pertinentes ao 
seu desenvolvimento. Porém, destacou-se a necessidade de maior poder de decisão pelos atores territoriais 
sobre os recursos destinados aos territórios.

4. Considerações finais

Com esta breve explanação sobre as políticas brasileiras de desenvolvimento regional e territorial, bus-
cou-se enfatizar as estruturas de governança mobilizadas pelas referidas políticas. O Fórum e os Colegiados 
possibilitam o exercício de poder e autoridade pela sociedade em suas respectivas escalas, promovendo um 
desenvolvimento mais adequado às diferentes realidades locais, fato ressaltado pelos entrevistados. Por 
outro lado, ficou evidente que a possibilidade da governança está atrelada a existência de recursos a serem 
disponibilizados pelas políticas. Ou seja, os planos elaborados pelo Fórum/Colegiados restringem-se às fer-
ramentas de suas respectivas políticas, não orientando as ações dos atores de maneira mais ampla.

Podemos apontar como aspecto negativo, tanto no Promeso/PNDR quanto no Pronat/PTC, o acesso às 
emendas parlamentares como forma de viabilizar projetos na mesorregião ou território. Isso acaba fragi-
lizando o processo de concertação, uma vez que nem sempre os projetos financiados são discutidos pelos 
atores locais. Ademais, cabe enfatizar que apesar dos três territórios estarem inseridos na mesorregião 
GFM, estas políticas e suas estruturas de governança praticamente não interagem. Isso se torna preocupan-
te, na medida em que concordamos com Brandão (2004), de que o desenvolvimento deve ser promovido 
simultaneamente em várias dimensões (produtiva, social, tecnológica) e em várias escalas espaciais (local, 
regional, nacional, global etc.).
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Resumo

O processo de redemocratização do Brasil iniciado com a denominada Nova República, vem desafiando 
políticos, lideranças sociais e intelectuais ao estudo das possibilidades e as virtudes do referido movimento 
para a sociedade brasileira, sobretudo no que concerne às inovações relacionadas ao exercício do poder 
político e às dinâmicas de gestão dos bens públicos. Entre os desafios mais expressivos, pelas mudanças que 
ensejam na gestão do bem público, destacam-se: a descentralização político-administrativa do processo de 
formulação e da gestão; a participação da sociedade no referido processo e o controle social exercido pela 
sociedade civil sobre as ações do governo em todos os níveis. Essa tríade sintetiza a essência do conceito de 
governança na perspectiva teórica apontada por DALLABRIDA (2011: 16) que a compreende “como o exer-
cício do poder e autoridade para gerenciar um país, território ou região, compreendendo os mecanismos, 
processos e instituições através das quais os cidadãos e grupos articulam seus interesses, incluindo como 
atores as representações dos agentes estatais”. Este artigo discute possibilidades e limites da governança na 
escala municipal considerando a existência de quatro fenômenos sociais, políticos e institucionais relevan-
tes na sociedade brasileira: a) um frágil federalismo que, pelo poder de agenda que assegura ao governo da 
união, inibe a capacidade de iniciativas políticas dos governos municipais; b) a baixa representatividade da 
sociedade civil expressa nos reduzidos índices de vida associativa; c) o contumaz desapego das elites políti-
cas nacionais aos procedimentos democráticos, nutrido por procedimentos assistencialistas e paternalistas; 
d) a precária condição econômica da maioria dos municípios brasileiros cuja existência institucional em 
mais de 65% dos casos está condicionada aos repasses de recurso das esferas estadual e nacional. O pa-
radoxo, nesse caso alento de possibilidades, está na existência de uma base legal afirmativa dos princípios 
fundamentais à governança. O artigo faz opção por uma abordagem qualitativa de natureza descritiva e 
analítica. Elege a pesquisa bibliográfica e documental, associada à observação empírica, como balizadores 
do percurso investigativo. As sínteses dessa reflexão sugerem, por um lado que uma forte institucionalidade 
legal não significa condição suficiente ao exercício da governança, embora seja requisito inarredável; por 
outro, indica que o campo das políticas públicas é constituído pelo conflito de interesses, portanto é um 
campo de disputas e de possibilidades.
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1. Introdução

O Processo de redemocratização do Brasil iniciado com a denominada Nova República, desafia polí-
ticos, lideranças sociais e intelectuais a pesquisarem sobre as possibilidades e as virtudes do referido mo-
vimento para a sociedade brasileira, sobretudo no que concerne às inovações relacionadas ao exercício do 
poder político e às dinâmicas de gestão dos bens públicos. Entre os desafios mais salientes, pelas mudanças 
que ensejam na gestão do bem público, destacam-se a descentralização político-administrativa do processo 
de formulação e de gestão de políticas públicas, a participação da sociedade no referido processo e o contro-
le social exercido pela a sociedade civil sobre as ações do governo em todos os níveis. 

Este artigo discute possibilidades e limites da governança na escala municipal tendo em consideração 
a existência de quatro fenômenos sociais, políticos e institucionais relevantes na sociedade brasileira: a) um 
frágil federalismo que, pelo poder de agenda do governo da União, inibe a capacidade de iniciativas políticas 
dos governos municipais; b) a baixa representatividade da sociedade civil expressa em preocupantes índi-
ces de vida associativa; c) o contumaz desapego das elites políticas nacionais aos procedimentos democráti-
cos, nutrido por práticas assistencialistas e paternalistas; d) a precária condição econômica da maioria dos 
municípios brasileiros cuja existência institucional, em mais de 65% destes, está condicionada aos repasses 
de recursos das esferas estadual e nacional.

O paradoxo nesse caso e, também o alento das possibilidades, consiste na existência de uma base legal 
afirmativa dos princípios fundamentais à governança. O artigo faz opção por uma abordagem qualitativa de 
natureza descritiva e analítica. Elege a pesquisa bibliográfica e documental, associada à observação empíri-
ca, como balizadores do percurso investigativo.

2. Governança e controle social: uma aproximação conceitual

Nas últimas décadas a palavra governança vem ocupando o léxico de diferentes campos disciplinares: 
da geografia, da administração, da sociologia política, da economia, da ciência política e muitos outros. Tra-
ta-se de um termo que contempla uma variedade de significados tanto no campo teórico quanto no âmbito 
da prática social. Esta polissemia, contudo, não é resultante de limitações epistemológicas, é, ao contrário, 
decorrente das múltiplas opções ideológicas e políticas em disputa. Portanto, o enfoque dessa temática não 
pode elidir as disputas pela hegemonia teórica por parte das disciplinas cientificas nem tão pouco o conflito 
de interesses políticos que encerra.

Postulamos já em outro trabalho (CAMPOS, 2015. p. 2) que a governança: 

Consiste na conjugação de novas formas de gestão, contemplando a participação da sociedade, a reconfigura-
ção dos espaços e instrumentos para o exercício político para além das arenas tradicionalmente constituídas 
e o empoderamento de novos atores políticos, sobretudo, com o reconhecimento dos sujeitos coletivos como 
interlocutores qualificados ao diálogo com os governantes e os demais poderes públicos estatais.

A governança nos termos aqui propugnado tem como pressuposto e como produto a reconfiguração 
dos espaços públicos e dos atores do processo político, envolve, necessariamente, a descentralização polí-
tico-administrativa, a participação da sociedade nos assuntos de interesse público e o controle social sobre 
as ações governamentais.

Essa tríade sintetiza a essência do conceito de governança na perspectiva teórica apontada por Dalla-
brida (2011, p.16) que a compreende “[...] como o exercício do poder e autoridade para gerenciar um país, 
território ou região, compreendendo os mecanismos, processos e instituições através das quais os cidadãos 
e grupos articulam seus interesses, incluindo como atores as representações dos agentes estatais”.

A descentralização político-administrativa é aqui admitida como um processo que envolve a redistri-
buição de poderes; como forma de compartilhamento de responsabilidades, de recursos, competências e 
compromissos com determinadas agendas, constituindo-se em uma exigência de primeira ordem para o 
exercício da governança. A reconfiguração dos espaços do agir político em um país federativo reivindica o 
reconhecimento e o fortalecimento de diferentes instâncias de poder decisório, notadamente na escala do 
poder local. Para Levi (2000, p. 486): “O princípio constitucional no qual se baseia o Estado federal é a plu-
ralidade de centros de poder soberanos coordenados entre eles [...]”. 
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A participação da sociedade nos assuntos de governo compreende um destacado desafio às novas prá-
ticas democráticas, sobretudo em sociedades como a brasileira com baixos índices de vida associativa. A 
governança não adquire seus alicerces estruturantes na participação atomizada de atores individuais. Seus 
fundamentos pressupõem a existência efetiva da sociedade civil, ou seja, de sujeitos organizados para veicu-
larem projetos e reivindicações, conforme acentua Gramsci (1978).

O controle social para os objetivos da governança na direção aqui adotada diz respeito ao envolvimento 
da sociedade nos assuntos públicos, principalmente na influência que esta exerce na composição da agenda 
governamental, na fiscalização das ações do governo e na afirmação e difusão de um conjunto de valores 
éticos identificados com a democracia, com a cidadania e com a justiça social. Neste sentido, o controle so-
cial efetiva-se em três dimensões: i) política, relativa à definição das agendas de governo. Esta dimensão é 
fundamental por contemplar a construção dos compromissos do governo com a sociedade; a oportunidade 
para eleger as prioridades segundo a vontade da maioria da sociedade; ii) técnica, concernente ao grau de 
efetividade das ações governamentais na vida da coletividade. Nesta dimensão faz-se necessário examinar 
que tipo e características (quantidade e qualidade) de produtos que as ações governamentais estão ofe-
recendo à sociedade; iii) ética, destinada a instituir e convalidar novos referenciais de convivência entre 
governo e sociedade. Nesse domínio consta o desafio para estabelecer parâmetros democráticos e republi-
canos no âmbito da gestão do bem público e, ao mesmo tempo, consolidar paradigmas comprometidos com 
a dignidade humana, com a justiça social e com a cidadania (CAMPOS, 2006).

Conforme Melo, apud Lessa (2015, p. 418/419), os especialistas do campo das políticas públicas asso-
ciam a governança:

[...] à capacidade mais alargada de gestão das políticas de governo e do controle sobre os seus efeitos. Tal 
alargamento do conceito inclui aspectos tais como o formato político-institucional dos processos decisórios, 
o tratamento das interações entre setores público e privado, os mecanismos de financiamento dos programas 
de governo e o impacto e alcance dos mesmos.

Em síntese consideramos a governança como o estabelecimento de novas práticas para a gestão do bem 
público, como estratégia para diligenciar respostas a demandas coletivas. Em nossa perspectiva analítica a 
governança não pressupõe a retração do Estado, como advogam as abordagens de corte neoliberal. A gover-
nança efetiva-se de forma mais virtuosa sob o signo da democracia participativa, aqui entendida como sistema 
político alicerçado em torno de sujeitos coletivos, agindo em espaços públicos para a efetivação de direitos.

3. Alguns limites à governança municipal

Conforme destacamos na introdução desse short paper, do ponto de vista histórico o Brasil apresenta 
importantes desafios à adoção de práticas políticas tipificadas como governança, sobretudo, na esfera mu-
nicipal que é constituída em mais de 70% dos casos por municípios com até 20 mil habitantes e com escassa 
possibilidade de recursos para investir em iniciativas políticas autônomas. Ao lado disso, o nosso sistema 
presidencialista confere enorme poder ao Governo Federal favorecendo e estimulando a exacerbação do 
centralismo político. 

No âmbito do governo municipal é recorrente o uso de práticas assistencialista por parte dos governos 
locais dificultando a emergência de práticas republicanas de gestão e, ao mesmo tempo, induzindo e nu-
trindo grandes contingentes de pessoas a procurarem alternativas de vida nas estratégias paternalistas e 
clientelistas. As práticas paternalistas e assistencialistas são nutrientes da “não cidadania”, historicamente 
adotados pelas elites políticas conservadoras. Baquero (2007, p. 154) analisando as dificuldades enfrenta-
das pelas populações pauperizadas da América Latina para participarem das arenas políticas destaca:

[...] Provavelmente é o clientelismo a força mais poderosa que obstaculiza o desenvolvimento de uma cidada-
nia politizada e mobilizada para a preservação e defesa de seus direitos, principalmente em países como os 
nossos que vivem uma assimetria entre liberdade e igualdade e onde o capitalismo contemporâneo produz 
pobreza e marginalidade endêmica, construindo fortes redes clientelistas financiadas com recursos públicos. 

A existência de governantes que valorizem a democracia é requisito essencial ao sucesso da governança. 
Partindo-se da premissa que não há governança de políticas públicas sem governos legítimos é indispensável 
que tais governos valorizem os preceitos estruturantes da democracia: igualdade de oportunidades e liberdade. 
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Outro fator que concorre contra a adoção práticas democráticas é a existência de uma sociedade civil 
com baixos índices de vida associativa e frágil representatividade mesmo considerando que a sociedade 
brasileira, tenha alcançado importantes mudanças nas duas últimas décadas com a criação de espaços insti-
tucionais para o exercício do controle social no âmbito das políticas públicas, como os Conselhos de Defesa 
de Direitos e de Políticas Públicas Setoriais.

4. Governança municipal como possibilidade

A Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor, estabeleceu os parâmetros fundamentais 
para o fortalecimento do município enquanto instâncias de governo, portanto, como centro de poder políti-
co. A partir de 1988 o município é um ente estruturante da União Federativa conforme o disposto no artigo 
inaugural da Carta Magna. O parágrafo único do referido artigo também estabelece que “todo poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente [...]”.

O reconhecimento do município enquanto instância de poder político é uma condição necessária, em-
bora não suficiente, para a reconfiguração dos espaços do agir político. A esfera local, espaço do cotidiano 
em que a vida medra, é historicamente o ambiente legítimo para a inovação das práticas de gestão do bem 
público, todavia, é fundamental em um Estado democrático e de direitos o reconhecimento de atribuições 
legais para instituir e estabelecer os horizontes e os contornos do espaço público, dos recursos e das deman-
das sob a responsabilidade do poder público (Estado).

Do ponto de vista metodológico a configuração de uma nova esfera pública1, lugar em que a governança 
se efetiva, pressupõe a existência do Estado (governo e legislativo municipal) público; de uma sociedade 
civil representativa de interesses coletivos organizados; de uma jurisdição sobre a qual os atores envolvidos 
tenham a prerrogativa do poder político (público); da instituição de canais regulares para o diálogo da so-
ciedade com o governo; da constituição de instâncias (não tradicionais) para o “agir político” cooperativo; 
de uma agenda coletivamente construída. 

No plano normativo, todavia, os instrumentos legais estão instituídos na Constituição Federal e na le-
gislação infraconstitucional. Isto significa que na dimensão legal a democracia brasileira contempla a possi-
blidade de práticas inovadoras da gestão pública.

Na perspectiva teórica e, considerando a existência prévia dos instrumentos legais disponíveis ao apri-
moramento da democracia, a governança revela-se mais apropriada à gestão das demandas municipais por 
três fatores principais: i) segundo os teóricos da participação os indivíduos são mais propensos a quererem 
participar nos assuntos que interferem diretamente em seu cotidiano; ii) os custos para a participação na 
escala local são, em tese, menores quando comparados com a participação no âmbito regional ou nacional; 
iii) na escala local a concertação política tende a produzir menores conflitos quando comparado a iniciativas 
envolvendo diferentes níveis de governo. 

5. Considerações finais

As sínteses dessa reflexão sugerem, por um lado que uma forte institucionalidade legal não significa 
condição suficiente ao exercício da governança, embora seja requisito inarredável; por outro, indica que o 
campo das políticas públicas é caracterizado pelo conflito de interesses é, portanto um campo de disputas 
e de possibilidades. 

É possível considerar que a governança como uma prática política democrática, baseada na participa-
ção e no envolvimento da sociedade nos processos de gestão pública, corrobore para o desenvolvimento das 
virtudes apontadas por Rousseau (1997). Segundo a hipótese que ele desenvolve a participação tem duas 
dimensões: uma pedagógica, no sentido de contribuir com a formação de pessoas mais solidárias; outra, de 
natureza política. Segundo essa hipótese a participação, ao envolver o indivíduo nos assuntos da comunida-
de, tem o mérito de torná-lo senhor de si mesmo e conhecedor dos assuntos de interesse coletivo. 

1 Entende-se, em concordância com Costa (2002, p.15), que em sociedades democráticas “cabe à esfera pública um lugar central: ela se torna a arena 
onde se dá tanto o amálgama da vontade coletiva quanto a justificativa das decisões políticas previamente acertadas.”
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A hipótese que alentamos está nessa direção apontada por Rousseau. Mesmo considerando as dificul-
dades históricas próprias de uma sociedade com desigualdades abissais e uma experiência democrática 
muito recente, identificamos que o marco normativo existente poderá contribuir para o desenvolvimento 
de práticas democráticas, para experiências na direção da governança.
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Resumen

Este artículo pretende compartir las experiencias en la implementación de la Política Nacional de Desa-
rrollo Rural Integral – PNDRI – en Guatemala a través de su Plan y como el enfoque territorial ha marcado la 
reducción de brechas conceptuales en el que hacer de los funcionarios públicos territoriales con una alta vo-
luntariedad sectorial. Para ello se parte de lo simple a lo complejo, de lo existente a lo soñado, del ser al de-
ber ser institucional, basándose en gran medida en la participación ciudadana que el Sistema de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural en el país plantea, esto se enfatiza con la construcción social de territorio, el cual 
inicialmente se enfoca en las mancomunidades de municipios y, posteriormente se amplía la concepción con 
el requerimiento de los mismos territorios. Se puntualiza en la gobernanza local y su estructura mancomu-
nada y como la institucionalización de procesos a través del modelo del Núcleo de Gestión Territorial, hace 
de los actores del territorio tanto institucionales como sociedad civil una sinergia para la gestión legítima 
dotados de certeza jurídica de sus programas, planes y proyectores territoriales. Por último, se comparte 
como la estructura existente del Sistema de Consejos de Desarrollo, articula y teje el enfoque del desarrollo 
rural integral con los distintos ámbitos de participación de actores y como la elevación de las necesidades 
territoriales pretende incidir en la traducción de los lineamientos y normas nacionales en la más alta toma 
de decisión política, la cual radica en el Gobierno central.

Palabras clave: Sistema de consejos de desarrollo, territorio, participación, institucionalización, gestión de 
territorios rurales.
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Una nación regularmente es vista únicamente por elementos particulares, no obstante, a veces se ol-
vida concatenar los distintos símbolos y elementos que la integran y definen como un sistema social el 
cual consiste en una pluralidad de individuos que interactúan entre sí constantemente en una, varias y/o 
distintas situaciones, en determinado espacio físico o de medio ambiente, actores que se motivan por una 
tendencia a obtener un óptimo de gratificación, el cual, las naciones a través de las legislaciones, – al menos 
en Guatemala – se organizan para garantizar, y proteger a los sujetos, respetando – y quizá aún lejos de rei-
vindicar – el sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos por lo individuos1. 

La firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, elevada a ley ordinaria mediante Decreto Número 52-
2005 del Congreso de la República, definió un nuevo papel al Estado desde una óptica de “promotor, orienta-
dor y regulador del desarrollo socioeconómico del país, de manera que, con el esfuerzo conjunto de la sociedad, 
se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los satisfactores sociales y la justicia so-
cial”. Elementos “contemporáneos” que pretender garantizar una fuerte, renovada y garantizada “estructura 
de dominación”, es decir un Estado orientador a la satisfacción del máximo de gratificación del ser humano.

La responsabilidad del bien común de una Nación recae primeramente en el Estado, la organización y 
su funcionamiento deben ser responsabilidad inicial del mismo, debe ser, quien conduzca y dirija a través 
de un rol promotor y activo la gestión del desarrollo del país. Gestión, como un verbo, se define como una 
acción, otrora, una inacción, sobre un proceso y/o actividades, pero va más allá. Desde la organización, las 
normas, la distribución de asuntos, y deliberación de los mismos; hermanada con la burocracia, tanto en el 
lado “positivo” como en el adverso, es sin lugar a dudas, al orden, a la disciplina y al seguimiento de lo es-
tablecido por la institucionalidad a lo que intento llegar en el desarrollo del presente y no a esos fantasmas 
que caracterizan al país. 

Una de las iniciativas más recientes producto de un proceso participativo a nivel nacional en Guatema-
la, desarrollado durante distintos gobiernos y apoyado por diversas organizaciones sociales es la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral – PNDRI – aprobada durante el año 2009 mediante el Acuerdo Gu-
bernativo número 196-2009, que, se caracteriza por ser una propuesta de desarrollo rural en el mediano y 
largo plazo. Parte de la premisa que el desarrollo rural determina, en gran medida, el desarrollo nacional, 
por lo que le corresponde al Estado un papel central, promoviendo los cambios necesarios para alcanzar 
ese objetivo. 

En el marco de los Acuerdos de Paz firmados en el año 1996 en Guatemala, se reconoce y plasma la necesi-
dad de contar con especificidades que permitan superar la histórica desigualdad social, así como a superar los 
bajos niveles de desarrollo humano que hasta ahora prevalecen entre la población rural. La Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral es la respuesta a esta necesidad, conformada por once políticas sectoriales, que 
ven el desarrollo de las áreas rurales de un modo integral, partiendo de reconocer la actual situación agraria 
del país y la conflictividad que de ella se deriva, pasando por la necesidad de fortalecer la economía en los 
territorios rurales mediante la inclusión social, laboral, entre otros, que asumen las diferencias y articulan un 
modelo de desarrollo, promovido, hasta hoy día, fundamentalmente por la economía campesina.

En este sentido, es el Estado quién deber protagonizar el papel vital para dinamizar las relaciones en el 
territorio rural guatemalteco, impulsar el desarrollo rural integral, promoviendo la economía campesina y 
la agricultura familiar, modernizando la economía, alcanzando la competitividad y favoreciendo una mayor 
inserción al comercio internacional y, con ello, responder a las necesidades de la población en condiciones 
de pobreza, pobreza extrema, exclusión e inseguridad alimentaria y nutricional.

La PNDRI – en el documento que la contiene – tomó como punto de partida los siguientes aspectos2:

1) La significativa importancia que tiene el ámbito de lo rural, tanto por sus problemáticas y rezagos, 
como por sus potencialidades y por el papel económico y social, en la búsqueda del desarrollo 
humano que juegan las poblaciones que lo habitan.

2) El reconocimiento y promoción de la multiculturalidad del país dentro de un esfuerzo de búsqueda 
de la unidad nacional, en medio de la rica diversidad cultural predominante.

1 http://www.estudiantesuba.com/sociologia/sociologia-sistematica/442-el-sistema-social.html
2 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 196-2009, de la Presidencia de la República de fecha 13 de 

julio del año 2009 Publicado en el Diario de Centroamérica el miércoles 15 de julio de 20009 (Número 28).
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3) Parte de la premisa que el desarrollo rural determina, en gran medida, el desarrollo nacional, por 
lo que le corresponde al Estado un papel central, promotor de los cambios necesarios para alcan-
zar ese objetivo.

4) La búsqueda del bien común nace de un mandato Constitucional que lo coloca como el objetivo pri-
mordial del Estado. Superar la fatal concurrencia de pobreza generalizada, la profunda desigual-
dad y la exclusión es parte esencial del bien común y de las aspiraciones y anhelos de la población.

5) Reconocimiento que es en los temas agrarios y de desarrollo rural donde residen los principales 
déficits en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

6) El proceso participativo a través del cual se elaboró la política tuvo la virtud de tomar en cuenta 
las propuestas y puntos de vista de sectores históricamente excluidos, que fueron planteados por 
organizaciones indígenas, campesinas, sindicalistas, cooperativistas, de pequeños productores ru-
rales, ambientalistas, académicas y de la iglesia.

7) La comprensión de la necesidad de lograr acuerdos nacionales en torno a la problemática del de-
sarrollo rural integral.

Cada una de las políticas públicas que se aprueba en Guatemala, representa un cúmulo de oportuni-
dades y retos, así como expectativas, intereses e incluso, poderes en juego. La naturaleza de las políticas 
públicas evidencia el rol de lo público como dirigente de la misma, no obstante, se debe considerar que para 
su efectiva implementación existen varios actores, que incluso rondan los linderos de lo privado, entre otros. 
El carácter público de las mismas, no debe entenderse únicamente como una característica de su ejecución 
desde las instituciones del Estado responsables, sino en la medida en la que incida sobre el agregado social, 
quienes son los que revisten al Estado con la soberanía materializada mediante la participación democrática 
de la ciudadanía. La agenda de los últimos gobiernos ha devenido en reconocer, de cierto modo, el carácter 
imperativo de las políticas públicas, la voluntad política que recae en la coerción que el Estado de Guatemala 
ejerce, incluso, reforzado desde el marco regional del Sistema de Integración Centroamericana.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 118 establece: “El régimen econó-
mico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado 
orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, 
para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacio-
nal”. Por ello, es de vital importancia que las agendas de los gobiernos sean coherentes con las característi-
cas de la nación, en lo económico, social, político y cultural de los pueblos originarios, campesinos, mujeres 
y hombres, así mismo, con el entorno ambiental, derivando en la formulación, aprobación e implementación 
de políticas públicas diferenciadas e integrales, tales como la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

La implementación de las políticas públicas se convierte entonces, en un proceso de complejidad, elu-
sivo e incluso, conflictivo, difícil de generar una fórmula única y exclusiva de coordinación que armonice a 
los distintos sectores vinculados, pero, que tiene por objeto, progresivo y con carácter permanente lograr un 
cambio en la calidad de vida de los habitantes de la nación. 

En sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, celebrada el ocho de mayo de 
2013, se solicitó a la Presidencia de la República de Guatemala realizara las acciones necesarias para imple-
mentar la PNDRI, particularmente la instauración de un Gabinete Específico, la constitución de la Unidad 
Técnica Interinstitucional y la formulación del Plan para implementar la política. Es necesario hacer men-
ción que el CONADUR es el órgano supremo que recoge el Decreto Numero 11-2002, de El Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el cual tiene por naturaleza ser 
el “…medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión 
pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta princi-
pios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.”

En junio de 2013, se conforma legalmente el Gabinete Específico de Desarrollo Rural Integral, mediante 
Acuerdo Gubernativo número 262-20133, presidido por el Presidente de la República e integrado por los 
ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Ambiente y Recursos Naturales; Salud Pública y Asis-

3 Publicado en el Diario de Centroamérica el miércoles 17 de julio 2013 (Número 47).
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tencia Social; Educación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Trabajo y Previsión Social; Economía; 
Finanzas Públicas; Desarrollo Social; y las Secretarías de Seguridad Alimentaria y Nutricional; de Planifica-
ción y Programación de la Presidencia; de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y de Asuntos Agrarios 
de la Presidencia.

La esencia territorial del desarrollo se centra en Guatemala en romper el paradigma clásico de la divi-
sión político administrativo y ver más allá, a través de la construcción social del territorio, concebido como 
un espacio de vida, en donde se comparte un sistema de símbolos culturalmente construidos, reconocidos 
y en proceso de reivindicarlos. Si entendemos lo rural como un sistema de variables, que intentan lograr 
transformaciones en la vida cotidiana, la idea de figurar en la construcción de las agendas nacionales, de las 
políticas públicas, vinculándose al proceso de socialización con todos los actores, favoreciendo la apertura 
de espacios que propician el debate y el diálogo social como en el caso de territorios reconocidos por la lu-
cha de sus tierras ancestrales a través de mesas para el desarrollo rural; más allá del simple reconocimiento 
de los actores, nos topamos con la necesidad de apostarle a la institucionalidad del territorio a través de la 
aplicación de las reglas generales por medio de decisiones especiales, como el hecho de la apuesta por la 
economía campesina, y el mejoramiento de los cultivos a través de formación de capacidades técnicas de 
actores en el territorio. La inclusión de los actores que habitan en los territorios rurales, y de los que in-
tervienen en ellos, hace que las decisiones y prioridades del territorio se revistan de legitimidad, sumados 
los esfuerzos y dirección de la administración pública estatal y del gobierno, se genera una sinergia en la 
coordinación de las políticas públicas quienes las activan y adecuan mediante las diferenciaciones como un 
primer “aterrizaje” territorial. 

Este protagonismo que caracteriza al territorio, implica una inclusión activa de los distintos actores, a 
través de una mayor injerencia en la toma de decisiones y en la construcción de nuevas formas de organi-
zación y gobernanza con menos figuras jerárquicas, y sí, más participativas e incluyentes, reforzando la in-
tervención de los sectores excluidos desde la estructura de la participación política y ciudadana reconocida 
en el Sistema de Consejos de Desarrollo en el país, ley de carácter ordinaria y de cumplimiento obligatorio. 

Es necesidad del Estado a través del rol promotor que se ha identificado, reconocer el potencial de los 
territorios, los cuales en inicio son mancomunidades de municipios reconocidos en materia legal y ordina-
ria, pero va más allá, a través de otras formas de expresión territorial (cuencas, micro cuencas, comunidades 
indígenas, asociaciones regionales), es en estos, en los que en el país se ha iniciado el proceso de implemen-
tación de la PNDRI siendo hasta hoy día veintiún “Territorios de la Gente”. La operativización del Plan que 
implementa la PNDRI4, “reconoce la importancia de la figura mancomunada como una expresión política 
intermunicipal de afinidades culturales, económicas, lingüísticas y de otra índole de los municipios que la 
conforman. Toma en cuenta un marco o nivel de acuerdo realizado en cada territorio, en forma negociada 
e independiente de la centralidad e institucionalidad pública, con algún fin particular. Es decir, reconoce el 
acuerdo realizado por y para un grupo de Alcaldes. Reconoce el rol central de los Municipios y sus expresio-
nes en los procesos de desarrollo territorial. A su vez, los municipios reflejan un nivel del Sistema de Conse-
jos de Desarrollo (en relación a los COMUDES), la conexión con los COCODES respectivos, el liderazgo local 
y otras externalidades relevantes para el objetivo de saber dónde intervenir, prioritariamente”.

Operativizar una política como lo es la de desarrollo rural integral en Guatemala, requiere de acuerdos, 
compromisos y responsabilidades territoriales, las cuales se asumen desde la creación de un Modelo de 
Gestión Territorial denominado en el país, Núcleo de Gestión Territorial – NGT-, el cual está conformado por 
los jefes o delegados departamentales del sector gubernamental que lideran el proceso de articulación de la 
política económico productiva, a través de programas insignias (Agricultura familiar para el fortalecimiento 
de la economía campesina y transferencias monetarias condicionadas); el poder local representado por los 
Alcaldes Municipales de los Territorios, y una cantidad paritaria de Sociedad Civil presente en el territorio, 
tanto de los organizados en el Sistema de consejos, como los que por situaciones inexploradas, prefieren no 
realizarlo; las funciones de este NGT son, territorializar el Plan Nacional a la realidad concreta de su territo-
rio, y posterior a ello, darle seguimiento al cumplimiento del mismo. Para el efecto el Plan Nacional de De-
sarrollo se optó por la creación de siete caminos5 del Desarrollo Rural y una transversalidad de los mismos, 
los cuales deben corresponder en la medida de lo necesario a la realidad de cada territorio.

4 Gobierno de Guatemala, Plan para implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, 2013
5 Ibídem
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Institucionalizar en el territorio se ha convertido en una tarea ardua, de lucha, de coraje con el afán de 
dotar a estas nuevas estructuras de gobernanza con certeza jurídica, blindar la legitimidad de las mismas, 
al ser reconocido el modelo de gestión, por todos los actores que intervienen en el mismo, como un órga-
no asesor a través de consulta, de asesoría, de apoyo y de territorialización para la gestión de las distintas 
intervenciones de una nación en el territorio rural, es en este sentido, en donde la figura mancomunada de 
municipios como una expresión de territorio ha realzado el vuelo y figurado en el ámbito de lo público a 
través de la transformación del entorno, de sus símbolos y actores. 

La participación es, en esencia, el vehículo para hacer notar las necesidades territoriales evitando la cen-
tralización en la toma de decisiones especiales, incidiendo de manera más activa en los lineamientos y normas 
nacionales en la más alta toma de decisión política y de participación de la población maya, xinca y garífuna y 
la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo6 
enmarcada en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por el Presidente de la República de 
Guatemala, quien debe estar a la cabeza del desarrollo de quienes habitan en los territorios rurales.

6  Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
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Resumo

A Gestão Social vem contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento e empoderamento 
do Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá. Através deste foi possível perceber o grande avanço que a 
sociedade vem dando, referente ao acesso a informações sobre a Política Territorial. No entanto é percebível 
o descaso existente relacionado a ocupação do espaço do colegiado territorial pelos atores da ponta, ou seja, 
a sociedade civil: associações, cooperativas, ONGs, dentre outras entidades que estão dentro do território, po-
rém não se sentem pertencentes ao mesmo. São vários os argumentos utilizados para justificar esta vacância, 
que influenciam na desorganização estrutural do colegiado, enfraquecendo-o a ponto de não conseguirem se 
adequar as normativas necessárias para acessar políticas públicas e programas sociais, que possam vim a con-
tribuir na vida econômica, social e cultural do Território. Desta forma, a atuação da gestão social no território 
vem justamente intervir neste contexto, buscando metodologias e estratégias que potencialize e contribuam 
para o desenvolvimento do territorial, seja na mobilização, na dinâmica para a condução das reuniões, na mo-
tivação e inserção das câmaras temáticas ou na construção de uma pauta atrativa que motive e despertem o 
interesse das representações institucionais para participarem das discussões do território.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Território. Vale do Jiquiriçá.
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Introdução

O Projeto Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial-NEDET se deu através da CHAMADA 
CNPq/MDA/SPM-PR – No 11/2014, cuja finalidade é apoiar à implantação e manutenção de núcleos terri-
toriais. Através da Assessoria de Gestão Social-ATGS prevista no Projeto, é possível realizar ações que vem 
contribuindo para a restruturação do colegiado territorial do Vale do Jiquiriçá. Na abordagem territorial, a 
gestão social possui um papel fundamental para implementação de ações que auxiliam neste processo de revi-
talização das instâncias que compõe o colegiado, o que é de extrema importância para a sobrevivência destes.

A composição do Colegiado se dá através da participação das entidades da sociedade civil (Sindicatos, 
ONGs, Associações, grupos formais e informais, cooperativas) e poder público (Secretárias, instituições pú-
blicas, conselhos), visto que estes não tem ocupado o espaço designados para eles sendo apontados diversos 
motivos que impulsionam esta vacância. 

A Gestão Social tem importante funções para a realização do projeto NEDET, e vem contribuindo de 
maneira significativa para o envolvimento destes atores no colegiado territorial, e assim fortalecendo as 
discussões sobre a política de desenvolvimento territorial. Discutir território e implementar ações é de fun-
damental importância para o empoderamento das instâncias do colegiado, proporcionando assim o en-
volvimento de atores como as mulheres, jovens, povos de comunidades tradicionais e a implementação de 
políticas públicas.

Desta forma este artigo se estrutura com dois pontos fundamentais, o primeiro está relacionado a Con-
tribuição da Assessoria da Gestão Social para o Desenvolvimento Territorial do Vale do Jiquiriçá e o segundo 
sobre a participação da Sociedade Civil no Colegiado. 

A contribuição da gestão social para o desenvolvimento territorial do Vale 
do Jiquiriçá

A Gestão Social do Projeto NEDET1, tem como objetivo principal: Contribuir para o fortalecimento das 
ações institucionais da política de desenvolvimento territorial do Território Rural do Vale do Jiquiriçá, atra-
vés de ações de pesquisa e de extensão universitária, na construção de conhecimentos e de tecnologias 
sociais na relação com o ambiente territorial, com atenção à promoção de melhoria da qualidade de vida e 
de superação das desigualdades de renda e gênero.

Assim, a Gestão Social tem contribuído de maneira significativa para o desenvolvimento e empoderamen-
to do Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá. Neste intuito, a gestão social vem desenvolvendo um papel 
intermediador entre a sociedade civil e o território, isto ocorre quando os atores passam a serem mobilizados 
diretamente e sensibilizados da importância de sua participação na contribuição para o desenvolvimento ter-
ritorial. Para que ocorra o desenvolvimento, é necessário em primeira instância o envolvimento destes com a 
causa, através de ações e atividades informativas sobre as questões social, econômica, educacional e cultural, 
que quando adquiridos promoverá automaticamente o empoderamento, assim, perceberemos que o caminho 
que está sendo traçado, é o que deve ser percorrido em prol do crescimento do território. 

A Gestão social do projeto NEDET, mostra que os atores da ponta sejam os agricultores familiares como 
categoria (mulheres, jovens, quilombolas, indígenas, assentados, pescadores artesanais), possuem poten-
cialidades mais que suficientes para não ocupar a posição que lhes foram intituladas a de “coitadinhos”, 
para além desta termologia, estes atores são protagonistas nas novelas da vida real da maioria do povo 
brasileiro2. Evidente que se faz necessário trabalhar de fato estes pontos, seja na efetividade das políticas 
públicas destinados para os tais, através de programas sociais, atividades motivadoras ou com acompanha-
mento de uma Assistência Técnica especifica, de qualidade e continuada. A organização da sociedade civil é 
primordial para mudança deste quadro, no entanto, o mesmo público que obtém essas potencialidades, não 
se empoderou suficientemente das informações, a ponto de dimensionar o “grande poder” que possuem. 

1 NEDET-Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial, projeto de extensão parceria CNPq/MDA/UFRB.
2 A agricultura Familiar é responsável pela produção de 73% dos alimentos no Brasil (IBGE-2006).
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A participação da sociedade civil no Colegiado Territorial do Vale do 
Jiquiriçá-COTEVAJ

Descrever como se dar a participação da sociedade civil dentro do colegiado é bem complexo. Ao logo 
da execução do Projeto NEDET foi possível perceber a vacância deste público dentro do COTEVAJ, o que im-
possibilitava uma discussão democrática e participativa na construção de ações que visam buscar acesso as 
políticas públicas que pudessem auxiliar na promoção da qualidade de vida. 

A Sociedade civil3 existente no território Vale do Jiquiriçá encontra-se visivelmente desorganizada e 
desunida, a ponto de não dialogarem entre si, mesmo quando se trata de questões que são comuns a todos. 
Este desmembramento os distanciam de participarem do COTEVAJ que é um espaço de participação, discus-
são, proposição, deliberação, gestão e controle social das políticas públicas de Desenvolvimento Territorial 
e Solidário, e que se faz necessário a este público a ocupação de fato deste espaço em prol do envolvimento 
das instâncias e consequentemente a possibilidade de um desenvolvimento coletivo.

Dentre vários os motivos que são alegados para justificar o esvaziamento do colegiado, pode-se apon-
tar: a falta de informação sobre território, a falta de comunicação e informação que não circulam, ou seja, 
não chegam aos representantes das entidades, a distância entre os municípios, a falta de uma pauta atrativa 
e incentivadora que motivem a participação e principalmente a falta de recursos financeiros para custeio 
de transporte e alimentação da sociedade civil que não dispõe de recursos próprios para subsidiar a sua ida 
para as reuniões do colegiado. E quando se trata do poder público, fica claro a falta de interesse da maioria 
deste em participarem desta discussão, o que contradiz a busca pelo desenvolvimento de seu município. 

A assessoria de Gestão Social, vem apontar meios que revitalize este quadro, promovendo ações com 
metodologias e estratégias que potencializem e contribuam o fortalecimento do colegiado e suas instân-
cias (Núcleo Diretivo e Câmaras Técnicas), através da implantação da política pública de desenvolvimento 
territorial. Assim, são realizados cursos, palestras, oficinas, feiras que auxiliem na qualificação e adição de 
conhecimentos e informações para os membros que compõe ou deveria compor o COTEVAJ. 

A atuação da Gestão social no território vem justamente intervir neste contexto, seja na mobilização, na 
dinâmica para a condução das reuniões, na motivação e inserção das câmaras temáticas ou na construção de 
uma pauta atrativa que motive e despertem o interesse das representações institucionais para participarem 
das discussões. 

Desta forma, é percebível os resultados alcançados através da Gestão Social do Projeto NEDET, são 
contribuições feitas para o fortalecimento da participação social das mulheres e jovens; mobilização social 
de novas entidades para inserção no Colegiado; acompanhamento na elaboração do Plano Territorial; for-
mação de lideranças e representações para acesso as políticas públicas (PAA, Pnae, Proinf...); Sistematizar 
dados e informações das ações realizadas.

Enfim, é possível ir além através da organização e mobilização social em prol não só de buscar direitos, 
mas também de fazer vale-los. Um território unido resulta em um território fortalecido e protagonista de 
seu próprio desenvolvimento.

Conclusão

É evidente as contribuições feitas pela assessoria de gestão social no território de identidade vale do 
jiquiriçá. As ações informativas e educativas foram essenciais para este avanço, contudo a mobilização dos 
principais atores inseridos no território, mas que não participam do colegiado foram de fundamental para 
este avanço.

Claro que este é um trabalho minucioso que depende de tempo para que os resultados possam ser 
vistos com mais êxitos. No entanto o projeto NEDET tem prazo para término, o que impossibilita a continui-
dade desta Gestão Social.

Desta forma, é acreditando no trabalho realizado para o empoderamento das entidades e do Colegiado, 
que espera a continuidade desta Assessoria de Gestão Social em prol do desenvolvimento territorial.

3 Sindicatos dos Trabalhadores (as) Rurais; Associações (rurais e comunitárias); Grupos de mulheres; Comunidades quilombolas; Assentamentos; ONGs; 
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Resumo 

O presente paper visa apresentar concepções teóricas sobre o território que subsidiam a discussão so-
bre o desenvolvimento e suas estratégias, concebendo diferentes caminhos possíveis para pensar e articular 
o desenvolvimento. 
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Introdução

O presente artigo visa trazer aportes teóricos de ordem multidisciplinar para se aprofundar a reflexão so-
bre o sentido que o conceito de território adquire quando pensado na lógica dos processos de desenvolvimen-
to (mormente subnacionais) e na gestão dos mesmos, a governança dos territórios. O território, nestes termos, 
adquire um caráter crescentemente multidimensional, pluriescalar e operacional que o associa às ações do 
Estado, iniciativa privada e sociedade civil/movimento sociais em um quadro que cruza as lógicas de setor e 
território e envolve tensões e lutas em torno de diferentes formas de pactuação e concertação social. 

1. Territórios no/do desenvolvimento

Território indica um espaço, ou um recorte dele, definido por um poder, um poder com capacidade de 
controlar e estabelecer formas de uso e apropriação do espaço em termos políticos, econômicos e simbó-
lico-culturais (RAFFESTIN, 1993; SAQUET, 2007; HAESBAERT, 2004). Em perspectiva mais comum, de ins-
piração geopolítica clássica, associa-se o território ao Estado-nação, sendo uma parte característica desse 
último. Os limites e fronteiras são definidos pelo poder estatal que é soberano em seus desígnios territoriais. 
Daí surge a primeira ideia de pertencimento e identidade territorial vinculada à identificação com a nação, 
a nacionalidade (MORAES, 2011; SANTOS, 2002a; CASTRO, 2005). 

Os elementos econômicos e simbólico-culturais estariam vinculados à formação territorial nacional, às 
territorialidades (formas de ação e controle) e aos discursos e ideologias manifestados na interação entre 
Estado-empresas-grupos sociais. A cada território corresponde sua formação socioespacial respectiva, jun-
ção, em termos espaciais, do modo de produção com as relações sociais inseridas em arcabouços jurídico-
-normativos específicos por região e país.

Novas interpretações buscam dar ao território uma característica mais plural, considerando que no 
quadro da globalização do capitalismo, o poder estatal-territorial estaria sendo disputado com os grupos 
econômicos hegemônicos e a sociedade civil, além das minorias segregadas (SANTOS, 2000). Nessa dialética 
entre homogeneização e resistência, e solidariedade e competitividade entre território, ficariam mais níti-
dos os elementos de poder que se expressam territorialmente (SOUZA, 1995). 

Posto isso, compactuamos com a ideia de o território ser definido por seus usos, em uma mescla de 
influências políticas, econômicas e culturais (sobre uma ordem natural predeterminada) que se dão simul-
taneamente em um ambiente de conflitos sociais constantes.

Considerando o dinamismo da economia e sociedade, há uma lógica de setor que se cruza e se combi-
na com uma lógica territorial. Essa lógica setorial articula os mecanismos institucionais típicos do regime 
capitalista (relação salarial, moeda, natureza do Estado, concorrência, inserção no regime internacional) 
(BOYER, 1990), em formas específicas de arranjos de produção, trabalho e inserção espacial para se ade-
quar à volatilidade da demanda (DUTERTRE et al., 2000). Envolve os diversos tipos de relação entre grandes 
empresas e as demais quanto à concorrência e à inovação nos setores de atividade ligados às séries e pro-
cessos industriais (agricultura, construção, serviços públicos). 

Já a lógica territorial requer pensar sobre as formas de organização produtiva dos territórios em siste-
mas locais, considerando a influência das múltiplas escalas de análise espaciais (local, nacional e global) e 
econômicas (meso, micro e macros), articuladas com as novas formas de mobilização dos recursos territo-
riais (dotações iniciais e criadas) pelos setores de atividade (DUTERTRE et al., 2000, p. 8).

A transformação nas lógicas de inserção setorial nos arranjos territoriais se deve, segundo Dutertre et 
al. (2000), à transição de um modelo fordista de produção e acumulação, baseado na organização científica 
do trabalho como pilar da produtividade, em economias de escala ligadas ao consumo e produção de massa, 
na ação das grandes firmas verticalizadas, no trabalho assalariado formal e na inserção estatal ativa no ciclo 
econômico em estilo “keynesiano”1. 

1 Keynesianismo refere-se ao pensamento e teoria do economista britânico John Maynard Keynes (1883-1946) que pode ser entendida como modalida-
de de intervenção do Estado na vida econômica, sem atingir totalmente a autonomia das empresas privadas, e adotando no todo ou parte, as políticas 
sugeridas na obra The general theory of employment, interest and money (1936). Tais políticas propunham-se a solucionar o problema do desemprego 
pela intervenção estatal, desencorajando o entesouramento em proveito das despesas produtivas, por meio da redução da taxa de juros e do incremen-
to de investimentos públicos. As propostas da chamada ‘revolução keynesiana’ foram feitas no momento em que a economia mundial sofria o impacto 
da Grande Depressão, que se estendeu por toda a década de 1930, até o início da Segunda Guerra mundial. Suas ideias influenciaram alguns pontos do 
‘New Deal’, o programa de recuperação econômica de Franklin D. Roosevelt (1933-1939) (SANDRONI, 1989). 
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Na apreensão espacial sobre o desenvolvimento, Boisier (2000) define o desenvolvimento territorial 
como um continente, ou contexto, e não um conteúdo para a discussão. O desenvolvimento territorial seria 
a escala geográfica de um processo, e não seu conteúdo, podendo ser analisado em diversos cortes ou níveis: 
mundo, continente, país, região, Estado, província, departamento, comunas, corregedorias ou municipali-
dades. Além disso, a discussão sobre o desenvolvimento territorial atenderia a um nível de complexidade 
crescente, que evoluiria do território natural (recorte primário definido pelos elementos da natureza, com 
poucas intervenções humanas), para o território equipado (no qual o homem instalou sistemas de transpor-
tes, obras de infraestrutura e algumas atividades produtivas extrativas), e deste para o território organiza-
do (marcado pela existência de atividades de maior complexidade, de sistemas e assentamentos humanos, 
redes de transporte e a pela presença de uma comunidade que se reconhece no território é regulada por 
um dispositivo político-administrativo, com ordenamento jurídico nacional e estruturas de administração e 
governo). Nessa leitura, quanto mais organizado for o território, maior será seu nível de desenvolvimento, 
considerando o prisma da modernização tecnológica e social2.

Pires (2007), a partir de ampla revisão bibliográfica, segue um percurso investigativo que se debruça 
sobre as lógicas territoriais do desenvolvimento, desenvolvimento este que estaria fundado na dependência 
da sociedade na organização da produção social local ou regional e na criação de instituições com diretrizes 
locais para organizar expectativas em prol de uma meta comum local-nacional, com o apoio do Estado e das 
parcerias com as estratégias empresariais privadas. A primeira delas seria a lógica das escalas (pensando 
no papel dos territórios locais e na sua relação com a descentralização do Estado, a polarização industrial e 
a divisão internacional do trabalho), a segunda lógica é a do ator-coletivo (pensado tanto no indivíduo em-
presário-empreendedor e nas formas de governança públicas) e a terceira lógica, a das ações (pensando no 
desenvolvimento como processo e em três ações estratégicas: inovação, adaptação e regulação) 

Em grande levantamento teórico-bibliográfico, Dallabrida et al. (2004) buscam definir eixos de análise 
na perspectiva da territorialização do desenvolvimento. No conjunto dos debates, reconhecem que atual-
mente é possível pensar no desenvolvimento em perspectiva territorial, pois, diversos estudos identifica-
ram que cidades e regiões não são apenas suportes passivos de localização das atividades econômicas, mas 
podem se transformar em âmbitos espaciais ativos ao exercerem o protagonismo na decisão sobre seus pro-
jetos, sendo que alguns sistemas territoriais de produção são capazes de se desenvolver sem a dependência 
do crescimento econômico de regiões mais urbanizadas e industrializadas. Assim, os autores só julgam pos-
sível pensar em políticas territoriais de desenvolvimento se: a) houver o redimensionamento do papel do 
Estado nacional e das capacidades estatais e; b) se esse desenvolvimento se pautar em inovação territorial 
resultante de aprendizagens coletivas. No entanto coloca o desafio de pensar em desenvolvimento territo-
rial regional em local em um cenário de elevação ou manutenção das assimetrias regionais e um aumento 
da hegemonia das empresas transnacionais.

Saquet (2009), por sua vez, trabalha com a ideia de territorialidade ativa, próxima à perspectiva de De-
matteis (2006), concebendo-a, ao mesmo tempo, como a mediação que a materialidade dos lugares exercita 
nas ações, mas também pela valorização das condições e recursos potenciais de contextos territoriais em pro-
cessos de desenvolvimento. Seriam nossas relações cotidianas (políticas, econômicas e culturais) que envolvem 
indivíduos, grupos, redes e lugares em estratégias de poder e controle no/do espaço geográfico. As territoriali-
dades também correspondem, “às práxis dialógicas, participativas e cooperadas, (...), as identidades, iniciativas 
políticas populares em contextos de diferenças e conflitualidades sociais” (SAQUET, 2013, p. 62/63).

2. Governança: articulando desenvolvimento e território

Na análise territorial do desenvolvimento, na perspectiva dos recortes locais e regionais, aparecem 
diferentes horizontes teóricos de análise, nem sempre concordantes. 

A perspectiva regulacionalista e neoinstitucionalista, inspirada em contribuições de Storper (1993), 
Benko (1996), Benko; Pecqueur (2001), Pecqueur (2005), está presente em trabalhos de Pires (2007), Pires; 
Verdi; Muller (2005); Pires, Fuini et al (2011) e Fuini (2013), a tratar o território como um ator e um recurso/
ativo para o desenvolvimento, em um visão que vai além da mercantil e que considera as proximidades geográ-

2 Podemos aproximar essa teoria da concepção que Milton Santos (1996) traz sobre a evolução histórica dos meios geográficos, partindo do meio 
natural (simbiose homem e natureza), o meio técnico (cada vez mais artificial), o meio técnico-cientifico (crescentemente mecanizado) e o meio téc-
nico-científico-informacional (finanças e informação integram os lugares). 
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ficas e organizacionais, sinergias e saberes culturais e históricos e instituições e formas de organização e go-
vernança locais/regionais que interagem nos projetos de desenvolvimento em sistemas e arranjos produtivos.

Uma outra linha é de base neogramsciana e neomarxista, inspirada em contribuições de Gramsci 
(2002), Raffestin (1993, 2008), Dematteis (2003), Bagnasco (2002), Magnaghi (2000), a influenciar autores 
como Saquet (2007, 2011, 2012), Dallabrida; Becker (2003) e Dallabrida et. al (2004), que consideram o 
desenvolvimento no/do território (ou a territorialização do desenvolvimento) como um processo de nature-
za dialética, contraditória e conflitual (em torno de blocos hegemônicos), multidimensional e transescalar. 
O desenvolvimento precisar ser pautado na participação, cooperação, concertação social, na preservação e 
conservação do patrimônio e nas territorialidades de identidade, conquista de autonomia e na resistência 
de pequenos produtores, camponeses e camadas populares. 

Uma terceira, sob forte influência de Santos (1994, 1996, 2000)3, a tratar, em análises críticas, das es-
pecializações territoriais produtivas (SILVEIRA, 2002) e dos circuitos espaciais de produção e círculos de 
cooperação que, em muitos casos, são apresentados como formas de alienação e fragmentação do território 
(nacional). São assim tratados por conta da especialização do trabalho nos lugares que acarreta, quando do 
enfraquecimento do Estado, em uma lógica de competitividade territorial que estimula a guerra dos lugares 
(CATAIA, 2011). 

Uma última, em perspectiva também neomarxista e pós-colonialista (QUIJANO, 2000), mas com uma 
verve radical e libertária, se propõe a criticar o desenvolvimento alinhado a uma visão normativa, conser-
vadora e economicista vinculado à macroprogramas e políticas estatais (visão burocrática), busca ressaltar 
as territorialidades dos povos e movimento sociais em seus ativismos e formas de mobilização e resistência 
em busca de autonomia e soberania (SOUZA 1995; PORTO-GONÇALVES 2006). 

A governança acaba sendo um conceito que interliga ‘território’ e ‘desenvolvimento’ pois busca explicar 
como é gerido o processo de concertação social para o desenvolvimento, como as forças e atores sociais pi-
lotam o desenvolvimento em um misto de cooperação e conflitos, desterritorialização e reterritorialização 
(PIRES, FUINI et. al, 2011; FUINI, 2014). 

Há modelos de governança que se colocam como mais ou menos favoráveis para o desenvolvimento de 
territórios, podendo ser 

a) no formato tripartite, como é o caso dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Pires, 2015) e Circuitos 
turísticos (FUINI, 2013a, 2013 

b) no formato de Conselhos regionais de desenvolvimento ou outras pactuações em cooperativas e as-
sociações (DALLABRIDA, 2003; DALLABRIDA, BECKER, 2005); através da iniciativa dos produtores 
rurais familiares e das redes que constituem em nível local e regional (SAQUET, SPOSITO, 2008); 

c) através de círculos de cooperação que definem o aspecto normativo e as ordens nos circuitos espa-
ciais de produção (SANTOS; SILVEIRA, 2001, SILVEIRA 2011) ; 

d) por meio de iniciativas populares de movimentos sociais, sindicatos, associações, grupos e coleti-
vos culturais, reivindicando uma maior participação na gestão urbana e lutando pela conquista de 
suas territorialidades (SOUZA 1989, 1995, RODRIGUES E SOUZA 2008). 

Em suma, a governança, como estratégia de territorialização do desenvolvimento, se apresenta como 
uma construção política e institucional envolvendo atores sociais em torno de acordos e projetos de coo-
peração, com diferentes dosagens de hierarquia e relações de poder entre as partes envolvidas. Assim, ela 
é formada por três elementos principais: a) um processo, entendido pelo conjunto formado pela dinâmica, 
bloco, concertação, redes e pactos socioterritoriais; b) uma essência ou natureza, com diferentes níveis de 
apropriação pública, privada ou mista do processo e c) um território (ou territorialidade), constituído por 
uma localidade ou rede de localidades articuladas: a) pela escala geográfica de uma política pública descen-
tralizada; b) por segmentos e partes de cadeias produtivas territorializadas e as externalidades econômicas 
(ou não) disponíveis; c) por identidades culturais e econômicas específicas ligadas a grupos e segmentos de 
atividade; d) pela articulação vinculada à luta e resistência de grupos e movimentos sociais pelo reconheci-
mento à soberania e autonomia de seus projetos. 

3 Há outros autores a seguir essa linha, a maioria antigos orientandos de Milton Santos, como Mônica Arroyo, Ricardo Castilho e Fábio Betioli Contel
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Considerações finais

O presente paper se propôs a retomar algumas linhas discursivas e argumentativas sobre a lógica 
territorial do desenvolvimento, tratando de suas principais dimensões e processos formativos. Além dis-
so, evidencia-se na concepção de territórios do desenvolvimento um caráter mais aplicado e funcional do 
conceito, tradicionalmente associado à teoria geopolítica das fronteiras nacionais. Conclui-se, portanto, 
que a territorialização de projetos de desenvolvimento depende diretamente da forma como se estrutura 
a governança em cada quadro ou contexto territorial, considerando as hierarquias, hegemonias e o cará-
ter mais horizontal (tripartite) ou vertical (integrado às políticas federais e grupos de interesse) desse 
tipo de coordenação socioterritorial. 
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Introdução

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) completou dezesseis anos, sendo 
o modelo de conservação vigente no Brasil. Considerado uma conquista, a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, representou avanços na criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação (UCs) em áreas 
particulares e nas três esferas de governo federal, estadual e municipal. 

Apesar do SNUC ter criado mecanismos de participação social1, na tentativa de envolver a sociedade 
na gestão das Unidades de Conservação, tais mecanismos se mostraram insuficientes para superar alguns 
vetores de conflitos socioambientais. Este texto discute alguns vetores geradores desses conflitos, tendo em 
vista o momento histórico de criação do SNUC, a situação atual de implementação e possibilidades futuras.

Desse modo, o texto aborda perspectivas do passado, presente e futuro do SNUC. A princípio, o olhar 
direcionado para passado, focalizou o histórico de criação da Lei, sendo descrita brevemente a lógica dico-
tômica predominantemente à época do movimento preservacionista versus o socioambiental, que culminou 
na proposta do Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação. 

Sequencialmente, o texto analisa o momento presente, reconhecendo um conjunto de vetores de conflitos 
socioambientais em Unidades de Conservação, confluindo para as considerações finais, tendo em vista pers-
pectivas futuras. Um dos principais desafios consiste no fortalecimento de ações participativas mais eficientes 
para que as Unidades de Conservação sejam reconhecidas como cenários sociais, comprometidos com a supe-
ração coletiva dos problemas em níveis municipal, estadual e nacional, conforme preconiza o Sistema. 

1 Conselhos consultivos, conselhos deliberativos, audiências públicas, obrigação de envolvimento pela população residente na elaboração de plano de 
manejo são exemplos de mecanismos de participação social na gestão de UCs, previstos no SNUC.
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O Histórico do Sistema Brasileiro de Unidade de Conservação 

O contexto histórico do Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação coincide com o surgimento 
do socioambientalismo considerado como um movimento contemporâneo de propostas articuladas nas di-
mensões social, cultural, econômica, política e ambiental (SILVA, 2008, p. 2). 

De acordo com Santilli (2005), com a redemocratização do país, a partir de 1985, o nascimento do 
socioambientalismo brasileiro trouxe uma nova concepção de sustentabilidade ambiental e social que in-
troduziu valores de justiça e equidade social sobre os usos e controle local dos recursos naturais. Assim, se-
gundo a referida autora, a consolidação da democracia favoreceu alianças pluriétnicas entre os movimentos 
ambientalistas e sociais, tendo como vanguarda as reivindicações para conquista dos direitos sociopolíticos 
de povos indígenas, extrativistas, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas, agricultores rurais, entre outros. 

Neste contexto histórico, além do surgimento do socioambientalismo brasileiro, a Constituição Fede-
ral (CF) de 1988, também colocou em pauta a questão ambiental no país, uma vez que no seu inciso III do 
primeiro parágrafo, a CF deliberou a obrigação de definição de espaços territoriais, a serem especialmente 
protegidos em todas as unidades da Federação (SAUER e FRANÇA, 2012). Assim, ainda no ano de 1988, o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) encomendou um anteprojeto de Lei para insti-
tuir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o qual foi intensamente discutido nos anos seguintes 
(ARAUJO, 2012, p. 116-117). 

De acordo com este autor, as discussões e polêmicas em torno do texto do anteprojeto giraram em torno 
de disputas ideológicas entre dois grupos. De um lado, os preservacionistas e de outro os socioambientalis-
tas, sendo que os primeiros lutavam por um modelo de conservação baseado na delimitação de áreas natu-
rais sem qualquer tipo de interferência antrópica. Para este grupo, o Estado deveria manter total e exclusivo 
controle sobre o processo de criação e manejo das áreas protegidas (ARAUJO, 2012). 

Já na visão dos socioambientalistas, as possibilidades de conservação das áreas naturais deveriam ser 
trabalhadas junto à comunidade local. Para tanto, a criação de Unidades de Conservação e sua gestão deve-
riam ser participativas, facilitando a negociação de acordos, a solução de conflitos e o apoio das comunida-
des locais às ações de proteção da natureza. 

Segundo Araujo (2012), frente a estas duas correntes ideológicas, o impasse permaneceu até o ano de 
1997, impossibilitando avanços na tramitação do Projeto de Lei do SNUC. Em 1998, visando diluir este an-
tagonismo, entidades preservacionistas e socioambientalistas se reuniram na busca de construção de con-
sensos em torno da proposta do SNUC. De forma que, após diversas alterações do governo, o Projeto de Lei 
do SNUC foi finalmente aprovado, no dia 21 de junho de 2000 e sancionado pelo então presidente, Fernando 
Henrique Cardoso no mesmo ano. 

Assim, após uma década de tramitação no Congresso Nacional foi promulgada a Lei 9985/2000, do 
SNUC. De acordo com Santilli (2005), o longo debate permitiu que importantes conquistas defendidas pelos 
socioambientais fossem incorporadas à Lei do SNUC. Reconhecido como uma conquista da legislação am-
biental brasileira, o SNUC marcou avanços na política de áreas protegidas, incluindo direcionamentos para 
participação social na gestão desse importante patrimônio nacional. O inciso III do seu 5 artigo define que: 
“assegurar a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação” é uma das diretrizes do SNUC. 

Em seu texto final, ficou definida a criação de 12 categorias de Unidades de Conservação, reunidas 
em dois grandes grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Esta organização 
buscou contemplar estratégias distintas de gestão dessas áreas, considerando as disputas das correntes 
divergentes à época. 

As Unidades de Conservação de uso sustentável, vinculadas às aspirações socioambientalistas, apre-
sentam como objetivo básico compatibilizar o uso direto da natureza, com a conservação da natureza e 
sustentabilidade de seus recursos. Neste agrupamento foram dispostas sete categorias de manejo: Área de 
Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 
de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Segundo Medeiros (2006), o grupo de Unidades de Conservação de uso sustentável abriu espaço para 
a criação de novas categorias a partir de experiências originais desenvolvidas no país. Esse foi o caso da Re-
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serva Extrativista (RESEX), resultado da luta dos seringueiros pela sobrevivência na floresta e da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS), intrinsecamente vinculada ao Projeto Mamirauá, localizado na Várzea 
do Médio Vale do Solimões, no Estado do Amazonas. Além disso, a Lei do SNUC, também definiu a possibili-
dade da permanência de populações tradicionais nas Florestas Nacionais.

Já as Unidades de Conservação de proteção integral, atreladas aos ideais preservacionistas, incorporam 
cinco categorias de manejo: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e 
Refugio da Vida Silvestre. Este grupo de UCs apresenta maiores restrições de uso, justificadas tanto pelas 
suas fragilidades e particularidades ambientais, como também pelo seu objetivo básico de preservação da 
natureza. Nestas unidades é permitido apenas o uso indireto da natureza, através da realização de ativida-
des que não alterem de forma significativa os seus atributos naturais.

Em suma, é possível afirmar que a conciliação das vertentes preservacionistas e conservacionistas no 
SNUC, (refletida na criação dos grupos de Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável), 
ampliou a visão do modelo brasileiro de gestão das Unidades de Conservação. 

Entretanto, apesar dos dezesseis anos da implementação do SNUC ter permitido significativos avanços 
para a consolidação de um modelo brasileiro de gestão das Unidades de Conservação, permanecem ainda 
dissensos sociais e políticos determinantes de conflitos socioambientais, tanto no espaço geográfico das 
Unidades de Conservação, quanto em suas zonas de entorno e amortecimento. 

Vetores de conflitos socioambientais em Unidades de Conservação

No Brasil, a gestão de Unidades de Conservação e estabelecimento de conflitos socioambientais gera-
dos pelo uso destes espaços representam temas atuais, cuja reflexão teórica permite vislumbrar diálogos 
necessários para a melhoria da estruturação e sustentação acerca desta política.

Por um lado, com a criação do Sistema de Unidades de Conservação, o governo brasileiro inovou em 
termos legais no modelo de proteção in situ de recursos naturais, determinando políticas públicas sobre o 
tema. Por outro, o debate sobre as tensões de populações humanas e UCs se tornou expressivo, devido às 
disputas territoriais decorrentes por estes espaços, sendo também um dos pontos tensos nas discussões e 
mudanças do Código Florestal, em 2011 e 2012 (SAUER e FRANÇA, 2012). 

Dentre os fatores conflitivos em torno do projeto de Lei do SNUC, alguns destes ainda polêmicos nos 
dias atuais, destacam-se: a regularização fundiária das Unidades de Conservação, a presença humana den-
tro das Unidades de Conservação de proteção integral, a necessidade de envolvimento da sociedade na cria-
ção e gestão de unidades, entre outros. 

Para Diegues (1999), esses conflitos tiveram origem na criação das primeiras áreas protegidas, já que 
estas tinham somente a característica de reserva de recursos. Eram desconsideradas as relações e intera-
ções entre as populações e o meio ambiente, conforme apontam Figueirêdo e Souza (2013), em estudos 
sobre os conflitos decorrentes da criação do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, em Sergipe.

Os números apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mostram que, apesar do significativo incremento no número e 
no estabelecimento de milhões de hectares em novas de Unidades de Conservação, segundo Pádua (2011), 
50% das mesmas carecem de regularização fundiária. Para a autora, tal crescimento não foi acompanhado 
pelo aumento de recursos financeiros destinados à implementação dessas áreas, dificultando o alcance dos 
objetivos das Unidades de Conservação e do Sistema como um todo. 

Segundo Martins (2012), uma das principais causas de conflitos socioambientais em Unidades de Con-
servação incide sobre problemas relativos à regularização fundiária. A ausência da desapropriação de áreas 
privadas, destinadas para a proteção integral, gera uma situação de tensão e instabilidade. A maioria das 
populações residentes no interior destas UCs vive sob restrições de usos e de apropriação do espaço, deter-
minadas pelas novas regras político-administrativas, instituídas através da criação legal destas áreas. 

Dessa forma, fatores como a apropriação e a dependência humana sobre os recursos naturais, frequente-
mente determinam os conflitos socioambientais em Unidades de Conservação de proteção integral. De acordo 
com Acselrad (2007), os conflitos socioambientais surgem quando há um confronto entre atores sociais que 
defendem diferentes lógicas para gestão dos bens coletivos de uso comum. O autor afirma que os conflitos so-
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cioambientais têm origem quando, pelo menos, um dos grupos sociais envolvido com o espaço tem as formas 
de apropriação do meio ameaçadas, decorrentes das práticas de outros grupos que passam a integrar o terri-
tório. É o que acontece com o estabelecimento de uma UC, pois, o seu ato de criação é limitador de atividades 
econômicas de populações residentes no interior e em alguns casos também em áreas lindeiras às unidades. 

Os moradores no entorno das Unidades de Conservação também enfrentam diversas situações confli-
tivas em torno da conservação de habitats naturais próximos às áreas. Nesta perspectiva, estas populações, 
frequentemente, se tornam vítimas do processo de expansão agrícola, sendo colocadas perante um dilema 
insolúvel de ceder às pressões para adoção dos mesmos ideiais das práticas destrutivas que caracterizam 
o modus operandi dominante do agronegócio, conforme demonstram Fleury e Almeida (2010) em estudo 
sobre lógicas de apropriação do meio natural no entorno do Parque Nacional das Emas – GO.

De forma complementar, Medeiros e Garay (2006) advertem que, em pleno século XXI, uma das princi-
pais dificuldades da gestão de áreas protegidas no Brasil está relacionada à falta de compreensão de atores 
locais sobre o significado do patrimônio natural, potencializando conflitos e lutas pelo uso e posse destas 
áreas e dos recursos naturais a elas associados. 

Marinelli et al. (2011) também destacam que, apesar da Lei do SNUC reconhecer a participação social como 
um dos pilares da gestão das Unidades de Conservação, através da instituição dos conselhos gestores, a imple-
mentação dessa Lei tem sido insuficiente para garantir a gestão participativa destas áreas. Segundo o autor, os 
modelos ainda adotados consideram a gestão como responsabilidade única e exclusiva dos órgãos públicos. 

Desta forma, a insuficiência ou a completa ausência da participação social na gestão das Unidades de 
Conservação, talvez seja o principal fator a ser considerado, pois, prepondera a falta de reconhecimento por 
parte da sociedade de que as UCs, além de conservar a biodiversidade, podem de fato gerar renda, emprego, 
desenvolvimento e propiciar uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais. 

Isto posto, é correto afirmar que ainda predominam dificuldades nos conselhos gestores como porta-vo-
zes junto a sociedade civil na gestão das UCs. Estudos demonstram que a simples participação popular em 
conselhos de UCs não implica, necessariamente, no compartilhamento de poder e na diminuição do índice de 
conflitualidade. Nesta linha, Macedo (2008) afirma que os conselhos de Unidades de Conservação na zona cos-
teira do Sul do Brasil apresentam pouca efetividade, quanto à mediação e resolução de problemas concretos 
das populações e quanto à promoção de mudanças nas dinâmicas de desenvolvimento local territorial. 

Deste modo, a falta de empoderamento da sociedade na gestão das UCs acarreta em crescentes confli-
tos entre o poder público e a sociedade. Tais conflitos, conforme acima exposto, são claramente expressos 
pelas populações opostas ao status de áreas protegidas. Portanto, aproximar a sociedade do SNUC represen-
ta um importante passo para sua efetiva implementação

Conclusões

As considerações finais deste trabalho são inconclusas, mas pretendem reforçar o reconhecimento de 
que um dos principais desafios para o futuro consiste na aproximação da sociedade junto ao SNUC. As Uni-
dades de Conservação devem ser reconhecidas como cenários sociais e as possibilidades de preservação 
sem conflitos com a população local. 

Assim, se destaca a necessidade de fortalecimento de ações participativas mais eficientes na gestão de 
UCs, para que a integração da sociedade ocorra de forma legítima e qualificada. Para tanto, a capacitação 
permanente dos conselhos gestores e o incentivo aos vínculos e parcerias interinstitucionais, se destacam 
como ações fundamentais. 

O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), mantido pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), também poderia ser apontado como uma ferramenta promissora para o despertar do interesse da 
sociedade pelas Unidades de Conservação; isto porque, o cadastro tem como objetivo divulgar informações 
sobre as Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais. Através do CNUC é possível realizar 
diagnósticos, identificar avanços e falhas na implementação das Unidades de Conservação e do SNUC, além 
de permitir o acesso de informações confiáveis sobre as Unidades de Conservação do Brasil. Por estes moti-
vos, o cadastro poderia ser considerado um instrumento de controle social via internet a ser aprimorado e 
melhor utilizado, sobretudo pelas redes de ensino escolar e universitária. 
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Por fim, conclui-se que são inúmeros os desafios a serem superados acerca da política do Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação, sobretudo em um país com dimensões continentais e ampla diversidade 
de contextos naturais, culturais e socioeconômicos como o Brasil. 

À vista disso, para que o Sistema funcione de maneira satisfatória, é necessário garantir informação e 
capacitação, otimizando assim, o protagonismo social e decisões coletivas justas e equitativas, tanto sobre 
os conflitos socioambientais, quanto nas demais questões geradas nos âmbitos de Unidades de Conservação. 
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Resumo 

No nordeste, a gestão territorial passa por um processo de inserção de práticas, demandas, projetos e 
políticas governamentais que demandam arranjos territoriais específicos para os territórios rurais e da ci-
dadania que se constituíram da relação humana desde o ponto de vista do pertencimento, da geografia e das 
estratégias de políticas públicas de inserção social e espacial. Em 2011 foram criados pela lei complementar 
estadual nº 87, 11 territórios de desenvolvimento no Piauí visando à promoção do desenvolvimento susten-
tável do estado, à redução das desigualdades e à melhoria da qualidade de vida da população piauiense. Entre 
eles o rural território da planície litorânea localizado na bacia do Baixo Parnaíba, com extensão territorial de 
6.193,8 km² e composto pelo municípios: bom princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, Caraúbas 
do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal dos Alves, Ilha Grande, Luís Correia, Murici dos Portelas e Parnaíba. Determi-
nada em contribuir com as mudanças necessárias para a sustentabilidade do Piauí, a universidade federal do 
Piauí – UFPI, campus Parnaíba, pelas políticas públicas do SDT/MDA, fortalecidos por caminhar na via que 
represente o clamor da Rede de Colegiados do Piauí, apresentou o projeto gestão dos territórios dos Cocais – 
PI E Planície Litorânea – PI para contribuir para a consolidação, fortalecimento e gestão social dos territórios 
Planície Litorânea-PI, formando a partir deste projeto o comitê de jovens da planície litorânea com o objetivo 
de capacitar jovens nas temáticas agroecológica e extensão rural na forma emancipatória das juventudes ru-
rais do Piauí. O comitê foi assim criado no dia 24 de novembro de 2015, tendo realizado sua primeira reunião 
no dia 20 de fevereiro de 2016 na cidade de Parnaíba – PI, desde então a cada mês as reuniões são realizadas 
em um dos onze municípios do território. A maioria dos jovens que participam do comitê são estudantes de 
universidades e escolas técnicas filhos de agricultores e pescadores que se voluntariado a lutar por igualdade 
buscando a contribuição para a formação profissional, educação do campo, a luta para superar o êxodo rural, 
a emancipação das juventudes, o fortalecimento da agricultura familiar e pesca, a ampliação das experiências 
em agroecologia, as políticas públicas rurais, e a participação nas decisões dos colegiados territoriais estão 
entre as principais demandas de consolidação dos processos de desenvolvimento territorial sustentável. Os 
jovens dentro do comitê constroem programas e trabalhos de campo; proposta de projeto e oficinas participa-
tivas; e execução dentro das comunidades no âmbito do território.
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Figura 1 – Primeira reunião do comitê de  
Jovens da Planície Litorânea em Parnaíba – PI.

Introdução

No nordeste, a gestão territorial passa por um processo de inserção de práticas, demandas, projetos 
e políticas governamentais que demandam arranjos territoriais específicos para os territórios rurais e da 
cidadania que se constituíram da relação humana desde o ponto de vista do pertencimento, da geografia e 
das estratégias de políticas públicas de inserção social e espacial. 

Dentro do Nordeste, o Piauí, segundo Ipea (2012), possui 10,24% do seu contingente populacional na 
situação social de extrema pobreza, contrastando com a taxa nacional de 5,16%, destaca-se na questão de em-
prego e renda a baixa qualidade dos postos de trabalho cerca de 40% dos domicílios piauienses são atendidos 
por programas de auxílio financeiro como o Bolsa Família. Tais questões evidenciam a necessidade de avançar 
no processo de desenvolvimento territorial no estado para contribuir com as transformações sociais. 

Em 2011 foram criados pela Lei Complementar Estadual Nº 87, 11 Territórios de Desenvolvimento no 
Piauí, agrupados em quatro Macrorregiões, esses Territórios constituem unidades de planejamento da ação 
governamental, visando à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado, à redução das desigualda-
des e à melhoria da qualidade de vida da população piauiense (PIAUÍ, 2007). Os 11 Territórios são: Territó-
rio da Planície Litorânea, Território dos Cocais, Território dos Carnaubais, Território Entre Rios, Território 
Vale do Sambito, Território Vale do Rio Guaribas, Território Vale do Rio Canidé, Território Serra da Capivara, 
Território Vale dos Rios Piauí e Itaueira, Território Tabuleiros do Alto Parnaíba e Território Chapada das 
Mangabeiras, dos quais 5 Territórios Rurais e 6 Territórios da Cidadania. O rural Território da Planície Li-
torânea localizado na Bacia do baixo Parnaíba, com extensão territorial de 6.193,8 Km² e composto pelo 
municípios: Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, 
Cocal dos Alves, Ilha Grande, Luís Correia, Murici dos Portelas e Parnaíba. Determinado em contribuir com 
as mudanças necessárias para a sustentabilidade do Piauí, a Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus 
Parnaíba, pelas políticas públicas do SDT/MDA, fortalecidos por caminhar na via que represente o clamor da 
Rede de Colegiados do Piauí, apresentou o Projeto Gestão dos Territórios dos Cocais – PI e Planície Litorânea 
– PI para contribuir para a consolidação, fortalecimento e gestão social dos Territórios Planície Litorânea-PI, 
Formando a partir deste projeto o Comitê de jovens da Planície Litorânea com o objetivo de capacitar jovens 
nas temáticas agroecológica e extensão rural na forma emancipatória das juventudes rurais do Piauí. 

Metodologia

O Comitê de Jovens da Planície Litorânea foi assim criado no dia 24 de Novembro de 2015 numa 
Composição das instâncias do colegiado territorial junto a Plenária, Núcleo Diretivo e Câmaras e Comitês 
temáticos e técnicos, tendo realizado sua primeira reunião no dia 20 de fevereiro de 2016 na cidade de 
Parnaíba – PI (Figura 1.), desde então a cada mês as reuniões são realizadas em um dos onze municípios 
do território. A maioria dos jovens que 
participam do comitê são estudantes 
de Universidades e Escolas técnicas fi-
lhos de agricultores e pescadores que se 
voluntariado a lutar por igualdade bus-
cando a contribuição para a formação 
profissional, educação do campo, a luta 
para superar o êxodo rural, a emancipa-
ção das juventudes, o fortalecimento da 
agricultura familiar e pesca, a ampliação 
das experiências em agroecologia, as po-
líticas públicas rurais, e a participação 
nas decisões dos colegiados territoriais 
estão entre as principais demandas de 
consolidação dos processos de desen-
volvimento territorial sustentável. 
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Resultados e discursões 

Os jovens dentro do Comitê constroem programas e trabalhos de campo; proposta de projeto e oficinas 
participativas; e execução dentro das comunidades no âmbito do território. São realizados Reuniões e con-
ferencias municipais no âmbito do projetos sementes dos saberes e projeto juventudes (Figura A,B,C,D). 
Esses projetos atuam na perspectiva de capacitar jovens nas temáticas agroecológica e extensão rural na 
forma emancipatória das juventudes rurais do Piauí, ambos os projetos ocorrem nos territórios da Planície 
e dos Cocais, contundo tem se realizados ações dentro das comunidades nos 11 municípios ao qual partici-
pa com o intuído de levar aos agricultores e pescadores informações sobre políticas públicas e programas 
como PNAE, PAA. O comitê atua de forma associada com atividades de pesquisa-ação participativa, asses-
soramento organizacional participativo e ensino focado na capacitação em gestão social compartilhada dos 
conselheiros dos colegiados em regime de alternância, com ênfase em gênero e juventudes do/no campo 
para apoiar a inclusão socioprodutiva, emancipação das organizações sociais, acesso às políticas públicas de 
desenvolvimento territorial e fortalecimento da economia solidária.

Silva (2013, p.107) concebe o território como símbolo de um universo coletivo, sendo um espaço privi-
legiado de apropriação, de poder, do cotidiano e da busca de soberania dos atores sociais, lugar onde acon-
tecem os conflitos, enfrentamentos, abrigagem, segurança, oportunidades, poder e lutas sociais. 

Neste sentido a construção e o envolvimento do grupo de jovens do comitê tem buscado cada vez mais 
lutar pelos seus direitos enquanto atores de suas próprias vidas e alcançando cada vez mais espaço e voz no 
meio da sociedade, sabendo da briga árdua que tem a cada dia. Assim se busca a cada vez mais conhecimen-
to e construção de conhecimento junto a sociedade.

     

     

Figura C – Jovens aplicando ferramentas de participação nas comunidades.

Conclusões 

O comitê de jovens da planície tem conseguindo desenvolver suas ações de gestão participativa e in-
clusão social da juventudes agrarias e rurais no âmbito das políticas públicas para juventudes e trazer cada 
vez mais jovens para juntos construírem um saber, um saber coletivo e assim ocupar seus espaços dentro da 
sociedade. Abordando o território como um todo e contribuído com o fortalecimento dos espaços sociais, 
envolvimento de atores locais, efetivação das políticas públicas apoiando a redução das desigualdades, cres-
cimento da justiça social e avanço da economia solidária. 
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Resumen

A partir del análisis de la normativa específica, de las acciones ejecutadas localmente y de las narrativas 
de los actores que participan de la implementación de la política nacional de competitividad se identifican y 
discuten los avances, desafíos y perspectivas en el departamento del Cauca (Colombia).

Los principales resultados muestran la emergencia de una cierta institucionalidad alrededor de la com-
petitividad que se enlaza fuertemente con otras dinámicas como el emprendimiento, la productividad y 
la innovación. Aunque el origen y la evolución de estas dinámicas constituyen el correlato regional de las 
orientaciones de la política pública nacional, se observan ciertas particularidades, que en el plano teórico 
se traducen como una concepción más amplia e integral de la competitividad. Sin embargo, también se 
evidencia una disfuncionalidad entre las propuestas y documentos regionales y las acciones efectivamente 
realizadas; que implican la existencia de un divorcio entre el plano estratégico y el operativo.

Palabras clave: Competitividad, normativas, narrativas, Cauca

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La institucionalidad del emprendimiento, la competitividad y la innovación en el Departamen-
to del Cauca” del Grupo Interdisciplinar en Ciencias Sociales y humanidades GICSH, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 
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1. Introducción

Tomando como base los instrumentos normativos, las acciones ejecutadas y las opiniones de los ac-
tores que fueron entrevistados, este trabajo analiza las dinámicas desarrolladas en el Departamento2 del 
Cauca en el proceso de implementación de la política pública nacional de competitividad. Con un abordaje 
compresivo, se presenta la normativa de mayor relevancia y se analizan sus efectos en la constitución de una 
institucionalidad regional de la competitividad. En las conclusiones se destacan los avances y desafíos en la 
construcción de condiciones para la competitividad en esa región. 

Según Porter, (1990, p. 73) “la competitividad de una nación depende de la productividad de su in-
dustria y de su capacidad para innovar y crecer”. En la misma línea el Foro Económico Mundial la define 
como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” 
(World Economic Forum, 2014, p. 5). En esta perspectiva el rol de las políticas públicas es el de crear con-
diciones favorables al desarrollo de sectores productivos capaces de insertarse en la economía globalizada 
(Monroy, 2016).

En Colombia el diseño normativo para apalancar la competitividad comenzó en la década de 1990 
(Melo, 2003). En 1992, los estudios Monitor, inician la ruta de la competitividad (Burbano, González, & 
Moreno, 2011) y definen las bases para una política nacional (Castro, 2013) configurada alrededor de los 
planteamientos de Porter (Lombana & Rozas, 2008).

A partir de entonces, los sucesivos gobiernos han creado instrumentos y marcos normativos para el 
desarrollo institucional de la competitividad que abarcan aspectos relacionados con la trasformación pro-
ductiva, la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inserción en los mercados internacionales (Restrepo, 
Botiva, & Guerra, 2010). 

Dado que la competitividad es también un asunto de las regiones (Ramírez & Parra-Peña, 2010; Con-
sejo Privado de Competitividad, 2015) pues son su lugar de realización, los lineamientos de la política pú-
blica de nivel central se desplegaron en una serie de acciones para que las regiones la adoptaran. Entre las 
medidas sobresalen la priorización de apuestas productivas, la estructuración de planes y la creación de 
organismos para articular a las instituciones encargadas de implementarla. 

2. Resultados y discusión

2.1 Las normativas de la competitividad

Tras la adopción de la apertura económica por el Gobierno Gaviria (1990-1994), se desarrolló una 
intensa agenda normativa con el fin de preparar la institucionalidad requerida para afrontar los retos de la 
inserción en la economía globalizada y fomentar la competitividad. Entre 1992 y 2015 el Congreso de la Re-
pública expidió tres leyes y el Gobierno Nacional no menos de siete decretos y siete documentos Conpes3, to-
dos los cuales establecen el marco regulatorio y los lineamientos de política pública para la competitividad. 

Entre esas normas se destacan, por su impacto en la configuración de la institucionalidad de la com-
petitividad en el Cauca, las reseñadas en el cuadro 1. En efecto, la implementación de la normativa nacional 
generó, para la región, tres claras consecuencias a saber: i) La incorporación del concepto de competitividad 
en el discurso público; ii) La creación de un conjunto de organizaciones para respaldar, en diversos niveles, 
la puesta en marcha de las políticas y; iii) La formulación de planes y estrategias de competitividad. 

2 La división política colombiana se compone de departamentos y municipios, los primeros promueven la articulación entre el ámbito local e instancias 
del orden nacional.

3 Los Documentos Conpes, son un instrumento de planeación elaborados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social-Conpes – que contienen 
los lineamientos básicos de la política pública sobre una materia en particular. 
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Cuadro 1. Dinámicas regionales de implementación de las políticas de competitividad

Normativa 
nacional Descripción Dinámicas Cauca

Conpes n° 2739 
de 1994

Sugiere la creación de centros 
regionales de competitividad

En 2000 se Crea el Centro Regional de competitividad e innovación 
del Cauca (CREPIC)

Decreto n° 2350 
de 1999

Se crean los Comités Asesores Regionales 
de Comercio Exterior (Carce). En 2001 se crea el Carce Cauca. Se priorizan sectores productivos

Ley n° 811 de 
2004

Promoción del enfoque de cadenas 
productivas

De 2004 a 2006 Fomipyme financia proyectos de fortalecimiento 
de las cadenas de miel, flores, panela, chontaduro, y piscicultura. Se 
crean los Consejos técnicos de las cadenas productivas de panela, 
chontaduro, y piscicultura. En 2007 se crea Agroinnova

Conpes n° 3297 
de 2004. 

Creación de las Agendas internas para 
la productividad y la Competitividad

En 2007 se crea la Comisión regional de competitividad del Cauca 
(CRCC) y se formula la Agenda interna “Cauca compite”. 

Ley n° 1014 de 
2006

Fomento a la cultura del 
emprendimiento

La Corporación Cauca Región de Emprendimiento Avanzado 
en TIC (Creatic), creada en 2001, asume como incubadora de 
emprendimientos de base tecnológica. Varias universidades crean 
“Unidades de emprendimiento”.

Conpes n° 3527 
de 2008

Presenta y desarrolla la Política 
Nacional de competitividad En 2009 se formula el Plan departamental de competitividad

Decreto n° 1500 
de 2012

Actualización del Sistema Nacional de 
competitividad e innovación. 

En 2015 se crea la Secretaría Departamental de desarrollo 
económico y competitividad

Fuente: esta investigación

Con respecto a lo primero, los actores informan que el tema de la competitividad comenzó a discutirse 
en el Cauca casi tan pronto como ocurrió en el plano nacional. A partir de 2000, los documentos de planea-
ción regional, incorporan la terminología de la competitividad y establecen estrategias para apoyarla, aún 
antes de que la ley 1253 de 2010 lo ordenará. El discurso sobre la competitividad se disemina a partir de 
los mecanismos de articulación creados por la normativa para asegurar la interlocución entre instancias 
gubernamentales, academia y sector productivo. La introducción de la competitividad en el debate público 
se refleja, además, en los documentos de las instituciones regionales (Diagnósticos, planes, visiones, etc.), en 
la realización de eventos y en la creación de organismos para propiciar su desarrollo.

En segundo lugar, surgieron órganos de coordinación – Carce Cauca y CRCC – que mutaron su composi-
ción o funciones de acuerdo con los cambios normativos. Pese a su importancia para la articulación, se han 
revelado como instancias disfuncionales con poco poder de decisión o influencia, lo que se explica teniendo 
en cuenta que su composición – por las mismas instituciones que participan de otros organismos – genera 
desgaste y traslape de funciones. Además, porque las instancias nacionales se retraen delegando tareas sin 
financiamiento, situación que incide en bajos indicadores de desempeño.

De mayor impacto ha sido la creación de Crepic, Creatic y Agroinnova4; que se han consolidado como 
plataformas para la promoción de la competitividad con enfoque regional. Crepic y Agroinnova han ejecu-
tado varios proyectos para apoyar las cadenas productivas, principalmente del sector agrario. Creatic ha 
apostado por el emprendimiento Tic y se proyecta como una organización que apoya el desarrollo de una 
industria de base tecnológica. 

Por último, la normativa ha dado lugar a ejercicios de planeación que muestran las brechas competi-
tivas del Departamento del Cauca señalando las debilidades estructurales del aparato productivo, de la in-
fraestructura y en general la ausencia de capacidades habilitantes; priorizan sectores productivos y; propo-
nen algunas estrategias. Así, la Agenda interna “Cauca compite”, el “Plan departamental de competitividad 
y productividad”, responden a los lineamientos nacionales que ordenaron la priorización de sectores y de 
estrategias competitivas.

4 Corporación incubadora de empresas agroindustriales del Cauca. 
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Estos instrumentos, promovidos por el nivel central, se quedan cortos frente a los desafíos de un te-
rritorio con los más bajos indicadores sociales y económicos del país y con una alta conflictividad social. 
Aunque avanzan en un pormenorizado diagnóstico, no se advierten estrategias de alto impacto y ya que no 
son instrumentos vinculantes, la financiación está supeditada a la voluntad de los gobernantes de turno. De 
allí los escasos resultados en el fortalecimiento de la competitividad; a lo que debe aunarse que la inclusión 
de un heterogéneo y extenso grupo de sectores priorizados ha dispersado los esfuerzos y atomizado los 
pocos recursos. 

En síntesis, aunque la normativa ha alentado el debate y propuesto algunas herramientas para el ám-
bito regional, la creación de instrumentos eficaces para avanzar en la construcción de capacidades locales 
para la competitividad constituye aún un desafío. 

2.2 Las narrativas

Las narrativas permiten rastrear el proceso de construcción de la institucionalidad de la competitivi-
dad en el Cauca, identificando aprendizajes y tensiones. Los actores destacan que el ejercicio prospectivo 
“Visión Cauca 2020”, realizado entre 2000 y 2003, introdujo el debate sobre la competitividad desde una 
perspectiva que amplía el horizonte de comprensión. La competitividad es vista como un medio subordina-
do a la generación de mejores condiciones de vida en el marco de una sociedad pluriétnica y multicultural.

En el plano organizacional, los entrevistados coinciden en que la creación de la Comisión Regional de 
Competitividad generó un espacio que “institucionalizó” la temática y le dio visibilidad al propiciar el en-
cuentro entre distintas instancias que ya venían ocupándose del tema. Así mismo subrayan el liderazgo de la 
Universidad del Cauca, la Gobernación, la Cámara de Comercio y el Crepic como impulsores de mecanismos 
de articulación y planeación. 

Indican, también, que el proceso de concertación es el avance más relevante alcanzado a partir de la 
dinámica de la política de competitividad. Esta se traduce en acuerdos interinstitucionales y documentos 
que sistematizan y legitiman los procesos de articulación para la promoción local de la competitividad. Sin 
embargo, destacan que la articulación es aún frágil y que en la implementación de los planes y acuerdos no 
se han logrado avances significativos. 

Se resalta que la competitividad no está aislada de otras discusiones e iniciativas regionales. Ella se 
articula con el emprendimiento y la innovación. Esta articulación se da en el marco de las instancias de 
concertación, pero sobre todo se refleja en los proyectos regionales en los que se estructuran estrategias y 
programas para apoyar el desarrollo de un departamento productivo e innovador. 

En general, las entrevistas confirman el descompás entre planeación y ejecución. Manifiestan que los 
avances en competitividad son marginales y que es necesario ejecutar estrategias que den cuenta de las 
disimiles y difíciles realidades regionales. En este camino, afirman, se deben reorientar las prioridades y 
trabajar para construir una mentalidad empresarial que le apueste a la innovación como el pilar básico de la 
competitividad, a la par que se desarrollan la infraestructura y la institucionalidad de soporte. 

3. Conclusiones

Varios son los análisis que advierten que los avances del país en materia de competitividad son toda-
vía marginales. Según el Consejo Privado de Competitividad (2015) tras más de dos décadas de políticas y 
estrategias son pocos los resultados que pueden mostrarse. Para Castro (2013), el problema central está 
relacionado con la falta de coherencia y continuidad de las políticas. 

Los resultados no son distintos en las regiones. El análisis realizado para el caso del Cauca, muestra que 
el desarrollo institucional, promovido por la normativa, constituye el principal de los avances que puede 
reportarse, aunque está todavía en proceso de formación y consolidación. 

Con referencias a este aspecto se observa, en el Cauca, la emergencia de una institucionalidad de la com-
petitividad que se articula a otros procesos relacionados como el emprendimiento o la innovación; lo cual 
puede considerarse una potencialidad con miras al diseño de estrategias que integren estas perspectivas. 
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Los desafíos para el Cauca tienen que ver con la generación de capacidades y el fortalecimiento de 
una oferta institucional coherente y de largo plazo. Ello implica superar los desarreglos institucionales que 
impiden una apropiada priorización y diseño de estrategias, pero sobre todo conseguir que los planes y pro-
gramas que se estructuran superen la etapa de formulación y se conviertan en un motor de progreso para 
la región. Así mismo, tanto los lineamientos de la política pública, como los planes y programas deben tener 
en cuenta las particularidades del Cauca y ser capaces de integrar, efectivamente y no sólo discursivamente, 
la diversidad cultural y biológica del territorio como un activo relevante. 

Por la centralidad que para la competitividad tiene la innovación (Medina & Ortegón, 2006; concep-
tual, operativa e instrumental sobre los fundamentos te ricos y pr cticos que sustentan la construcci n del 
futuro, la visi n de largo plazo, la transformaci n productiva y la transici n hacia una sociedad y econom a 
del conocimiento. Los actuales desaf os que enfrentan Am rica Latina y el Caribe en el orden econ mico, 
social, ambiental, pol tico e institucional se ven agravados por la velocidad y magnitud de los cambios pro-
vocados por las nuevas tecnolog as, la informaci n y el conocimiento. En el marco de estos tremendos re-
tos, el Manual aborda los problemas con una ptica propositiva, desarrollando esquemas nuevos de ruptura 
para romper los c rculos viciosos que atrapan a la regi n en el subdesarrollo, formulando instrumentos de 
cambio para salir del atraso tecnol gico, sugiriendo agendas alternativas de pol ticas p blicas para generar 
una nueva institucionalidad, acorde con las realidades y, proponiendo mapas de acci n competitivos en un 
mundo cada vez m s globalizado y descentralizado. Todo esto, analizado y juzgado a la luz de experiencias 
internacionales y casos exitosos que han logrado conciliar crecimiento, equidad y competitividad con valor 
agregado y progreso t cnico. Con todos estos antecedentes se establecen las bases para formular escenarios 
alternativos, visiones de largo plazo y procesos de cambio mucho m s participativos, integrales, sist micos 
y eficaces. Por las anteriores razones, creemos que el presente Manual constituye un aporte significativo en 
las actuales circunstancias que vive la regi n por varios motivos: En primer lugar, constituye un relevamiento 
anal tico sobre el estado del arte de la prospectiva en el mundo y brinda los elementos b sicos para suscitar 
un debate sobre el presente y la forma de encarar el futuro reestructurando esquemas, formas de pensar y 
de actuar diferentes con nfasis en los procesos de transformaci n en el marco de una visi n global de largo 
plazo. En segundo lugar, los planteamientos examinados se enuncian desde el punto de vista de la decisi n p 
blica estrat gica donde el rol de las Funciones B sicas de la Planificaci n (prospectiva, evaluaci n, coordinaci 
n y concertaci n Burbano, González, & Moreno, 2011) es de vital importancia que los actores regionales tra-
bajen fuertemente en el fortalecimiento de las capacidades regionales en ciencia y tecnología y que integren 
esta perspectiva al desarrollo de una estrategia competitiva de largo plazo, con visión y pertinencia regional. 
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Resumo

Os planos e programas de desenvolvimento rural do Governo Federal são estruturados em um modelo de 
Governança Territorial baseado na gestão social, com o compartilhamento de decisões entre poder público e so-
ciedade civil. Esse modelo visa o empoderamento dos atores envolvidos, fortalecendo as políticas voltadas para 
inclusão produtiva e a consolidação da agricultura familiar. O objetivo do presente estudo é mostrar as ações do 
Estado e a atuação dos Colegiados via editais que visaram beneficiar o desenvolvimento socioeconômico dos 
Territórios em tela no período 2014-2016. O período referido foi escolhido por ser o mesmo do projeto sele-
cionado pelo edital do CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014 que teve como finalidade formar um grupo de apoio à 
implantação e manutenção de Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDET) para auxiliar os 
membros dos Territórios no desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural e a redução das desigualdades. 
Para tanto foram discutidos os fundamentos desse modelo de gestão, analisando sua base teórica – metodoló-
gico, além da realização de entrevistas com os membros do Colegiado. A intenção das entrevistas foi entender 
o processo de divulgação da chamada dos editais publicados pelo Governo Federal, voltados para o desenvolvi-
mento territorial, assim como os procedimentos de elaboração dos projetos para submissão. Após essa etapa, 
foram avaliadas as aberturas de editais que contribuem para o desenvolvimento territorial. Dentre os principais 
editais analisados estão os dos Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF) e os do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Diante da análise do processo de submissão do edital do 
PROINF, percebeu-se que os Colegiados e os demais membros das plenárias debateram amplamente as deman-
das solicitas. Após decisões tomadas, via plenárias, elaborou-se e submeteram-se projetos como: infraestrutura 
para Feiras; avicultura caipira; e fruticultura. Observou-se a descrença dos participantes sobre o PROINF, devi-
do ao atraso na execução, e a impossibilidade de participar do certame direcionado a juventude (ausência de 
espaço de formação rural) o que inviabiliza um impulso real ao desenvolvimento territorial. Quanto ao PNAE, 
os componentes do colegiado indicam a inviabilidade de submissão ao edital em função das imposições pro-
dutivas incompatíveis com a produtividade de um agricultor familiar do Território. Assim sendo, o desafio do 
Estado é otimizar os processos de entrega do que foi solicitado nos projetos, proporcionando assim a melhoria 
socioeconômica e produtiva nos Territórios Rurais dos Agrestes Central e Setentrional do empoderamento e 
consolidação dos agricultores familiares como atores ativos na reprodução econômica dos territórios.

Palavras-chave: Território Rural; Desenvolvimento Territorial; Governança.
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1. Introdução

Os planos e programas de desenvolvimento rural do Governo Federal são estruturados em um modelo 
de Governança Territorial baseado na gestão social, com o compartilhamento de decisões entre poder pú-
blico e sociedade civil. Esse modelo visa o empoderamento dos atores envolvidos, fortalecendo as políticas 
voltadas para inclusão produtiva e a consolidação da agricultura familiar. Para tanto, foi criada em 2003 a 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário – 
MDA. A abordagem territorial é o eixo central e o foco de atuação da referida secretaria. 

O enfoque territorial se dá como estratégia, essencialmente, integradora de espaços, atores sociais, 
agentes, mercados e políticas públicas de intervenção, tendo na igualdade, no respeito à diversidade, na so-
lidariedade, na justiça social, no sentimento de pertencimento, na valorização da cultura local e na inclusão 
social, as bases fundamentais para conquista da cidadania. 

Os territórios são mais do que simples base física. Eles têm vida própria, possui um tecido social, uma teia 
complexa de laços e de relações com raízes históricas, políticas e de identidades diversas, que vão muito além 
de seus atributos naturais, dos custos de transporte e de comunicações, e que desempenham função ainda 
pouco conhecida no próprio desenvolvimento econômico (BRASIL, 2003, p. 03).

Com base nessa concepção de território é lançada a proposta de gestão social com base nos Territórios 
Rurais, que tem por finalidade propiciar uma nova forma de desenvolvimento socioeconômico e promover 
relações horizontais entre Estado e Sociedade produtiva. Esta última é identificada/representada pelos tra-
balhadores rurais.

Visando um maior diálogo entre governo e sociedade civil organizada, foram criados os Colegiados 
Territoriais, que são formados por atores sociais e gestores públicos. Os Colegiados têm como atribuição 
sensibilizar, envolver, articular e coordenar os atores sociais do território, com vistas à construção coletiva 
de um Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável, elaborando uma agenda de prioridades, bem 
como a seleção dos projetos a serem implementados em cada fase do Plano. 

O objetivo do presente estudo é mostrar as ações do Estado e a atuação dos Colegiados, via editais, que 
visaram beneficiar o desenvolvimento socioeconômico dos Territórios em tela no período 2014-2016. O 
período referido foi escolhido por ser o mesmo do projeto selecionado pelo edital do CNPq/MDA/SPM-PR 
Nº 11/2014 que teve como finalidade formar um grupo de apoio à implantação e manutenção de Núcleos 
de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDET) para auxiliar os membros dos Territórios no desen-
volvimento sustentável para o Brasil Rural. 

Para tanto foram discutidos os fundamentos desse modelo de gestão, analisando sua base teórico-me-
todológica, além da realização de entrevistas com os membros do Colegiado. A intenção das entrevistas foi 
entender o processo de divulgação da chamada dos editais publicados pelo Governo Federal, voltados para 
o desenvolvimento territorial, assim como os procedimentos de elaboração dos projetos para submissão. 
Após essa etapa, foram avaliadas as aberturas de editais que contribuem para o desenvolvimento territorial. 
Dentre os principais editais analisados estão os dos Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios 
Rurais (PROINF) e os do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

2. Caracterização e Diagnóstico Territorial dos Agrestes Central e Setentrional

Os Territórios do Agreste Central e Setentrional estão localizados na mesorregião do Agreste Pernam-
bucano. O Agreste Central compreende 11 municípios e o Setentrional 16. São duas Regiões de Desenvol-
vimento ricas na produção agropecuária, na cultura de subsistência, principalmente o cultivo de feijão e 
milho; nas áreas de brejo, aparecem a videira, a fruticultura e o plantio de hortaliças, principalmente em São 
Vicente Férrer e Machados. A olericultura e a floricultura também representam algumas das atividades des-
tas regiões. O comércio é significativo, sobretudo nas sedes urbanas dos municípios de Caruaru, Pesqueira, 
Belo Jardim, Bezerros no território do Agreste Central e Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Limoeiro no 
território do Agreste Setentrional.

No entanto, a economia de base rural dos Territórios encontra-se em processo de e de encolhimen-
to, fruto do pelo crescimento acelerado e sem planejamento da indústria de roupas, que traz consigo um 
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Foto 01: 3º Assembleia Ordinária do Colegiado  
Território Agreste Setentrional de Pernambuco, 2016.

segmento de comércio voltado a suprir as necessidades de produção do setor têxtil, marcado principal-
mente por unidades de venda e representação de máquinas de costuras e uma grande variedade de lojas 
de aviamentos que são utilidades primordiais para o aceleramento do ramo de produção têxtil na região. A 
concentração de capital e das terras, o controle das políticas locais, muitas vezes com uso da força – o que 
é relatado historicamente no contexto rural pernambucano – inibem a diversificação produtiva, incidem na 
má qualidade de vida da população e provocam desemprego e êxodo rural.

Historicamente, o Agreste pernambucano se caracteriza pelas pequenas e médias propriedades rurais, 
esse parcelamento do solo imprimiu características distintas das demais mesorregiões do estado de Per-
nambuco. Essa particularidade na dimensão dos lotes rurais é um dos fatores que contribuem para o perfil 
da diversificação na produção agrícola. De acordo com Andrade (1986) e Andrade (2011) essa diversifica-
ção sempre esteve calcada em um modelo de consorciamento na quais culturas e criações de subsistência 
como Algodão e o Gado Leiteiro foram a base da economia regional. Tal perfil foi modificado conforme 
afirma Andrade 2011, com o processo de inversão da população que passou a residir predominantemente 
nos centros urbanos. A alteração do padrão residencial populacional (a partir da década de 1980) iniciou o 
desmonte da base produtiva rural que passou para uma base tipicamente urbana. 

Essa problemática assinala para a importância de se olhar mais detidamente para a agricultura fami-
liar da região, buscando incentivar as iniciativas locais e as oportunidades de fortalecimento da produção 
através implantação de experiências de base agroecológica, procurando dinamizar a produção local, abrir 
perspectivas de autonomia financeira e contribuir para transformar as condições históricas de exclusão 
social da população rural.

Pode-se dizer que a sustentabilidade socioeconômica dos Territórios passa a estar atrelada ao apoio a 
uma numerosa população rural, em que se insere a população voltada para as atividades agrícolas com seu 
papel dinamizador do desenvolvimento rural, conforme já apontado por Weid (2001).

Os Territórios do Agreste Central e Setentrional de Pernambuco agregam um quantitativo de 27 Con-
selhos de Desenvolvimento Rural Sustentável que, de certa forma, somam-se numa força motriz de insti-
tuições, girando em torno de 415 parceiros: associações, organizações de assistência técnica, de pesquisa 
e extensão rural, Universidades, Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, ao mesmo tempo em 
que discutem as necessidades de ações e a serem executadas nos Territórios.

3. As Ações do Estado e a Atuação dos Colegiados no Agreste Pernambucano

Dentre os editais que contribuem para o desenvolvimento territorial estão os dos Projetos de Infraestru-
tura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF) e os do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A ação de apoio a Projetos de Infraestrutura 
e Serviços em Territórios Rurais (PROINF), ope-
racionalizada pela SDT/MDA, tem contribuído 
para a qualificação de processos produtivos e 
econômicos da agricultura familiar nos Terri-
tórios Rurais. Parcerias com estados, municí-
pios e participação da sociedade têm apoiado 
a aquisição de equipamentos e a construção de 
infraestrutura para a produção, beneficiamento, 
escoamento e comercialização de produtos da 
agricultura familiar (BRASIL, 2015). O PROINF 
do Agreste Central foi debatido inicialmente pelo 
Núcleo dirigente, que convocou uma plenária, 
em julho de 2015, para discutir conjuntamente 
a melhor opção para estruturação do território. 
A plenária contou com a participação de mais de 
60 atores sociais. Após debate na plenária ficou 
decido que o projeto de Apoio à estruturação de 
empreendimentos produtivos seria feito através 
da solicitação de barracas de feiras agroecológi-
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cas. O valor demandado ao MDA foi de R$ 322.515,00 e o valor da contrapartida foi de R$ 80.628,75, soman-
do um total de R$ 403.143,75.

Na ocasião alguns dos atores sociais foram questionados sobre como ele se identificava quanto seu 
papel na construção do território. Como perfil de resposta os entrevistados afirmaram que se sentem pro-
tagonistas na organização do território a partir das suas participações nas decisões nas planárias. Porém, 
também obtemos como colocação padrão o fato do Estado não cumprir a sua parte. Essa colocação deu-se 
em função de que alguns PROINFs, apesar de submetidos e aprovados, ainda não tiveram o seu produto 
entregue pelo MDA. Como exemplo, pode-se citar o PROINF de 2009 do Agreste Central, que se consolidou 
plenamente no ano de 2016.

A partir de votação em plenárias, o Colegiado e os demais membros elaboraram e submeteram os pro-
jetos de infraestrutura para Feiras; avicultura caipira; e fruticultura.

Outro projeto que se destaca nas ações do Estado para o fortalecimento territorial é o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE). O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desen-
volvimento biopsicossocial a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos 
alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais na escola. Apesar da relevância do programa, os territórios do Agreste vêm en-
frentando dificuldades para se tornarem fornecedores das Prefeituras municipais e do Governo do Estado 
de Pernambuco, devido as exigências de registro fiscal para os fornecedores das merendas escolares, toda-
via os agricultores começam a buscar estratégias para a comercialização dos seus produtos através do uso 
do CNPJ das associações comunitárias. 

Outro grande problema enfrentado pelos agricultores da agricultura familiar se dá pelo fato da ausên-
cia de assistência técnica para que os alimentos e produtos derivados possam atender as especificidades 
quanto ao processo de certificação sanitárias vigentes, desta maneira fica evidente a dificuldade desses 
profissionais do campo se inserirem dentro de um mercado formal, restando as feiras, centrais de abasteci-
mento e supermercados como possibilidade de escoamento de sua produção. 

A geração de renda nesse caso fica dificultada, pois por conta de infraestrutura de transporte e escoa-
mento da produção, esses produtores se submetem ao papel do atravessador, que como já é de domínio 
público acabam que por explorar o trabalhador, pagando em alguns casos valores que não cobrem nem os 
custos de produção, ficando apenas a produção vendida nas feiras livres uma possibilidade de obtenção de 
lucro, visto que a venda é realizada diretamente ao consumidor final.

4. Considerações finais

Diante da análise do processo de submissão do edital do PROINF, percebeu-se que os Colegiados e 
os demais membros das plenárias debateram amplamente as demandas solicitas. Após decisões tomadas, 
via plenárias, elaborou-se e submeteram-se projetos como: infraestrutura para Feiras; avicultura caipira; e 
fruticultura. Observou-se a descrença dos participantes sobre o PROINF, devido ao atraso na execução, e a 
impossibilidade de participar do certame direcionado a juventude (ausência de espaço de formação rural) 
o que inviabiliza um impulso real ao desenvolvimento territorial.

Quanto ao PNAE, os componentes do colegiado indicam a inviabilidade de submissão ao edital em fun-
ção das imposições produtivas incompatíveis com a produtividade de um agricultor familiar do Território 
do Agreste Central e Setentrional. 

Assim sendo, o desafio do Estado é otimizar os processos de entrega do solicitado nos projetos, pro-
porcionando assim a melhoria socioeconômica e produtiva nos Territórios Rurais dos Agrestes Central e Se-
tentrional do empoderamento e consolidação dos agricultores familiares como atores ativos na reprodução 
econômica dos territórios.
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Resumo

A finalidade deste trabalho é analisar as dinâmicas territoriais frente às solicitações de permissão de 
uso do Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar – Sipaf. Realizou-se levantamento do 
número de permissões do Sipaf dentro dos Territórios da Cidadania e Territórios Rurais do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. Foi observado um número maior de permissões de uso do Sipaf dentro dos terri-
tórios, mostrando existir uma correlação positiva entre organização territorial e pedidos de selos de iden-
tidade social. A região Nordeste é a que possuí o maior percentual de permissões dentro dos territórios e a 
Região Sudeste a de menor número. 

Palavras-chave: Sipaf, agricultura familiar, territórios, identidade social
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Introdução 

Agricultura familiar sempre teve forte presença no Brasil, e se caracteriza pela família, ao mesmo tem-
po em que é proprietária dos meios de produção agropecuários, assume o trabalho num estabelecimento 
produtivo (WANDERLEY, 1999). 

Partindo dos primeiros ensaios nos anos 90 (Abramovay, 1990; Guanziroli et al, 2000), a agricultura 
familiar vem ganhando legitimidade social, política e acadêmica nos últimos anos (Schneider, 2003). As 
transformações vividas no meio rural brasileiro colocaram em evidência os agricultores familiares, que têm 
buscado se firmarem como categoria social estratégica para o desenvolvimento rural do país. 

Num contexto mais recente de (re)valorização da ruralidade, do reconhecimento do papel das econo-
mias locais e do potencial das dinâmicas territoriais de desenvolvimento a agricultura familiar tem ganhado 
força e reconhecimento (Schneider; Cassol, 2014). Niederle (2015), aponta que as lutas por reconhecimento 
não deixam de estar associadas com a percepção que os indivíduos desenvolvem acerca de si mesmos. Nessa 
proposta, o Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar – Sipaf, vem como um instrumento 
de política pública de reconhecimento das formas familiares de produção e reprodução. 

Instituído através da Portaria MDA Nº45, de 28 de julho de 2009, o Sipaf busca identificar os produ-
tos que tenham em sua composição a participação majoritária da agricultura familiar, e dar visibilidade às 
empresas e aos empreendimentos da agricultura familiar que promovem a inclusão econômica e social dos 
agricultores, gerando mais empregos e renda no campo.

O Sipaf cumpre o objetivo de identificação dos produtos oriundos da agricultura familiar, trazendo uma 
promessa de valores específicos como: produção vinculada à predominância de mão de obra familiar, uso 
racional do solo, resgate cultural de valores da gastronomia com a produção de ingredientes regionais, for-
talecimento do turismo através do comércio local, redução de desigualdade social, inclusão social, manuten-
ção de valores culturais, tradições e características folclóricas vinculadas ao campo e aos biomas nacionais, 
com geração de renda respeitando a sócio-biodiversidade brasileira.

O uso do SIPAF é de caráter voluntário e representa um sinal identificador de produtos, cujo objetivo é 
fortalecer a identidade social da agricultura familiar perante os consumidores; informar e divulgar a presen-
ça significativa da agricultura familiar nos produtos que chegam à mesa dos brasileiros. 

Nos últimos anos uma nova vertente de pensamento tem procurado sublinhar o desenvolvimento ru-
ral numa concepção mais ampla, não se limitando a noção de desenvolvimento geográfico, local ou apenas 
no seu aspecto econômico. Essa nova vertente procura analisar o desenvolvimento no enfoque territorial, 
que se trata de uma visão mais dinâmica, levando em consideração as dimensões: social, econômica, polí-
tico-institucional, cultural e ambiental. Wesz Júnior & Trentin (2005) usando a definição do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) caracterizam território como um “espaço físico, geograficamente definido, 
geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo”, caracterizado pelo ambiente, a economia, a so-
ciedade, a cultura, a política e as instituições. 

Os Territórios de Identidade, posteriormente chamados de Territórios Rurais, inauguraram a promoção 
de políticas públicas com viés territorial. Em 2008 os Territórios da Cidadania consolidaram essa abordagem 
territorial, tendo a sua implantação em áreas economicamente mais deprimidas. O programa Territórios da 
Cidadania representou a expansão dos Territórios Rurais, ampliando assim as ações governamentais, antes 
restritas as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário passando para ações integradas entre vinte e 
dois ministérios (Carvalho; De David, 2011). Conforme Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, na 
atualidade temos no Brasil 284 territórios, sendo 120 territórios da cidadania e os demais territórios rurais. 

Este trabalho pretende analisar a interação da distribuição territorial frente às solicitações de permis-
são de uso do Sipaf. Para este estudo foi feito uma análise do número de permissões do Sipaf dentro dos 
Territórios da Cidadania e Territórios Rurais por macrorregiões e estados do país, além de fazer um recorte 
do Sipaf por pessoas jurídicas, afim de verificar a atuação dos territórios frente às entidades representantes 
da agricultura familiar – associações e cooperativas. 
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Discussão 

A análise dos dados revelou uma série de peculiaridades relativas à integração da política de desenvol-
vimento territorial e a política de identificação da participação da agricultura familiar, através do Sipaf. Os 
principais pontos que aqui serão destacados são o número de permissão de uso do Sipaf dentro dos Territó-
rios da Cidadania e Territórios Rurais, além do número de permissões que estão fora de ambos os territórios 
das macrorregiões brasileiras. 

As informações mostraram que das 1.307 permissões de uso do Sipaf, 28,4% estão dentro dos Territó-
rios Rurais, 26,6% estão dentro dos Territórios da Cidadania, totalizando 55% das permissões dentro dos 
territórios. De acordo com dados da SDT1, com base nos dados do Censo Agropecuário de 2006, estão dentro 
dos territórios 3.540.143,00 de estabelecimentos de agricultores familiares. 

Como poderá ser observado na Tabela 01, na região Norte 76,4% das permissões estão dentro dos ter-
ritórios, destas 43,2% estão nos Território Rurais e 56,8% nos Territórios da Cidadania. Vale salientar que os 
estados do Acre, Roraima e Rondônia todas as permissões estão dentro dos territórios, contudo, o estado do 
Amapá não tem nenhuma solicitação de uso do Sipaf até o momento da elaboração deste trabalho, mesmo 
apresentando na atualidade 2.373 mil estabelecimentos da agricultura dentro dos territórios, segundo a SDT. 

Tabela 1 – Número de permissões de uso do Sipaf e agricultores beneficiados 

Região
Permissões SIPAF Beneficiários SIPAF

Território 
Rural

Território 
Cidadania Dentro Fora Total Território 

Rural
Território 
Cidadania Dentro Fora Total

Norte 35 46 81 25 106 1624 1421 3045 411 3456

Nordeste 57 145 202 47 249 3498 9507 13005 1368 14373

Centro-
Oeste 13 57 70 43 113 2067 2914 4981 2289 7270

Sudeste 35 42 77 318 395 990 2918 3908 14196 18104

Sul 232 58 290 154 444 69868 6061 75929 12467 88396

Total 372 348 720 587 1307 78047 22821 100868 30731 131599

Fonte: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (2016)

Já a região Nordeste, mais de 81% das permissões estão dentro dos territórios, destes 71,7% estão 
nos Territórios da Cidadania. Nesta região também vale a ressalva para os estados da Paraíba e Piauí onde 
todas as permissões do Sipaf estão dentro dos territórios. A referida região está em terceiro lugar entre as 
05 regiões do país em número de permissão de uso do Sipaf, com 249 permissões, abrangendo um total 
de 14.373 mil agricultores familiares beneficiados pela política. A região Nordeste é também a região que 
apresenta o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar dentro dos territórios para as 05 
regiões do país, um total de 2.024.476,00 de estabelecimentos Tabela 2. As regiões Norte e Nordeste são as 
regiões com maior percentual de permissão de uso do Sipaf, dentro dos Territórios Rurais e da Cidadania 
em relação ao total. 

As permissões de uso do Sipaf na região Centro Oeste apresentam os seguintes resultados: 61,9% den-
tro dos territórios, destes 81,4% estão nos Territórios da Cidadania e 18,6% nos Territórios Rurais com-
preendendo 4.981 agricultores familiares dos 7.270 beneficiados pelo Sipaf. A região apresenta aproxima-
damente 168 mil estabelecimentos da agricultura familiar, dentro dos territórios, de um total de 186.494 
mil estabelecimentos. 

A região Sudeste com aproximadamente 400 permissões de uso do Sipaf, apresenta o maior número 
entre as macrorregiões do país de permissão fora dos territórios, mais de 80%. Dentre aqueles que estão 
dentro dos territórios 55% estão nos Territórios da Cidadania e 45% nos Territórios Rurais. Segundo os da-
dos da SDT, a região é também a que apresenta o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar 

1 Secretaria do Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Informações encaminhadas via e-mail por analista da SDT
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fora dos territórios, mais de 400 mil. Vale ressaltar que o estado do Espírito Santo é o estado da região com 
maior percentual de permissões dentro dos territórios, mais de 97%, enquanto São Paulo e Minas Gerais 
apresentam mais de 80% das permissões fora dos territórios, seguido do Rio de Janeiro com mais 90%. 

Tabela 2 – Nº de Estabelecimentos da Agricultura Familiar por Território e Região 

Região Território Rural Território Cidadania Total Território Fora dos Territórios Total 

Norte 95.775 279.898 375.673 14.531 390.204

Nordeste 756.208 1.268.268 2.024.476 162.029 2.186.505

Centro Oeste 71.251 96.677 167.928 18.566 186.494

Sudeste 94.198 190.976 285.174 414.039 699.213

Sul 475.012 211.880 686.892 8.750 695.642

TOTAL 1.492.444 2.047.699 3.540.143 617.915 4.158.058

Fonte: Secretaria Desenvolvimento Territorial (2016). Base de Dados dos Estabelecimentos: Censo Agropecuário de 2006.

A região Sul com maior número de permissionários (444) e beneficiários do Sipaf 88.396, a região Sul 
apresentou os seguintes dados: 65% das permissões estão dentro dos territórios, destes 80% estão nos 
Territórios Rurais. Destaca-se os estados do Rio Grande do Sul com 76% e Santa Catarina com 80% das 
permissões nos territórios. Contrapondo a esse significativo número de permissões dentro dos territórios o 
Paraná, no entanto, apresenta apenas 23% das permissões nos territórios. 

Outro dado observado foi com relação as permissões para pessoas jurídicas. Do total de 451 permis-
sões 63% estão dentro dos territórios, apresentando desta forma, um número maior de permissões dentro 
dos territórios que as permissões físicas, que totalizaram 856 com 50,7% dentro dos territórios, o que se 
confirma pelo teste do χ2 (Qui Quadrado) com p-valor < 0,05 mostrando que há evidencia de associação 
entre as variáveis, territórios x permissionários jurídicos/físicos. Ou seja, as dinâmicas territoriais apresen-
taram melhores resultados com as entidades representativas da agricultura familiar. 

Conclusão

Os resultados deste estudo necessitam de maior aprofundamento para afirmações mais incisivas, con-
tudo pelos dados apresentados, é possível apontar que a política de desenvolvimento territorial pode ter 
tido efeito positivo sobre o Sipaf, embora as tradições das instituições seja de dificuldades no trabalho Inter 
setorial, e não haver registro na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Reforma Agrária de ações ou 
estratégias para ampla divulgação do Sipaf articulado com a política de desenvolvimento territorial. Os da-
dos apontam que é possível um avanço muito maior na articulação entre ambas as políticas públicas.
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Resumo

O presente short papers analisa a experiência da política de desenvolvimento territorial da Bahia, im-
plementada pelo Governo Jaques Wagner, no período de 2007 a 2013. Foca o aspecto da governança ter-
ritorial e os mecanismos utilizados para a realização da mesma, com vistas a analisar os resultados desse 
processo, ainda em construção. A participação social aqui estudada foi construída a partir do processo de 
territorialização do estado da Bahia, quando o governo criou os territórios de identidade e os definiu como 
unidades de planejamento e execução das políticas públicas. Criou-se um arcabouço institucional inovador, 
com espaços de governança concretos para operar o desenvolvimento territorial, com base nos referidos 
territórios, e reproduziu-se a escuta social quando da renovação do mandato do governo, em 2011, rea-
lizando alterações no processo de escuta inicial, visando qualificá-la. Em termos conceituais, a política de 
desenvolvimento territorial baiana conforma uma nova institucionalidade, uma vez que oficializa territórios 
de identidade como espaços administrativos e de diálogo social. Espaços, portanto, de poder. Estes, como 
unidades de planejamento, são o locus para a ocorrência da maioria das políticas públicas, servindo-lhes, 
ainda, como espaço definidor de orçamento e de execução. Assim, as mediações existentes entre o estado e o 
que se define por territórios de identidade ocorrem entre o governo e as representações políticas daqueles, 
requeridas, por sua vez, como uma composição democrática das suas diversidades. A partir desta situação 
dada, optou-se por uma pesquisa qualitativa, através do estudo de caso, tendo na análise documental a 
principal fonte de pesquisa. Segundo a crítica aqui apresentada, aponta-se que, a despeito de avanços verifi-
cáveis na democratização e na descentralização da gestão pública, com a criação de um conjunto de espaços 
e instrumentos institucionais de escuta social e de governança territorial, os mesmos sofrem importantes 
contradições e revelam um campo fértil para o aprendizado da abordagem territorial.
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A Política de Desenvolvimento Territorial da Bahia refere-se a uma estratégia de desenvolvimento 
com participação social. Institucionalizada a partir de 2007 com o Governo Jaques Wagner e concebida 
como uma abordagem transversal para o Estado, tem sido implementada pela Secretaria do Planejamento 
(SEPLAN), objetivando a inclusão socioeconômica do conjunto do território baiano e a democratização 
das políticas públicas.

A abordagem territorial do desenvolvimento iniciou-se na esfera federal, logo no primeiro mandato do 
presidente Lula, com a nova condução do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e a criação da Secre-
taria de Desenvolvimento Territorial – SDT, oficializada em 2004. A Bahia, a partir de 2007, em consonância 
com esta tendência, implanta a abordagem territorial do desenvolvimento. Contudo, propõe uma inovação no 
cenário nacional com a instituição, não mais de territórios rurais, aos moldes da SDT, mas de territórios de 
identidade. A instituição dos territórios de identidade veio a atender uma demanda social já colocada e tam-
bém às próprias premissas políticas já apresentadas no Plano de Governo nas eleições de 2006. Em publicação 
oficial da SEPLAN, (BAHIA, 2012, p. 12), se lê sobre o novo ciclo do planejamento com o exercício do novo Go-
verno, que o mesmo deveria ser: “[..] sistêmico e, portanto, transetorial, sustentável, integrando o social com 
o econômico e com o ecológico que o processo tinha de ser participativo e, para isso, definiu os Territórios de 
Identidade como regionalização adequada para territorializar o planejamento e a gestão [..]”.

Portanto, a Política de Desenvolvimento Territorial da Bahia refere-se a uma estratégia de desenvol-
vimento nos marcos da Democracia participativa. A mesma conforma uma nova institucionalidade, uma 
vez que constituiu 27 territórios de identidade como espaços administrativos e de diálogo social. Espaços, 
portanto, de poder. Estes são o locus para o planejamento de políticas públicas, servindo-lhes, como espaço 
definidor de planejamento e de execução. Assim, as mediações existentes entre o Estado e os territórios de 
identidade se fazem entre o Governo e as representações políticas daqueles, requeridas, por sua vez, como 
uma composição democrática das suas diversidades. 

À medida que se instituiu os territórios de identidade (T.I.), a partir da Lei do Plano Plurianual de 2008 
(Lei nº 10.705, de 14/11/2007), e, hoje, pela Lei 13. 214/2014, os mesmos passaram a ser uma realidade 
diferenciada da tradição administrativa do Estado e se tornaram um desafio político para o avanço demo-
crático proposto pelo próprio governo. Isto porque emergem como novos sujeitos políticos e requerem 
sua participação ativa na gestão, através de instâncias de mediação e pactuação. Portanto, o objeto aqui 
analisado é a governança, entendida como o espaço e o exercício da concertação política e da mediação dos 
interesses dos poderes públicos, da sociedade civil e do setor econômico, visando o desenvolvimento.

Trata-se, portanto, de uma governança territorial, que, na Bahia, se inicia pelo Plano Plurianual Par-
ticipativo (PPA-P), passa pelo Conselho de Acompanhamento do PPA (CAPPA); pelo Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Territorial (CEDETER) e pelos Colegiados de Desenvolvimento Territorial Sustentável 
(CODETER). Estes últimos são as representações políticas dos territórios de identidade, a expressão de sua 
organização enquanto território, a representação de sua diversidade. Todos juntos compõem os espaços 
institucionais da governança territorial.

Analisou-se, pois, tais espaços de participação social e sua efetividade na experiência da Política de 
Desenvolvimento Territorial da Bahia. Focou-se na apuração da coerência dos processos implantados e seus 
resultados, com relação aos pressupostos definidos nos documentos oficiais da política territorial do Esta-
do baiano e nos discursos do Governo e da Coordenação Estadual dos Territórios de Identidade da Bahia 
(CET), registrados em documentos diversos. Para este propósito, buscou-se um embasamento nas formu-
lações teóricas encontradas na literatura acadêmica sobre abordagem territorial para o desenvolvimento 
sustentável. A CET é uma ocorrência inovadora no cenário nacional, pois se constituiu como a primeira rede 
territorial estadual do país.

O maior desafio de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, possivel-
mente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços e das práticas parti-
cipativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em suas relações com a sociedade. A 
governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se estabelecer no seio da sociedade. A Bahia vem 
sustentando esta abordagem territorial há três governos, conformando, hoje, dez anos da experiência. São 
muitas as contradições encontradas entre o que está escrito nos documentos oficiais, do que está previsto 
no PPA e o que realmente se efetiva na prática da gestão do Estado.
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Para uma melhor apreensão do significado e dos fins da governança na política territorial implemen-
tada na Bahia, recorre-se ao conceito de governança territorial apresentado por Dallabrida (2007), o qual 
é definido como: “[..] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade orga-
nizada territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo 
dos atores sociais, econômicos e institucionais [..]” (DALLABRIDA, 2007, p. 45). Abromovay (2006) ao tratar 
da contribuição marshalliana para a compreensão do desenvolvimento, chama atenção para a necessidade 
premente de se promover estudos e análises das instituições presentes nas articulações localizadas, para 
compreender como se dá as relações entre a diversidade dos atores e apreender a dinâmica do real ali pre-
sente. Grande parte das dificuldades da abordagem territorial na Bahia refere-se à fragilidade institucional 
manifesta nos territórios.

A governança territorial, portanto, prescinde do capital social como fundamental ao modelo, uma vez 
que, em termos conceituais, o território é tomado como um sujeito político e o desenvolvimento como um 
movimento de baixo para cima, e a partir das condições locais, ou seja, a partir dos atores locais. Assim, o 
desenvolvimento é tomado como um fim que se almeja e como construção processual, ao mesmo tempo. 

Como a necessidade do território é exatamente evitar o municipalismo dos investimentos e sair das 
armadilhas dos fisiologismos localistas, para uma esfera estratégica, seu sentido é o de articular as políticas 
públicas e os atores a elas relacionados, promover a cooperação dos entes federados, colaborar na definição 
das prioridades territoriais, informar sobre as nuances do território e suas necessidades e características 
mais importantes, tomando o conjunto dos municípios e das situações a serem enfrentadas para a melhoria 
da vida no território.

Para este fim coletivista e de caráter integrativo, a Resolução 002 do Conselho Estadual de Desenvol-
vimento Territorial (CEDETER) recomenda ao funcionamento dos CODETER, que os mesmos tenham uma 
dinâmica de trabalho e funcionamento adequados para que sejam capazes de realizar o monitoramento e a 
gestão de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial sustentável. Elemento reforçado na 
fala do Secretário do Planejamento em publicação da SEPLAN: ”[..] tendo para isso que implementar proces-
sos democráticos de coordenação e decisão, de modo a consolidá-los como espaços efetivos de gestão social 
dos Territórios de Identidade da Bahia”. (BAHIA, 2011, p. 47). 

Eis aqui um dos mais importantes problemas da política de desenvolvimento territorial na Bahia. A 
composição dos CODETER deve se adequar a tal tarefa. A “capacidade institucional adequada aos desafios” 
a que se refere a Resolução 002, remete a um nível de maturidade social que não está dado na realidade 
baiana, na maioria, senão na totalidade dos territórios. Ademais, esta é a questão de fundo a ser resolvida 
no arcabouço desta política de desenvolvimento territorial. Concorda-se com Abromovay (2000) quando in-
forma que territórios não são entidades já dadas, naturais, mas formas originais de determinadas interações 
sociais e: “[..] da capacidade dos indivíduos, das empresas e das organizações locais em promover ligações 
dinâmicas, capazes de valorizar seus conhecimentos, suas tradições e a confiança que foram capazes, histo-
ricamente, de construir”. (ABROMOVAY, 2000, p. 7).

Portanto, não se resolve tal fragilidade dos CODETER por decretos, ou mesmo por políticas pontuais de 
algum seguimento ou setor da economia ou da sociedade. Ademais, as contradições observadas na condu-
ção desta política por parte do próprio Estado são evidentes, uma vez que fomenta a lógica territorial, por 
um lado, e, por outro, a esvazia de conteúdos concretos ao que tange a governança de políticas públicas, de 
investimentos e decisões de modelos de economia de fomento ao desenvolvimento local. Neste sentido, a re-
flexão de Rover e Mussoi (2011) pode ajudar a entender os resultados desta experiência baiana, os autores 
chamam atenção para o risco de se mobilizar atores sociais para uma participação mais efetiva sobre polí-
ticas públicas: “[..] sem construir condições efetivas de que esta participação tenha algum poder de decisão 
sobre as peças orçamentárias que são destinadas a cada território local, pode resultar numa deslegitimação 
dos novos espaços de gestão social”. (ROVER e MUSSOI, 2011, p. 76).

Tal situação remete a se pensar em como fomentar o desenvolvimento institucional dos territórios, 
de que maneira atuar para favorecer uma apropriação do desenvolvimento por parte da sociedade? A re-
flexão de Favareto (2007) é útil para se pensar em respostas, quando afirma que os agentes da inércia ou 
da mudança institucional são motivados por interesses, e: “[..] para fazê-los prevalecer jogam com recursos 
acumulados em diferentes esferas da vida social em uma luta incessante. A mudança pode, assim, ocorrer 
tanto em decorrência de longo processo incremental como [..] por rupturas ou transições mais aceleradas.” 
(FAVARETO, 2007, p. 163).
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A constatação de Favareto (2007) de que ambientes os quais já têm: “[..] Tecidos sociais marcados por 
uma maior desconcentração e descentralização das diferentes formas de capital [..] tendem a ser ambientes 
mais propícios ao engendramento de formas mais dinâmicas de interação, facilitando o aprendizado cole-
tivo e a cooperação [..]” (FAVARETO, 2007, p. 163) demonstra que fazer avançar um capital social “ali onde 
ele não existe” (ABROMOVAY, 2006) é muito mais complexo e difícil. Caso da maior parte dos territórios de 
identidade na Bahia, hoje. 

Favareto (2007) aponta duas lições aprendidas pela experiência de fomento ao desenvolvimento le-
vada à frente nas duas últimas décadas: a primeira diz respeito ao fomento de formas descentralizadas de 
produção e à diversificação das economias locais. A segunda é que: “[..] Mudança institucional pode até ser 
induzida, mas somente através de mecanismos cuja repercussão só se manifesta em termos de médio e lon-
go prazo, seja pela via do aprendizado, seja pela via do acúmulo e conversão dos recursos mobilizados na 
direção da mudança”. (FAVARETO, 2007, p. 163).

Para Favareto (2007) a questão central a que as iniciativas institucionalistas acabam se esbarrando é o 
fato de as mudanças institucionais pela via da lógica territorial por elas pretendidas serem “[..] marcadas pe-
los limites de uma incorporação ‘por adição’ [..] e não como um sinal de mudança institucional” (FAVARETO, 
2007, p. 165). Abromovay (2006), por sua vez, conclui que a falta de estudos sistemáticos que gerem avalia-
ções e estabeleçam certas tipologias sobre o alcance e os limites da atuação das organizações de desenvol-
vimento rural é: “[..] um sério obstáculo para o avanço da reflexão a respeito.” (ABROMOVAY, 2006, p. 12).

A preocupação de Abromovay pode ser estendida para a dimensão territorial dos territórios de identi-
dade na Bahia. As organizações sociais nestes espaços estão em estado ainda pouco capaz de protagonizar 
uma articulação de interesses e conformar redes produtivas que gerem lhames territoriais para uma inter-
venção mais empoderada nos rumos do desenvolvimento local. E o Estado que, apesar de ter implementado 
a abordagem territorial não a tem como uma política forte e estratégica, limitando-a à escutas sociais para o 
PPA e à programação orçamentária, sem, contudo, efetivar governança territorial junto aos espaços institu-
cionalmente criados para este fim, esvaziando-os de poder.

Resta, pois, que os elementos do planejamento do desenvolvimento, até o momento, na Bahia, estão cir-
cunscritos aos PPA participativos, e a dinâmica da governança deste desenvolvimento tem-se reduzido aos 
dilemas referentes às suas escutas sociais – dos seus resultados objetivos, ou a ausência deles, na execução 
orçamentária por território. Neste sentido, restaria se pensar em termos de uma pactuação territorial, com 
base nas escutas e no PPA propriamente dito, como fórmula de fazer a concertação mais ampla, aportando 
no orçamento aquelas propostas levantadas nas escutas do PPA. Este pacto para o desenvolvimento local, 
entretanto, nunca foi materializado. A despeito disso, porém, uma parte das demandas sociais foi executada, 
mas sem uma demonstração clara ao público e ao próprio governo, pois faltam instrumentos adequados 
para apuração e gestão destas informações.

Apesar de um arcabouço institucional robusto, o Estado da Bahia não conseguiu ainda fazer desta ex-
periência de democracia participativa uma modelagem eficiente de gestão pública. Estruturar uma mode-
lagem de planejamento e gestão, que integre os territórios de identidade, através dos Planos Territoriais de 
Desenvolvimento sustentável (PTDS), os PPA, as Leis Orçamentárias Anuais (LOA) e um sistema de moni-
toramento e avaliação que permita maior transparência e retorno à sociedade/território tem sido o desafio 
do Estado baiano.

Portanto, o desenvolvimento territorial é menos destacado na Bahia, do que a democracia partici-
pativa territorial. Os elementos de participação, ainda que fragilizados, são mais sólidos e louvados, na 
prática e no discurso do governo baiano, do que os de gestão efetiva dos territórios – a governança efetiva 
de políticas públicas e projetos. Esta situação é determinada pela fragilidade histórico-cultural da Bahia, 
cujo capital social ainda é, tomado o conjunto do estado, muito incipiente para uma abordagem territorial 
do desenvolvimento. Estado e sociedade tem caminhado juntos na construção dos espaços de governança 
e no arcabouço institucional, avançado, que hoje estrutura a política de desenvolvimento territorial. Mas 
seus confrontos dialéticos, que poderiam fazer avançar a gestão pública são pouco expressivos. O Estado 
não tem a abordagem territorial como estratégica ou como política declarada de contra-hegemonia ao 
conservadorismo. A sociedade não se apropria da oportunidade, mantem-se à margem dos espaços de 
governança, e aqueles grupos que se dedicam à construção, são frágeis e não se constituem em redes 
socioterritoriais com poder efetivo de intervir para fazer pressão suficiente no sentido de impor uma 
mudança de rumo. Uma estratégia possível para a construção deste campo seria uma que visasse o engen-
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dramento de redes socioterritoriais, a partir de uma ação estruturada para articular os pontos das redes, 
promover uma formação no campo da abordagem territorial do desenvolvimento, das identidades e da 
comunicação em rede, a partir de uma metodologia de educomunicação. Uma rede seria com as Escolas 
Família Agrícola, Institutos Tecnológicos, Universidades Estaduais, os Colegiados Territoriais. A formação 
de atores que em processo estariam, já, atuando nas redes, fomentando o debate, produzindo imagens, 
textos, evidenciando os locais e fazendo girar em escala. 
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La presente ponencia sale de dos documentos elaborados por el equipo asesor del Programa Piloto 
Territorios Productivos: Territorios Productivos Un Programa Articulador para Reducir la Pobreza Rural a 
través del Incremento de la Productividad, la Producción y los Ingresos e Inclusión Productiva Rural Apren-
dizajes de un año del Programa Piloto Territorios Productivos.2

I. Propuesta de política pública: la experiencia de Territorios Productivos

Territorios Productivos se relaciona con tres problemas que se refuerzan mutuamente: a) la muy lenta 
reducción de la pobreza rural por ingresos (agrícolas y no agrícolas) y de la inseguridad alimentaria de 
los hogares rurales; b) el muy lento crecimiento de la productividad de la agricultura mexicana y, particu-
larmente, de los pequeños productores, c) la baja calidad del importante gasto público. La estrategia del 
programa Territorios Productivos consiste en fortalecer la capacidad de los campesinos y pequeños pro-
ductores en condición de pobreza, para demandar y articular, desde abajo, la oferta pública de programas 
productivos y mejorar la participación organizada de los hogares en condición de pobreza en esos espacios 
económicos expandidos. 

El enfoque del programa es territorial y no sectorial. Ello implica: potenciar las ventajas comparativas 
de cada territorio en materia de desarrollo económico y productivo; promover vínculos intersectoriales 
(entre las actividades primarias, incluyendo la agricultura, la manufactura incluyendo el procesamiento de 
productos agrícolas, y los servicios), porque de dichas relaciones pueden surgir importantes multiplicado-
res de la actividad económica territorial, y promover vínculos entre las comunidades rurales y los centros 
urbanos pequeños y medianos. 

La articulación con la oferta pública se busca “de abajo hacia arriba” (vía el apoyo a las organizaciones 
locales en sus postulaciones a otros programas) así como “de arriba hacia abajo” (vía el dialogo político de 
las dependencias que dirigen el programa con las dependencias que son responsables de programas que 
son considerados prioritarios.

La superación de la condición de pobreza y, con mayor razón, de pobreza extrema en zonas rurales, 
requiere mejorar la productividad, la producción y los ingresos de todos los miembros del hogar en edad 
económicamente activa Esto implica elevar la tasa de ocupación de las mujeres rurales en el empleo remu-
nerado (por cuenta propia y asalariado).

1 El trabajo fue posible gracias al financiamiento de FIDA e IDRC y PROSPERA y fue coordinado por RIMISP.
2 Julio Berdegue, Gustavo Gordillo, Isidro Soloaga, Antonio Yúnez, John Scott, Gerardo Franco y Héctor Robles (2015). Territorios Productivos Un Progra-

ma Articulador para Reducir la Pobreza Rural a través del Incremento de la Productividad, la Producción y los Ingresos. Documento N° 131. Grupo de 
trabajo Desarrollo con Cohesión Territorial. RiMISP, febrero de 2015.

 Julio Berdegue, Gustavo Gordillo, Isidro Soloaga, Antonio Yúnez, Celeste Molina, John Scott, Gerardo Franco y Héctor Robles. Inclusión Productiva Rural 
Aprendizajes de un año del Programa Piloto Territorios Productivos. RIMISP. Agosto 2016.
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II. Principales hallazgos a dos años de operación

1. Preguntas de aprendizaje

El aprendizaje se guía por algunas preguntas que se resumen de la siguiente forma:

i) ¿Se puede organizar la demanda de las familias PROSPERA por aquellos bienes y servicios de fo-
mento productivo que requieren para eliminar las restricciones que enfrentan?

ii) ¿Se puede conseguir la concurrencia de los programas productivos y los programas sociales 
(PROSPERA para todos los efectos prácticos) con base en la organización de la demanda? Lo que 
llamamos “concurrencia de abajo hacia arriba”.

iii) Mediante la concurrencia de varios programas productivos en los ámbitos de una misma localidad 
y del territorio del que forma parte ¿se puede articular un conjunto integral de bienes y servicios 
que sea suficiente para estimular y apoyar nuevas o mejores actividades económicas?

2. La hipótesis inicial

La hipótesis inicial del programa fue que la calidad de la demanda organizada de las familias PROSPERA 
por bienes y servicios de fomento productivo, aunada al compromiso y al peso político y técnico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de PROSPERA, 
así como a la decisión presidencial de impulsar una estrategia de inclusión productiva de las familias en 
situación de pobreza (cambio de Oportunidades a PROSPERA), serían factores suficientes para movilizar y 
articular una pequeña fracción de la oferta pública ya existente de fomento productivo. El programa podría 
en esas condiciones dar claras evidencias sobre la respuesta a cada una de las cuatro preguntas de aprendi-
zaje, que podría ser utilizada por los diseñadores de política y las autoridades para, en su caso, expandir el 
modelo de intervención.

3. Aprendizajes de la demanda

Se cuenta con un método validado (con ajustes operativos respecto de lo hecho en 2014), para priorizar 
y seleccionar entidades federativas, territorios, municipios, localidades y familias por atender. El método 
se basa enteramente en criterios objetivos, verificables e independientes de PROSPERA y de los programas 
productivos. Esto no es menor, pues está bien establecido que los programas productivos tienen un severo 
problema de débil focalización en familias rurales en condición de pobreza, especialmente si se busca que 
estas familias sean sujetos de las políticas sociales. 

El método sigue un enfoque territorial que permite concentrar la atención en territorios rurales articu-
lados ex ante con centros urbanos (acceso a bienes, servicios, mercados), a la vez que tiene el potencial de 
concentrar los apoyos productivos para articular distintos bienes y servicios y para acumular suficiente masa 
crítica, para tener una mejor oportunidad de catalizar dinámicas de mayor dinamismo económico local.

El método en su primera aplicación tuvo fallas de implementación, que se han analizado a profundidad 
que son fácilmente corregibles en futuros ejercicios. Se trata principalmente de la necesidad de reforzar la 
validación en campo, para asegurar que todas las localidades y territorios seleccionados por el procedimiento 
objetivo, tienen las condiciones de gobernanza, sociales y económicas básicas para participar en una iniciativa 
de inclusión productiva. La relación de las familias PROSPERA con ejes productivos significativos del territorio, 
es una condición a la que hay que prestar más atención que lo que se hizo en 2015, pues tiene un impacto im-
portante en un programa que busca incrementar la productividad y los ingresos monetarios de las personas en 
condición de pobreza. En cuanto a la gobernanza, aprendimos que en un número de localidades originalmente 
incluidas en el programa se vivieron conflictos sociales (a veces derivados de procesos electorales, y otras ve-
ces endógenos a las comunidades) que en algunos casos obligaron a suspender el programa.

Al mismo tiempo, se aprendió que en alrededor de 10% de las localidades con alta presencia de familias 
PROSPERA, prácticamente no se encontraron actividades económicas in situ que tengan el potencial de ex-
pansión o de desarrollo a un costo razonable, como para generar un incremento importante de los ingresos 
monetarios. En estas localidades, la estrategia de inclusión productiva de Territorios Productivos no es la 
más adecuada. 
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Se seleccionó el cuerpo técnico inicial de promotores sin ninguna injerencia política o corporativa, es-
trictamente sobre la base del mérito de los postulantes. Un porcentaje no menor de las y los promotores se 
radicaron en los municipios del programa. Además, a pesar de que se han modificado sus condiciones con-
tractuales en tres ocasiones, la mitad de los promotores ha continuado trabajando en el programa (ya por 
18 meses), una tasa de deserción bastante inferior a la de la mayoría de los programas productivos. A dife-
rencia de la gran mayoría de los programas productivos, en este caso los promotores están cotidianamente 
en terreno, en las mismas localidades y con las mismas familias, lo cual ha permitido construir una relación 
de confianza y colaboración que es indispensable para que la asesoría sea eficaz.

La población que verdaderamente participa en el programa está integrada casi exclusivamente por las 
mujeres, que son las representantes de cada familia en PROSPERA. Hasta ahora no ha sido posible involucrar 
a otros integrantes de las familias, como las mujeres jóvenes que aún no son jefas de familia y los hombres. 
El programa postulaba la necesidad de involucrar a los demás integrantes de la familia, porque ellos poseen 
o controlan activos productivos, capacidades y ámbitos de actividad económica que son indispensables para 
poder realizar proyectos productivos con mayor potencial de impacto.

La rigidez de la oferta productiva termina condicionando qué demanda se expresa en las propuestas 
de proyectos de las familias. Los planes comunitarios de desarrollo identificaron objetivos y restricciones y, 
para enfrentarlos, también definieron determinadas inversiones y acciones. Sin embargo, lo normal es que 
cada programa productivo tenga una gama muy acotada de los bienes y, a veces, de servicios (“apoyos”) que 
proporciona. Aunque las organizaciones locales saben que quieran A y que necesitan A, terminan recibiendo 
B, porque eso es lo que ofrecen los programas.

Los programas productivos existentes, aquellos que ofertaran los bienes y servicios que demanda y 
necesitan los hogares organizados. La realidad es que la inercia de los estamentos técnicos los ha llevado en 
muchos casos a ver qué ofrece el programa productivo que está más a la mano, y a ajustar el proyecto a ese 
espacio de posibilidades. 

Un porcentaje significativo de las participantes son reacias a invertir el tiempo y esfuerzo demandado 
por un proceso participativo de desarrollo económico productivo. Se combinan al menos cuatro factores: a) 
la condición de pobreza o pobreza extrema en que viven muchas de las familias, impone que sus decisiones 
privilegien el muy corto plazo, aunque el potencial beneficio sea mayor a mediano plazo; b) por la misma 
condición de pobreza, una proporción de estas personas carece de habilidades básicas para poder identifi-
car y realizar un proyecto productivo, en ausencia de un trabajo previo de habilitación social; c) la conducta 
de estas personas y familias está afectada por la inercia de la relación tradicional de sus comunidades con 
los programas productivos, que se caracteriza por recibir apoyos cuya consecución no requiere un esfuerzo 
previo, aunque las probabilidades de que reciba un apoyo sean muy bajas;4 dada esa tradición, invertir 
tiempo en organizarse y formular un proyecto de desarrollo, a muchas les parece algo poco razonable; d) el 
costo de oportunidad de participar en proceso de planeación que no garantizan que los apoyos se reciban 
como ellos y en lo que ellos necesitan, desincentiva su participación.

Hay una impresionante debilidad del tejido organizacional en los territorios. Decenas de entrevistas 
que se realizaron en las localidades del programa nos permiten confirmar que la principal causa de la re-
sistencia de las familias a organizarse es la corrupción. Se tiene la muy amplia experiencia de que las orga-
nizaciones promovidas desde afuera por programas productivos, con reglas impuestas, son presa fácil de 
prácticas corruptas, tanto externas como internas al grupo. Al contrario, las personas entrevistadas señalan 
que las organizaciones comunitarias que surgen por iniciativa propia, con sistemas de reglas definidos y fis-
calizados por los participantes, en general funcionan bien y cumplen sus propósitos (ejemplos ilustrativos 
son el comité de agua en Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, y el comité de padres de familia en Altotonga, Veracruz).

El programa no ha formulado una definición clara de lo que entenderá por “organización social orien-
tada al desarrollo económico y a la generación de ingresos”. Hay un debate y decisiones pendientes sobre 
si se promoverá una forma única de organización (lo que en nuestra opinión sería un grave error), o si se 
reconocerán distintos tipos de organizaciones, siempre y cuando cumplan con algunos criterios mínimos. 
También hay carencias en la definición de metodologías y herramientas para acompañar a la población en 
sus decisiones sobre para qué y cómo quieren organizarse, y sobre las reglas que regirán la fórmula de ac-
ción colectiva que finalmente elijan. 

Un tercer aspecto por clarificar es la relación de estas organizaciones sociales para fines económicos pro-
ductivos, con la estructura de participación de PROSPERA (comités de beneficiarias). Dichos comités son la 
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instancia inicial mediante la cual el PPTP llega a la comunidad e informa a las beneficiarias de PROSPERA sobre 
sus objetivos y condiciones de participación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se va debilitando 
toda vez que, como ya hemos dicho, solo un porcentaje de las beneficiarias de PROSPERA aceptan la invitación 
a participar en este programa, el cual va naturalmente conformando grupos para realizar sus actividades.

Impulsado por la urgencia de lograr que las familias accedieran a apoyos productivos, el programa hizo 
suya la modalidad convencional de elaboración y presentación en ventanilla de gran cantidad de pequeños 
proyectos familiares orientados a conseguir un apoyo puntual. Es entendible que las autoridades –ante la 
evidencia de que los programas productivos no iban a abrir ventanillas para convocatorias especiales, como 
se había comprometido– orientaran a los equipos de promotores a trabajar con las familias en la prepara-
ción de proyectos tradicionales, que es lo que tenían a la mano. 

Lo que es claro es que Territorios Productivos, a pesar de estar en su primer año y de tener un progra-
ma pequeño y, sobre todo, además de las restricciones del lado de la oferta que analizaremos más adelante, 
contó con capacidad de organizar suficiente demanda “tradicional” para potencialmente haber accedido a 
un porcentaje importante de los presupuestos de varios de los programas productivos existentes en el país. 
Esto quiere decir, con un sistema de apoyo bien organizado y no clientelar, las familias rurales en condición 
de pobreza están en condiciones de organizarse y participar para demandar bienes y servicios de fomento 
productivo por montos agregados considerables.

También es claro que, en 2015, el programa no formuló los proyectos territoriales integrales que es-
taban considerados en el diseño, ni tampoco realizó acciones significativas de desarrollo organizacional, 
como estaba presupuestado. En el primer caso, debido a que se impuso la urgencia de disminuir recursos de 
apoyos por la vía tradicional de las ventanillas existentes, en especial cuando se fue haciendo evidente que 
la mayoría de los programas no iban a cumplir sus compromisos de abrir convocatorias especiales para las 
familias PROSPERA que tuvieran proyectos integrales. 

En cuanto al desarrollo organizacional, operaron impedimentos normativos de PROSPERA que hasta 
ahora no se han resuelto y que han impedido ejercer los recursos del presupuesto para apoyar los procesos 
organizativos locales. Tampoco se realizaron los talleres de capacitación de los promotores del programa 
que estaban planificados para el segundo semestre de 2015, por decisión de las instancias de coordinación 
del programa.

Pero quizá lo más importante en materia de desarrollo organizacional es el grado de convicción que 
exista en los distintos niveles gerenciales de PROSPERA, de que al menos hipotéticamente –y para ello el 
PPTP es un programa de aprendizajes– es más factible desatar el potencial productivo de las familias cuan-
do éstas ejercen un grado importante de autonomía en sus decisiones de cómo organizarse y cómo producir. 
En ningún caso la autonomía supone que este Programa Piloto opera en el marco de PROSPERA.

4. Aprendizajes del lado de la oferta

La lección más importante de 2015 es que el modelo de concurrencia no funcionó. Solo tres de los 15 
programas productivos vinculados al programa efectivamente hicieron su tarea de proporcionar bienes y 
servicios de fomento productivo a familias PROSPERA.

Hubo algunos logros que es importante registrar: a) algunos programas etiquetaron recursos para des-
tinarlos a las familias PROSPERA (por medio del PPTP o de proyectos productivos generados de forma inde-
pendiente); b) se estableció y funcionó regularmente el Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro, por 
lo que ahora se cuenta con un espacio institucionalizado para el diálogo interdependencia e intersectorial 
sobre la problemática de la inclusión productiva y; c) se incorporaron algunas obligaciones en las reglas de 
operación de los programas, que allanan o resuelven algunas de los principales obstáculos normativos y 
reglamentarios que existían en 2014. Pero estos avances, con todo lo importantes que son y todo el esfuerzo 
que demandaron, no fueron suficientes para conseguir el objetivo de una verdadera concurrencia. 

Este no es un problema que afecte solamente a Territorios Productivos. Desde el inicio del sexenio, en 
2013, cada año se han modificado las reglas de operación de los programas productivos para tratar de que 
orienten más recursos a las poblaciones que son objeto de las estrategias y políticas de inclusión social. 
En segundo lugar, la Cruzada Nacional contra el Hambre hizo un esfuerzo considerable durante muchos 
meses de minucioso trabajo para facilitar la articulación de varios programas “desde arriba”, y piloteó una 
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experiencia en Chiapas. Además, en 2015, PROSPERA movilizó al personal de sus delegaciones para generar 
proyectos productivos y obtener de los programas federales los apoyos requeridos. Esto quiere decir que 
desde 2013 se han intentado cuatro estrategias diferentes –incluyendo al PPTP– para conseguir que los 
programas productivos federales reorienten un porcentaje significativo de sus presupuestos para atender a 
familias PROSPERA, materializando así la estrategia de inclusión productiva. A pesar de la enorme energía 
invertida y del peso político movilizado, todos los antecedentes sugieren que no se ha podido modificar de 
manera importante la situación de casi total falta de apoyo que fue diagnosticada en la encuesta CONEVAL 
de línea de base de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Ante la presión política para avanzar en la articulación social productiva, la respuesta de algunas de-
pendencias claves ha sido la de re-empaquetar algunos componentes, simulando que se están creando 
nuevos programas e iniciativas integradoras verdaderamente diferentes de las anteriores. Además, las ge-
rencias de estos viejos componentes empaquetados en nuevos programas no cuentan con mecanismos de 
coordinación, por lo que ni siquiera se garantiza su integralidad, como lo señala la SHCP en la estructura 
programática de 2017.

¿Por qué no se ha tenido éxito? Por una serie de factores que ya estaban identificados en el documento 
de diseño del programa Territorios Productivos, que incluye la larga tradición histórica de gasto sectoriza-
do; la poca flexibilidad de las reglas de los programas; el enorme peso en las dependencias responsables 
del desarrollo productivo rural, de la idea de que las personas en situación de pobreza que viven en zonas 
rurales no tienen potencial productivo; la concentración del gasto público sectorial agropecuario en los 
territorios y estados de menor pobreza relativa, y/o en empresas y productores que no están en situación 
de pobreza; además, la captura clientelar de muchos programas productivos dirigidos a las personas en 
situación de pobreza y a poblaciones vulnerables o marginadas.

Si esos factores ya estaban bien diagnosticados en el diseño del programa, ¿por qué se insistió en la 
estrategia de concurrencia intersectorial? La respuesta se basa en tres razones:

a) Porque desde el inicio del presente sexenio se mandaron fuertes señales políticas, al más alto nivel 
del Estado, de que se quería instalar una política social de nueva generación, que se basaba en 
complementar las transferencias sociales con estrategias de inclusión productiva, laboral y finan-
ciera. La transformación de Oportunidades en PROSPERA fue una señal significativa en la misma 
dirección. Eso generó un escenario político mucho más favorable que el que había existido en los 
20 años previos.

b) Porque se pensó que el trabajo del programa Territorios Productivos de organizar la demanda y 
formular participativamente proyectos territoriales integrales, podría contribuir – como en otros 
países de América Latina– a incentivar una articulación de la oferta.

c) Porque al menos a nivel del programa piloto, los recursos que se esperaba demandar representaban 
una fracción pequeñísima de la vertiente de competitividad del Programa Especial Concurrente. Se 
supuso que, ante la señal de prioridad política, las dependencias a cargo de los programas producti-
vos no tendrían voluntad, o capacidad, de resistir una reasignación mínima de sus recursos.
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Resumo

O estado realiza, por meio do INCRA, a regularização fundiária de territórios quilombolas, com base 
em preceitos constitucionais. Tal política representa, em suma, um compromisso de estado com o reconhe-
cimento da diversidade sócio cultural da sociedade brasileira e com a democratização do acesso à terra. 
Como resultado de histórica luta, os grupos quilombolas impulsionaram a publicação da portaria INCRA 
nº 175/2016, onde a autarquia insere o público quilombola no rol de beneficiários da reforma agrária, ex-
pandindo a estes o acesso às políticas de desenvolvimento como acesso a crédito de instalação, assistência 
técnica e extensão rural. Assim, desde o início da regularização de quilombos pelo INCRA, há treze anos, 
era apenas garantido o acesso à terra pela autarquia. Nesse trabalho visamos discutir as iniciativas estatais 
existentes para desenvolvimento desses territórios, os desafios e inovações que o componente étnico apre-
senta, considerando o grande desafio que será a implementação dessas políticas públicas. Atualmente, as 
políticas públicas de desenvolvimento territorial disponíveis a esses grupos são executadas por diferentes 
órgãos da administração pública federal, com concentração das ações para agricultura familiar na Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (EX-MDA). A partir das poucas pesquisas 
e levantamentos existentes junto aos territórios quilombolas que possuem título e/ou acesso à terra, sa-
bemos que os resultados dessas políticas de desenvolvimento estão aquém do ideal. Assim, é necessário 
discutir as formas de acesso e execução dessas políticas públicas e como novas possibilidades poderão ser 
construídas considerando, também, a importante contribuição desses povos e comunidades tradicionais no 
planejamento e execução.



615

GT7 – Capacidades estatais para a gestão territorial

Os primeiros títulos definitivos de propriedade expedidos com base no Artigo 68 do Ato Das Dispo-
sições Constitucionais Transitórios da Constituição Federal de 1988 – que garante aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos a propriedade definitiva de suas terras e atribui ao Estado a obrigação de 
emiti-los – remontam aos anos 1990, quando o INCRA e os institutos de terra do Pará, Maranhão e Piauí 
expedem títulos em áreas públicas federais e estaduais. A partir de 2006, os primeiros títulos com base no 
Decreto 4.887/2003 são expedidos pelo INCRA, após o cumprimento do longo processo administrativo de 
regularização fundiária1. Até o presente momento foram entregues 209 títulos em 152 territórios quilom-
bolas em todo o país, totalizando 1.046.101,0433 ha. Tal área representa 0,12% do território nacional. A 
título de comparação, as Unidades de Conservação ocupam 17% do país, as terras indígenas 13%, projetos 
de assentamento da reforma agrária 10% e estabelecimentos rurais 42%.

O crescimento progressivo do número de territórios quilombolas titulados levanta questões acerca da 
melhoria das condições de vida das comunidades que já tiveram acesso à terra, bem como do uso e controle 
das áreas adquiridas e dos recursos naturais. Há poucos dados acerca da situação das famílias vivendo em 
territórios titulados e do impacto que o acesso formal à terra tem sobre sua qualidade de vida. Sabe-se, a 
partir dos relatórios técnicos produzidos pelo INCRA, que nos quilombos titulados são praticadas tanto ati-
vidades agroextrativistas como outras não agrícolas, como o turismo e o artesanato. Em vários casos, a pro-
dução de alimentos é realizada não só para o autoconsumo, mas também para geração de renda por meio 
da comercialização em mercados locais e regionais, contribuindo para o desenvolvimento tanto das comu-
nidades como da região em que estão inseridas. Não há dados suficientes para contrapor área regularizada 
para quilombolas com área destinada à agricultura, ou mesmo afirmar que a primeira retira possibilidade 
de desenvolvimento da segunda. Territórios quilombolas são uma plena possibilidade de desenvolvimento 
da produção de alimentos e de preservação da diversidade social, agrícola e ambiental deste país, conforme 
é possível ver nos relatórios técnicos produzidos pelo INCRA para regularização de quilombos.

Uma única pesquisa de caráter abrangente que promoveu um diagnóstico dos territórios quilombolas 
titulados foi realizada pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), do Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O estudo quantitativo, de caráter censitário, pesquisou os 
domicílios dos territórios titulados entre 1995 e 2009 e visou oferecer um diagnóstico acerca da situação 
dessa população no que se refere a condições de vida, da segurança alimentar e do acesso a programas 
sociais. A pesquisa revelou que cerca de 55% das famílias pesquisadas em territórios titulados apresentam 
características de insegurança alimentar2. É interessante notar que ao se considerar separadamente as seis 
regiões pesquisadas esse número é muito alto na região do Baixo Amazonas (86,3%) e menor no Centro Sul 
(24,2%). As condições de vida também são medidas pelo critério de renda. No caso das famílias tituladas, 
em 2011, ano de realização da pesquisa, 45,6% dos quilombolas viviam em condição de extrema pobreza. 

Chama atenção ainda a baixa cobertura de importantes programas de estruturação produtiva que ge-
ram impacto positivo na renda do produtor rural e dos municípios. O PRONAF chega a apenas 5,8% das 
famílias quilombolas na média nacional, o Garantia Safra a 4% e a assistência técnica rural (ATER) a apenas 
1,3% das famílias entrevistadas. A pesquisa também revela baixo acesso a políticas públicas de infraestru-
tura, como esgotamento sanitário e acesso à moradia adequada.

Apesar desse quadro que indica a falta, ou o baixo acesso, de políticas públicas que visam o desenvolvi-
mento territorial das comunidades quilombolas, documentos oficiais do Estado brasileiro – como o II Plano 
Nacional de Reforma Agrária (BRASIL, 2003) – reconhecem a necessidade de alinhar a reforma da estrutura 
fundiária brasileira às políticas de fomento produtivo voltadas para as áreas reformadas, entre elas os ter-
ritórios quilombolas. O documento também defende o fomento do etnodesenvolvimento nesses territórios:

“(...) o II PNRA prevê ações de promoção do etnodesenvolvimento e de garantia da segurança alimentar e 
nutricional das comunidades quilombolas. Trata-se de aproveitar suas experiências históricas e os recursos 
reais e potenciais da sua cultura, de acordo com projetos definidos segundo seus próprios valores e aspira-
ções, portanto, a partir da capacidade autônoma de uma sociedade culturalmente diferente para guiar seu 
desenvolvimento” (BRASIL, 2003).

1 Este inclui a de indenização e desintrusão de ocupantes não quilombolas.
2 A avaliação é realizada por meio do parâmetro se o adulto que pertencente a uma família de alguma das comunidades quilombolas ficou o dia inteiro 

sem comer ou só fez uma refeição no dia porque não tinha comida em casa (MDS, 2014).
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A elaboração de um Plano de Etnodesenvolvimento para os territórios quilombolas titulados é item obri-
gatório segundo o Art. 19 do Decreto 4.887/2003. A gênese do termo etnodesenvolvimento está inserida no 
contexto da América Latina da década de 1980, quando se dá o questionamento ao modelo de desenvolvi-
mento etnocida praticado no continente, baseado, em síntese, numa visão de atraso dos países do Terceiro 
Mundo e com vistas ao crescimento econômico voltado para industrialização (LITTLE, 2002; STAVENHA-
GEN, 1984). Grupos indígenas, camponeses, comunidades rurais e tradicionais não somente foram excluí-
dos dos processos de modernização e do progresso das frentes capitalistas de desenvolvimento agrícola 
como tratados enquanto obstáculos a este progresso (SOUZA LIMA e BARROSO-HOFFMANN, 2002; STAVE-
NHAGEN, 1984; VERDUM, 2002). Posto, ao mesmo tempo, como crítica e alternativa ao modelo de desenvol-
vimento praticado, o etnodesenvolvimento pode ser definido de diversas maneiras que se apoiam, em suma, 
em duas acepções principais: a autonomia cultural e política dos grupos étnicos para definir os projetos 
de desenvolvimento que lhe sejam convenientes e necessários de acordo com seus valores e costumes; e o 
desenvolvimento econômico do grupo étnico (LITTLE, 2002; STAVENHAGEN, 1984). Nesse sentido, como 
sugere Stavenhagen (1984), para pensar desenvolvimento como política ou modelo a ser transformado, é 
preciso pluralizar nossa curiosidade pelos grupos humanos. Para novas políticas públicas serem desenha-
das a fim de alcançar eficiência, diferentes vozes precisam ser consideradas.

A partir de Grin (2009) pode-se dizer que o governo Lula foi um dos que mais se preocupou com a 
questão das políticas públicas para grupos étnicos. No que se refere à população quilombola, em 2004, é 
criado o Programa Brasil Quilombola (PBQ) com objetivo de consolidar os marcos da política de Estado 
para as áreas quilombolas. Como seu desdobramento, foi instituída a Agenda Social Quilombola, por meio 
do Decreto 6.261/2007, que agrupa as ações voltadas às comunidades em quatro eixos: 1) acesso à terra; 2) 
infraestrutura e qualidade de vida; 3) inclusão produtiva e desenvolvimento local; e 4) direitos e cidadania. 
A coordenação geral do Programa é de responsabilidade da Secretaria de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial (SEPPIR), que atua em conjunto com os onze ministérios que compõem o seu Comitê Gestor. 

É preciso também mencionar que os Planos Plurianuais dos períodos de 2012-2015 e 2016-2019 esta-
belecem metas que dizem respeito ao fomento produtivo para comunidades quilombolas. Ora as metas são 
específicas para famílias quilombolas, ora essas estão contidas na categoria “povos e comunidades tradicio-
nais”. O mais recente plano plurianual (2016-2019) traz três metas e uma iniciativa referentes ao fomento 
da produção agrícola voltada para comunidades quilombolas. Estes são referentes a agroindustrialização 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário), economia solidária (Ministério do Trabalho e Emprego), assis-
tência técnica (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e gestão ambiental e territorial (Ministério do Meio 
Ambiente). No que se refere ao crédito via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), não existe meta ou iniciativa específica para essa população. Os quilombolas são considerados, 
para fins de acesso ao PRONAF, na categoria geral de “agricultores familiares”.

Não obstante a existência de ações estatais voltadas para o fomento da produção e geração de renda 
agrícola e até não agrícola, e de estarem incluídos como agricultores familiares para fins de crédito agrícola, 
não existe uma lógica programática de articulação entre acesso à terra e as políticas de fomento disponíveis. 
Em outras palavras, as comunidades que recebem o título da terra não tem tido necessariamente acesso a 
outras políticas disponíveis no leque de ações do Programa Brasil Quilombola. Inexiste um fluxo – ou, para 
usar um jargão empregado na política de assentamentos de famílias, uma “rota” – para consolidação de um 
território quilombola que reúna acesso à terra – via política de regularização fundiária quilombola – e apoio 
à produção (emissão da DAP, ATER, crédito, fomento a empreendimentos agrícolas ou que levem em conta 
outros potenciais da comunidade), aos moldes do que existe para implantação de assentamentos. 

Além deste cenário de baixo acesso a políticas públicas básicas, o tema da gestão dos territórios e de 
seus recursos naturais de forma coletiva por esses grupos é pouco abordado na literatura brasileira e pelos 
órgãos afetos ao desenvolvimento desses público. Algumas perguntas surgem nesse sentido: as instituições 
tradicionalmente existentes nesses grupos promovem a gestão sustentável e equitativa das terras comunais 
tituladas? Lembrando que instituições são consideradas aqui no sentido expresso por North (1991), como 
sendo um conjunto de modos de fazer tradicionais e regras, formais ou informais, que regulam a interação 
humana estruturando, por conseguinte, a cooperação.

Discussões internacionais tratam as terras e recursos gerenciados de maneira comunal como sendo 
Common Pool Resources (CPR), os quais significam recursos naturais utilizados de maneira comum por um 
grupo. A teoria de Hardin (1968) aponta que esses bens são sujeitos ao mal uso por parte de alguns indiví-
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duos, com tendência à apropriação individual e à superexploração, gerando o que chama de “tragédia dos 
comuns”. A partir de estudos empíricos mais recentes, a economista Elionor Ostrom (1990, 1999) contrapõe 
a visão de Hardin (1968), apresentando possibilidades de gestão coletiva de sucesso dos CPR. Compreende 
que existem situações em que os indivíduos agem a partir de regras cooperativas (instituições) de usos 
desses bens, atuando com base no interesse coletivo. A partir de experiências bem sucedidas de gestão de 
recursos comuns em diferentes partes do mundo (Ásia, Europa e América do Norte), ela identificou alguns 
princípios presentes nas experiências de boa gestão de recursos comuns, entre eles, a participação dos uti-
lizadores na definição/adaptação das próprias regras, demarcação clara das fronteiras dos recursos de bem 
comum e dos seus utilizadores, e fácil acesso a meios de resolução de conflitos bem como a custos reduzi-
dos (Ostrom, 1990). Esses princípios são capazes de promover arranjos cooperativos para uso de recursos 
compartilhados. Grupos que com pouca ou nenhuma tecnologia desenvolveram processos de governança 
participativa, cooperativa e democrática, criando acordos, regras e associações que permitem o uso eficien-
te e sustentável de recursos de bem comum. Uma política de Estado de apoio à gestão e uso dos territórios 
quilombolas titulados deverá estar baseada no respeito à identidade étnica destes grupos, levando em conta 
as instituições locais, somadas à promoção de seu desenvolvimento econômico, no sentido de que tais gru-
pos e seus membros têm de sobreviver. 

Existem iniciativas locais, públicas e privadas, no campo da gestão territorial dos territórios quilombo-
las. Uma tentativa proposta pelo Estado no âmbito federal foi a Portaria nº 98 publicada em abril de 2013 
pelo Ministério do Meio Ambiente que, entre outras coisas, estabelece o Grupo de Trabalho Interministerial 
(GTI) para a instituição do Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental para esses territórios. O GTI 
engendrou uma consultoria para elaboração de diretrizes visando a definição de instrumentos e mecanis-
mos de gestão ambiental e territorial em territórios quilombolas, as quais serão levadas a consulta com 
esse público. No âmbito das iniciativas privadas, o Instituto Socioambiental (ISA) atua na região do Vale 
do Ribeira, reduto de várias comunidades quilombolas em São Paulo, com a elaboração de planos de uso e 
gestão participativo, com estabelecimento de processos de monitoramento das ações pactuadas pelo grupo.

Assim, um Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental deve promover instituições cooperativas 
e o fortalecimento das associações quilombolas para o uso e governança com equidade do novo ativo que 
vem com a titulação das terras. A máxima eficácia da democratização da estrutura fundiária, que é um dos 
objetivos da regularização das terras quilombolas, também só será alcançado com o acesso ao conjunto de 
políticas de fomento produtivo disponíveis para garantia da segurança alimentar e geração de renda. Faz-se 
necessário, ainda, novo diagnóstico acerca da situação dos territórios titulados, visando estabelecer um 
acompanhamento do acesso a políticas públicas e dos impactos da titulação das terras sobre a qualidade de 
vida das comunidades remanescentes de quilombos. 
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Resumen

La redistribución de la tierra ha sido uno de los elementos más discutidos y polémicos a lo largo de la 
historia agraria. En América Latina, fue impulsada por dos tipos de reformas agrarias, las revolucionarias, 
basadas en expropiación y las institucionales en la compensación. Cada una de estas reformas, coincide en la 
preocupación general de contar con una herramienta técnica y metodológica, que permitiera definir un área 
de cultivo de una familia y que está área posibilitara elevar la calidad de vida de la familia. Sobre estas bases 
se construye el concepto de unidad agrícola o mínimo vital.en colombia, la política de redistribución de la 
tierra se plantea como una reforma agraria de corte institucional, que se consagra en la ley 135 de 1961. Esta 
reforma debería permitir, en palabras de Antonio García (1967), modificar y sustituir la estructura agraria 
tradicional, a través de una empresa que permitiera articular el proceso campesino a la estrategia general de 
desarrollo de la sociedad latinoamericana. Es así como la tierra empieza a ser vista como una empresa, de 
carácter económico y la unidad de redistribución se plantea en términos de generación de ingresos.en estos 
términos se definió la UAF como un instrumento deseable para las funciones de colonización y parcelación 
(art. 50 ley 135/61), que buscaba contribuir a mejorar el nivel de vida de las familias campesinas y lograr 
una distribución más equitativa de la tierra. La UAF por consiguiente ha tenido una función desde 1961 de 
distribución de baldíos. Cabe preguntarse entonces, si la UAF efectivamente ha sido una medida de redis-
tribución de tierra. Responder esta pregunta implica conocer cómo ha evolucionado el concepto de UAF, 
cuando se utiliza, que entidad está encargada de su cálculo, como se calcula y finalmente preguntarse si esto 
da respuesta al concepto de calidad de vida y necesidad de tierra que tienen las comunidades campesinas. 
Para dar respuesta a estos planteamientos, se presenta esta ponencia que parte de los resultados de 3 años 
de investigación y trabajo en la reformulación de UAF y que se enmarca en un primer instante en el ámbito 
nacional, para centrarse en el análisis de adjudicación de baldíos y cálculo de UAF en el departamento del 
cauca. Planteándose sobre los retos que se tiene en el diseño de una metodología para la determinación de 
una UAF, que supere los limitantes actuales.

Palabras claves: baldíos, UAF, reforma agraria, redistribución de tierras
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Introducción

En América Latina, tiene sus bases en la revolución Mexicana en 1910, surgiendo posteriormente otros 
procesos revolucionarios cuyo mayor exponente es la revolución cubana en 1960, que se enmarcan en las 
reforma revolucionarias (Martínez, 1965). A partir de 1961, parte de los Estados de América Latina, pro-
mueven reformas agrarias en el marco de La Alianza para el progreso (Algrett, 2003), en lo que se podría 
denominar reformas institucionales, por compensación.

En Colombia, se da un giro en la política de tierras a partir de 1961, que ubica a la población campesina 
en el centro de la política agraria, generando mecanismos de acceso a tierras, para estas comunidades y 
definiendo una herramienta que permita establecer el área de producción en la cual una familia, pueda pro-
ducir las condiciones necesarias, que le posibilite elevar su calidad de vida. Sobre estas bases se construye 
el concepto de Unidad Agrícola o Mínimo vital.

En Colombia, la política de redistribución de la tierra se planteó como una reforma agraria de corte 
institucional, que se consagró en la ley 135 de 1961. Esta debería permitir, en palabras de Antonio García 
(1967), modificar y sustituir la estructura agraria tradicional, a través del establecimiento de empresas fa-
miliares, que permitiera articular el proceso campesino a la estrategia general de desarrollo de la sociedad 
latinoamericana. Es así como la tierra empieza a ser vista como una empresa, de carácter económico y la 
unidad de redistribución se plantea en términos de generación de ingresos.

En estos términos la UAF es un instrumento deseable para las funciones de colonización y parcelación 
(art. 50 Ley 135/61), que buscaba contribuir a mejorar el nivel de vida de las familias campesinas y lograr 
una distribución más equitativa de la tierra. Este criterio no aplicaba a la adjudicación de baldíos, a los que 
se les aplicaba un límite máximo de 450 ha. Posteriormente el concepto de UAF es retomado por la ley 160 
de 1994, vinculándolo como unidad para la adjudicación de tierras baldías. 

El hecho de utilizar la UAF como medida de adjudicación, debería permitir la distribución más equitati-
va de la tierra, evitar la concentración y ser un instrumento de ordenamiento social y productivo de la pro-
piedad (Mejía & Mojica, 2016), que garantizara que los procesos productivos que se implementaran fueran 
sostenibles y que permitieran la generación de ingresos a las familias. (Restrepo, 2013)

Sin embargo, pese a la función que se le ha asignado a la UAF desde 1961, La redistribución de tierras 
no ha arrojado los resultados esperados. Cabe preguntarse entonces, si la UAF efectivamente ha promovido 
la distribución equitativa de la tierra. 

Responder esta pregunta implica conocer cómo ha evolucionado el concepto de UAF y responder si la 
UAF ha promovido la distribución más equitativa de la tierra, como instrumento de ordenamiento social y 
productivo de la propiedad. 

Para dar respuesta a estos planteamientos, se presenta esta ponencia que parte de los resultados de 
3 años de investigación y trabajo en la reformulación de UAF, y que se enmarca en un primer instante en el 
ámbito nacional, para centrarse en el análisis de adjudicación de baldíos y cálculo de UAF en el departamen-
to del Cauca. Planteándose los retos que se tiene en el diseño de una metodología para la determinación de 
una UAF, que supere los limitantes actuales.

La reforma agraria

A lo largo de la historia, la adjudicación de baldíos, que se debía convertir en un mecanismo de acceso a 
tierra para campesinos desterrados, no cumplió tal función, debido a que la historia de titulación ha mostra-
do concentración de baldíos adjudicados (Kalmanovitz y López, 2006, Restrepo, 2013), pugna entre campe-
sinos y la élite rural por el acceso a la tierra (Villaveces y Sánchez, 2015), adjudicaciones que han propiciado 
la mini y microfundización (Restrepo 2013) y metodologías inapropiadas para determinar la dimensión de 
las UAF (Montaño et al, 2014).

Con la presión de los movimientos indígenas y campesinos (Fajardo, 2014), la introducción de las refor-
mas liberales, que inician en 1930, empieza un proceso de cambio en las estructuras económicas, sociales 
y políticas. En 1933 Jorge Eliecer Gaitán, presenta el proyecto “La ley para los campesinos”, que instaura la 
función social de la propiedad, y es el preámbulo a la ley 200 de 1936, definiendo los primeros mecanismos 
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de redistribución, a partir de la posibilidad de expropiación de tierras que no cumplan con la función social 
de la propiedad, que al entrar a ser baldíos, podrían ser tituladas a colonos, que demostraran su uso. 

Frente al riesgo de expropiación, los terratenientes promovieron la promulgación de la ley 100/44, 
que plantea la aparcería como mecanismo de aumento de área cultivada, evitando la expropiación a los 
terratenientes y el reconocimiento de tierras que habían sido mejoradas y cultivadas por los colonos, en las 
haciendas improductivas. 

Con la aparición de la ley 2 del 1959, se definen las áreas de reserva forestal, determinado que estas son 
objeto de conservación. Está ley definió desde el punto de vista institucional, la frontera agrícola, y permitió 
a los terratenientes con predios translapados con estas zonas, demostrar la función social de la producción 
y por ende generar un seguro frente a la expropiación, frenó procesos de colonización y adjudicación de 
baldíos, convirtió a estas áreas en inadjudicables, cuyos efectos son visible, aún hoy en día. 

A partir de 1961, como resultado de la movilización agraria se crearon leyes de reforma agraria en casi 
toda Latinoamérica, en Colombia es en este año, cuando se inicia a plantear un proceso de redistribución de 
la tierra, que impulso la reforma agraria de corte institucional, basado en la compensación. Mecanismo, no 
permitió una adecuada redistribución de la tierra. 

La gran propiedad fue mínimamente expropiada y más del 50% de los predios comprados para reforma 
agraria, requirieron adecuaciones para hacerlas productivas. 

Las intenciones de la ley 135 de 1961 no se cumplieron, pues mientras los grandes propietarios se be-
neficiaron de la compensación, vendiendo a altos costos, tierras de mala calidad, los campesinos, debieron 
asumir los costes de mejoramiento de estos predios (Tobón, 1972, citado por Villaveces y Sanchez, 2015). 

La ley 4 de 19731, vino a generar un protección a la expropiación, mediante la reducción de criterios 
para calificación de tierras explotadas. 

En 1988, se eliminan la calificación de tierras, con la promulgación de la ley 30/88 y se simplifican los 
trámites de adjudicación y dotación de tierras (Albán, 2011), estableciendo criterios técnicos y metodológi-
cos para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar – UAF. 

Es con la ley 160/94 en el que el campesinado toma un papel preponderante en la adjudicación de bal-
díos, retomándose la importancia de la UAF para la definición del área adjudicable.

La adjudicación de tierra en Colombia

La adjudicación de baldíos, ha buscado permitir la adjudicación de tierras baldías del Estado, a quienes 
demuestren ocupación y explotación de estas tierras (Villaveces y Sánchez, 2015). Está adjudicación se hace 
en unidades agrícolas familiares –UAF – y en los términos que la legislación de adjudicación de baldíos lo 
establece.

La adjudicación de baldíos durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo, según LeGrand 
(1988) dos tendencias, una basada en la distribución de tierras a bajo costo y la otra en la venta de tierra 
baldía en subastas

La primera opción buscaba impulsar la colonización y el crecimiento económico, la segunda solventar 
los apuros fiscales del gobierno nacional. 

Ninguna de las dos tendencias ha permitido contar con una política redistributiva a lo largo de la historia, 
de hecho la primera década del siglo XX mostró una concentración de UAF provenientes de baldíos adjudicados. 

Entre 1996 y el 2010, el INCODER entregó 39.000 títulos en Colombia, que han propiciado la minifundi-
zación que desde la ley 135 de 1961, se ha buscado evitar. Mientras la mayor parte son micro y minifundios, 
1500 títulos superaron la UAF. Esto ha llevado a que el PNUD (2011) establezca que la reforma agraria en 
Colombia no le ha aportado a la reducción de la pobreza y menos a la reducción de la inequidad. 

1 Acuerdo del Chicoral
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La adjudicación de baldíos en el Departamento del Cauca

En el departamento del Cauca, las titulaciones de baldíos de 1930 a 1962, se caracterizan por pocas 
titulaciones y gran magnitud, con tamaños promedios que oscilan entre las 15 y 94Ha. 

La razón se sustenta en que la historia de baldíos inicia con un proceso de ampliación de frontera agrí-
cola, en la que era importante avanzar en la vinculación de la tierra inculta, al proceso productivo nacional. 
Los baldíos existentes eran mayores y los procesos campesinos más débiles, por lo que se tenía un mayor 
énfasis en los colonos, que en los campesinos en sí. 

Posterior a la aparición de la ley 135 de 1961, se generó un aumento significativo de titulaciones de 
baldíos en el departamento del Cauca, asociados a un decrecimiento del área promedio de titulación. Podría 
pensarse que la razón de esta expansión está asociada, a la creación del Instituto de Reforma Agraria, INCO-
RA y al precedente organizativo campesino e indígena del departamento, y no a la aparición del concepto de 
UAF, pues la adjudicación de baldíos se estable a partir de un límite máximo que depende de si es una zona 
especial o no y de la cercanía a polos de desarrollo, estando hasta 1994, el concepto de UAF asociado a la 
distribución de tierra en parcelaciones campesinas y colonizaciones dirigidas, no para titulación de baldíos. 

La familia como eje de entrega de baldíos y su asociación a la UAF como área de adjudicación, aparece con 
la ley 160/94, que es justamente donde se inicial el decrecimiento de la titulación de predios baldíos, la cual 
vuelve a incrementarse a partir del año 2004, posterior a la liquidación del INCORA y la creación del INCODER.

Fuente: Está investigación, a partir de base de datos INCODER

Fuente: Esta investigación, a partir de base de datos de INCODER

La ley 160/94, establecía que los baldíos se debería entregar en UAF por Zonas Relativamente Homo-
géneas cuyas dimensiones quedaron estipuladas en la resolución 041 de 1996, para el Cauca los rangos van 
de 4-6ha en la zona plana del norte a 25-35ha para la cordillera.

Al comparar la UAF de los municipios donde se ha presentado adjudicaciones, desde 1994 al 2012 por 
municipio, con los rangos promedio de UAF establecidos para cada municipio, se puede concluir que sólo 34 
de 8322 predios, que equivalen al 0,408%, están por encima de la UAF. Estos predios se encuentran ubica-
dos en la zona de Piamonte y Santa Rosa.
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Las titulaciones para este período, por debajo de 1 hectárea corresponden a 5743predios, que equiva-
len a 69%.

Tabla 1 – Número de baldíos titulados entre 1994 y 2012

rango Baldíos Porcentaje  
de baldíos Área (Ha)

0-1) 5743 69,01 1422,662

1-4) 1605 19,29 3275,6806

4-8) 458 5,50 2582,4999

8-12) 193 2,32 1883,0153

12-14) 44 0,53 567,3989

14-20) 98 1,18 1666,1081

20-23) 44 0,53 941,1483

23-42) 115 1,38 3433,1162

42-57 10 0,12 473,6925

mayores a 57 12 0,14 987,2576

Fuente: esta investigación a partir de base de datos INCODER

7348 predios están por debajo de la UAF mínima para el departamento del Cauca, lo que significa que el 
88,29% no alcanzan el tamaño mínimo requerido, considerando como valor de comparación la UAF mínima 
requerida para la zona plana, lo que significa que si hacemos la comparación por ZRH, este valor se incrementa. 

Conclusiones

La política de tierras en Colombia, no ha sido un mecanismo efectivo, que permita la redistribución 
equitativa de la tierra en el país. Ha sido incapaz de romper estructuras de poder, que han llevado a la con-
centración paulatina de tierra y ha puesto en pugna constante a la élite rural con los campesinos, que luchan 
por el acceso a la tierra y a las formas de producción. 

Si bien, los proyectos de ley han ido incorporando elementos que permitan avanzar jurídicamente, en los 
derechos al acceso a la tierra, no ha existido una voluntad política real, que lleve a la práctica estas acciones.

La familia campesina, aparece en el escenario de la política de tierras a partir de 1961. En 1994 se in-
cluye como norma para la adjudicación de baldíos, acción que llega tarde en la historia, ya que se establece 
como prioridad, en una época dónde el área de los baldíos es reducida. 

Siendo los baldíos, la oportunidad para generar acceso a tierra a las comunidades campesinas y pro-
mover la distribución equitativa de estos, el Estado los ha usado para promover el desarrollo nacional, el 
pago de deudas de la nación y generación de ingreso fiscal, el fomento del crecimiento rural, el impulso de la 
agricultura y ganadería y la dotación de tierras para campesinos, colonos y población étnica.

Centrándose en las titulaciones de baldíos, el aspecto de acceso equitativo a la tierra ha sido marginal, 
la titulación de baldíos no ha promovido el desarrollo rural y el acceso a la tierra por parte de campesinos y 
comunidades étnicas ha sido mínimo, mostrando una incapacidad del Estado de promover una política de 
tierras adecuada. 

La UAF no ha sido una herramienta eficaz en la distribución de la tierra en el departamento del Cauca. 
Por un lado, no ha impedido la acumulación de baldíos y por otro a promovido la microfundización. Porque 
se han titularon predios, por encima de esta unidad, la mayor parte de los predios son menores a 1 ha, pese a 
que la ley prohibía la titulación antieconómica por el artículo 44 y 45, que contemplaba algunas excepciones 
cuando se pudiera demostrar que incrementando la productividad de la tierra, se podría cumplir con una 
adecuada función económica, la política de adjudicación convirtieron la excepción en la norma, como se ve 
en el análisis realizado para el departamento del Cauca. 
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Ahora bien, si se aplicara la norma de baldíos indebidamente ocupados, la UAF cumpliría un papel pre-
ponderante de la distribución de tierras, al igual que loa haría en las adjudicaciones que se puedan dar en el 
proceso de sustracción de Zonas de Reserva Forestal.
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Resumen

En México los servicios de extensión proporcionados por el estado nación dejaron de existir a finales 
de la década de los 90. Los actores que suplieron a los extensionistas se identificaron como Prestadores De 
Servicios Profesionales (PSP), quienes en la actualidad recobraron el nombre de extensionistas y fungen 
como uno de los nodos que está llamado a articular los esfuerzos institucionales para propiciar el desarro-
llo de los sujetos de atención de los instrumentos programáticos de la instancias oficiales que inciden en el 
campo. Sin embargo, el papel de nodo articulador no se ha concretado.¿qué tiene que ver el desempeño de 
los psp o extensionistas con las capacidades estatales para el emplazamiento de programas que tienen como 
principal propósito superar las condiciones de pobreza en los territorios rurales? La respuesta es compleja, 
y está directamente relacionada con la capacidad e intereses de los actores de la burocracia que están inser-
tados en el nivel operativo estatal y federal para orientar la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los 
programas para el desarrollo de los territorios. Para evidenciar lo anterior, se presenta la descripción de 3 
escenarios del contexto operativo de los psp o extensionistas en el estado de Veracruz, México; esto en un 
periodo de tiempo que abarca de 2001 a 2016. Los escenarios hacen evidente la disminución en la contrata-
ción de servicios hasta su casi desaparición; ello, como consecuencia de las decisiones que toman los actores 
de la burocracia, quienes mantienen una actitud de rechazo a la operación de la arquitectura institucional 
propuesta en la normatividad que rige a los programas. La citada arquitectura institucional, propone una 
innovación social, que llama a los burócratas al trabajo en equipo y sin protagonismos institucionales, a fin 
de lograr ejercicios de planeación con visión de largo plazo, participativos, democráticos, con enfoque terri-
torial, orientados a lograr los objetivos de los programas de desarrollo, a través de una asertiva operación de 
sus instrumentos programáticos; sin embargo, en los hechos, la operación sigue otros caminos, y los actores 
de las instituciones involucradas no son incorporados a programas de formación que den soporte técnico y 
metodológico a su desempeño.
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Introducción

Delgadillo, M. J. y Torres, T.F. (2009:66) citan que es indispensable generar entre los actores rurales, 
nuevas competencias acordes al contexto actual que les permitan estar capacitados para enfrentar la cri-
sis del sector, revertir las disparidades sociales y favorecer acciones de participación ciudadana que redi-
túen en mejores prácticas de desarrollo territorial. En el desarrollo de esas competencias, los servicios de 
extensión que refuercen la capacidad de aprendizaje individual y social para generar riqueza constituyen 
un modo fundamental de aumentar el potencial del desarrollo (Pérez, C. 2001 citado por González, M. H. 
(2004:8); sin embargo, la visualización del aporte que pueden hacer los servicios de extensión a la gestión 
territorial pasan desapercibidos para los actores de la arquitectura institucional en el estado de Veracruz, 
donde desde hace más de seis años se percibe la ausencia de directrices de política para el desarrollo rural 
que valoren el papel de los extensionistas como nodo articulador de la demanda social con la oferta pública 
de productos, bienes y servicios para la mejora de la calidad de vida de la población rural.

Pasar de la percepción a la comprobación de que Veracruz enfrenta un contexto desolador para los 
servicios de extensión vinculado a una actuación apática de los actores tomadores de decisiones para re-
vertir las inercias operativas que se arrastran desde hace más de una década, conllevó primero a revisar 
el concepto de gestión territorial y la relación que tienen el desarrollo de capacidades y los servicios de 
extensión para su gestión, así como los resultados de las evaluaciones de los programas federalizados con 
subprogramas o componentes e incentivos para la extensión rural, los convenios de coordinación para el 
desarrollo rural sustentable y anexos técnicos signados entre el Gobierno estatal y federal para el periodo 
del año 2002 al 2016. La información generada dibuja una panorama de desaliento para los extensionistas, y 
permite concluir que la gestión territorial del desarrollo del sector rural en Veracruz, aún es un reto a lograr.

Gestión territorial y desarrollo de capacidades

Gestión territorial significa poner en sintonía las demandas de los habitantes de determinados territo-
rios con una oferta publica diversa y articulada de productos, bienes y servicios (AGCI, s.f; citado por Tobar, 
s.f: 3). Esta sintonía implica encontrar coincidencias entre la demanda y la oferta para lo cual es necesario 
que quien demanda comunique sus necesidades y que quien oferta escuche lo que se requiere; lo que debe 
conducir a la generación y mantenimiento de un diálogo permanente entre las partes.

Este diálogo es vital para que la Gestión territorial de acuerdo con CIPCA (s.f:4) sea el proceso a través 
del cual las personas que conforman un territorio reorienten su accionar para lograr objetivos comunes 
de desarrollo utilizando de forma óptima y sostenible los recursos disponibles. Lograr que la utilización 
sea óptima y sostenible implica que la Gestión territorial también sea el conjunto de acciones individuales, 
colectivas e institucionales para generar las capacidades que permitan solventar necesidades específicas 
(Castañeda, M. T.; Ramírez-Hernández, J.J.; et al, 2013: 247).

Estas capacidades entendidas como el conjunto de condiciones necesarias para llevar a cabo una acti-
vidad concreta, son cualidades complejas, adquiridas paulatinamente y que controlan la realización de esa 
actividad (Dorsch, 1985:96, citado por Lupiañez, J.L. y Rico, L. 2008:37), deben ser desarrolladas por los 
habitantes de los territorios para que efectivamente generen las condiciones humanas y sociales que les 
permitan superar los obstáculos que frenan el desarrollo y/o aprovechar las oportunidades del entorno 
para dar satisfacción a sus necesidades sentidas.

Entonces la población que puebla los territorios rurales debe participar activamente en procesos orien-
tados al desarrollo de capacidades que Morgan, P. (1997) citado por Horton, D.( 2004:1) define como el 
proceso mediante el cual las personas, grupos y organizaciones mejoran sus habilidades para llevar a cabo 
sus funciones y para alcanzar los resultados deseados a través del tiempo.

Por lo tanto, en el proceso de gestión territorial subyace el de desarrollo de capacidades, sin el cual, los 
habitantes de los territorios (incluidos los actores de la arquitectura institucional pública) pueden perma-
necer al margen del desarrollo. Sin desarrollo de capacidades, población e instituciones enfrentan el em-
pantanamiento de las habilidades que les permitirían lograr resultados deseables en el marco de procesos 
sustentables para la vida.
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En este contexto, el desarrollo de capacidades de los actores de la arquitectura institucional pública 
resulta tan relevante como el de los habitantes de los territorios que son sujetos de atención de la política 
pública. Si los tomadores de decisiones permanecen al margen de acciones de capacitación orientadas al 
desarrollo de aprendizajes individuales y colectivos que les permitan generar una visión conjunta de los te-
rritorios y la consolidación de estrategias que fomenten ese mismo proceso entre la población que es sujeto 
de su atención, la gestión territorial que implica la generación y mantenimiento de ese diálogo permanente 
para realimentar demanda y oferta se ve impedido.

Los servicios de extensión y el desarrollo de capacidades

En el desarrollo de capacidades cobran relevancia los servicios de extensión que transitaron de ser ac-
ciones de promoción de nuevas tecnologías y de capacitación a los productores para mejorar su desempeño 
productivo (Aguilar, et al. 2010), a brindar asistencia técnica y capacitación para el fomento del desarrollo 
de capacidades de productores/as, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores…en los sectores 
agropecuario, acuícola y pesquero (SAGARPA1 , 2013). En la visión de la actual política de desarrollo rural, 
la SAGARPA plantea un nuevo extensionismo holístico, que reconoce la necesidad de invertir en el capital 
humano y social de la población rural, que transita hacia la sociedad y economía del conocimiento2.

El extensionista es el sujeto que proporciona los servicios de extensión, quien desde 1996 en los linea-
mientos operativos del Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral (SINDER) ya era conmi-
nado a poner en práctica procedimientos educativos no formales apoyados en un proceso de comunicación 
concientizadora (SAGAR, 1996, citado por León, Ch. M.A. 1999:6)

En el desempeño de su servicio el extensionista interactúa por un lado con la población rural para que a 
través del diseño y ejecución de estrategias didácticas, los sujetos de atención de los programas públicos desa-
rrollen las capacidades que requieren para mejorar sus procesos de vida y trabajo; y por otro, con los actores 
de la institucionalidad pública que diseñan y operan tales programas; esta interacción le confiere al extensio-
nista el papel de nodo articulador de la demanda social con la oferta pública de productos, bienes y servicios.

Dinámica operativa de los servicios de extensión en Veracruz

Veracruz es una de las 32 entidades federativas de México; tiene una población total de 7 millones 712 
mil 247 habitantes (CONAPO, 2014:14), de la cual el 38.9% es rural colocando al estado como la entidad con 
la mayor proporción de habitantes en ese sector (CEDRSSA, s.f). Está conformado por 212 municipios, de los 
cuáles 117 son rurales (Ruiz, B. s.f). y 131 son considerados por CONEVAL (2012:27) como zonas de aten-
ción prioritaria que albergan a 2 millones 228 mil 422 personas en situación de pobreza, que representan 
al 49% del total de la población en el estado. Y el mismo CONEVAL (op. Cit.) reportó que el rezago social del 
estado es alto, al ocupar el 4º lugar a nivel a nacional.

En Veracruz los servicios de extensión operan en el marco de los convenios de coordinación para el 
desarrollo rural sustentable signados con el ejecutivo federal al amparo de los artículos 33, 34, 35 y 36 de la 
Ley de Planeación (DOF, 2015:9-10), y de los artículos 1, 3, 4 y 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
En los convenios y sus anexos técnicos quedan estipulados los acuerdos para la instrumentación de los pro-
gramas de subsidio federalizados, entre los que destacan:

 ― Realizar aportaciones conjuntas, el ejecutivo federal con base en las previsiones del presupuesto 
de egresos de la federación publicadas en el diario oficial de la federación, y el estado con base 
en la suficiencia presupuestal publicada en la gaceta oficial del estado, en ambos casos para cada 
ejercicio fiscal.

 ― Aplicar las “reglas de operación” de los programas publicadas en el diario oficial de la federación 
para el ejercicio fiscal que corresponda.

 ― La distribución del presupuesto por programa para cada ejercicio fiscal.

1 Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación
2 Infografía del nuevo extensionismo. www.extensionismo.mx
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En el periodo de 2002 a 2016 los recursos convenidos entre Veracruz y el ejecutivo federal para la con-
tratación de servicios de extensión alcanzaron los $946,797,640.00, de los cuáles el 73.43% corresponde 
a recurso federal y el 23.53% a recurso estatal. Estos recursos corresponden a lo presupuestado en tres 
periodos de gobierno estatal 1999-2004 (para el cual sólo se obtuvieron datos de 2002 a 2004); 2005-2010, 
y 2011-2016.

Tabla1 – Recursos para extensionismo en Veracruz de 2002 a 2016.

Periodo Año Programa Sub-programa/
Componente

Aportación 
Federal

Aportación
Estatal Total por Año

1999 a 2004

2002 Programa de Desarrollo
Rural (PDR)

Programa de Desarrollo 
de Capacidades
(PRODESCA)

39,000,000 13,000,000 52,000,000

2002 PDR

Programa de 
Fortalecimiento a la
Empresa y Organización 
Rural
(PROFEMOR)

21,000,000 7,000,000 28,000,000

2003 PDR PRODESCA 40,000,000 10,000,000 50,000,000

2003 PDR PROFEMOR 22,000,000 3,000,000 25,000,000

2004 PDR PRODESCA 18,275,000 3,225,000 21,500,000

2004 PDR PROFEMOR 25,500,000 4,500,000 30,000,000

2005 a 2010

2005 PDR PRODESCA 14,550,000 3,450,000 18,000,000

2005 PDR PROFEMOR 26,750,000 6,250,000 33,000,000

2006 PDR PRODESCA 20,307,000 0 20,307,000

2006 PDR PROFEMOR 34,398,000 0 34,398,000

2007 PDR PRODESCA 10,000,000 0 10,000,000

2007 PDR PROFEMOR 30,000,000 0 30,000,000

2008 Programa de soporte Capacitación y  
asistencia técnica 37,044,000 21,331,000 58,375,000

2009 Programa de soporte Asistencia técnica y 
Capacitación 35,131,877 18,917,164 54,049,041

2010 Programa de soporte Asistencia técnica y 
capacitación 33,382,399 11,127,466 44,509,865

2011 a 2016

2011

Programa de desarrollo 
de
capacidades innovación
tecnológica y 
extensionismo
rural (PDCITER)

Desarrollo de 
capacidades y
extensionismo rural 
(DCER)

75,000,000 25,000,000.00 100,000,000

2012 PDCITER DCER 63,212,800 21,070,934 84,283,734

2013 PDCITER DCER 73,500,000.00 18,375,000 91,875,000

2014
Programa Integral de
Desarrollo Rural  
(PIDER)

Extensión e innovación 
productiva 42,400,000.00 10,600,000 53,000,000

2015 PIDER Extensión e innovación 
productiva 44,400,000 11,100,000 55,500,000

2016 PIDER Extensionismo 42,400,000 10,600,000 53,000,000

Fuente: Elaboración propia con base en evaluación del PDR 2006, anexo técnico 2007, evaluación del programa de soporte 2010, convenio de 
coordinación 2011, evaluación del PDCITER 2012, convenios de coordinación 2013 y 2014 y anexos técnicos 2015 y 2016.
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Para la operación de estos recursos, las reglas de operación establecen el arreglo institucional que per-
mite la asignación, el seguimiento y la evaluación de los recursos convenidos. Este arreglo institucional tam-
bién ha pretendido lograr una articulación eficiente entre los actores que el marco legal y normativo llaman 
a colaborar para la toma de decisiones relacionada con la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación 
de los servicios de extensión en atención a las prioridades de desarrollo estatales.

Tabla 2 – Denominación del arreglo institucional para la asignación, seguimiento y evaluación de los recursos de programas 
y subprogramas o componentes que apoyan servicios de extensión para el periodo 2002-20016. 

Año Nombre Actores

2001 Comisión estatal de desarrollo rural Actores

2002 Comisión de Desarrollo Rural Representantes del gobierno estatal y federal

2003 Comisión de Desarrollo Rural Representantes del gobierno estatal y federal

2004 Comisión de Desarrollo Rural Representantes del gobierno estatal y federal

2005 Comisión de Desarrollo Rural Representantes del gobierno estatal y federal

2006 Comisión de Desarrollo Rural Representantes del gobierno estatal y federal

2007 Comisión de Desarrollo Rural Representantes del gobierno estatal y federal

2008 Unidades técnicas especializadas Representantes del gobierno estatal y federal

2009 Unidades técnicas especializadas

Representantes del gobierno estatal y 
federal, COLPOS como Centro de Evaluación  
Representantes del gobierno estatal y federal, 
COLPOS como Centro de Evaluación

2010 Grupo Operativo Estatal de Asistencia 
Técnica y Capacitación

Gobierno del estado, SAGARRPA, Fundación 
PRODUCE, UV como Centro Estatal de Evaluación 
(CEE), INCA Rural A.C.

2011 Grupo Operativo Estatal de Asistencia 
Técnica y Capacitación

Gobierno del estado, SAGARRPA, Fundación 
PRODUCE, UV como Centro estatal de capacitación y 
seguimiento (CECS), INCA Rural A.C.

2012
Comisión estatal de Desarrollo de 
Capacidades Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural

Gobierno del estado, SAGARRPA, Fundación 
PRODUCE, UV como Centro estatal de capacitación y 
seguimiento (CECS), INCA Rural A.C.

2012
Comisión estatal de Desarrollo de 
Capacidades Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural

Gobierno del estado, SAGARRPA, Fundación 
PRODUCE, UV como Centro estatal de capacitación y 
seguimiento (CECS), INCA Rural A.C.

2013 Comisión Estatal de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural

Gobierno del estado, SAGARRPA, Fundación 
PRODUCE, UV como Centro estatal de capacitación y 
seguimiento (CECS), INCA Rural A.C.

2014 Comisión estatal del componente de 
extensión e innovación productiva

Gobierno del estado, SAGARRPA, Fundación 
PRODUCE, Universidad Autónoma Chapingo como 
Centro de Extensión e Innovación Rural (CEIR), 
INCA Rural A.C.

2015 Comisión estatal del componente de 
extensión e innovación productiva

Gobierno del estado, SAGARRPA, Fundación 
PRODUCE, Universidad Autónoma Chapingo como 
Centro de Extensión e Innovación Rural (CEIR), 
INCA Rural A.C.

2016 Comité Estatal de Desarrollo Rural

Gobierno del estado, SAGARRPA, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) como Centro 
de Extensión e Innovación Rural (CEIR), INCA Rural 
A.C., INIFAP.

Fuente: elaboración propia con base en reglas de operación y lineamientos de operación.
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Las evaluaciones de los programas, subprogramas o componentes que aquí se abordan refieren que la 
elaboración y firma de los convenidos de coordinación y sus anexos técnicos se hacen considerando el com-
portamiento histórico del presupuesto y de las metas, y no necesariamente en respuesta a procesos de pla-
neación y definición de prioridades estatales (Evaluación 2004:31); que el instrumento fundamental donde 
se materializa la planeación del desarrollo rural en el estado, es el anexo técnico, concebido como un requisito 
administrativo para la operación del programa (Evaluación 2006:49). Las evaluaciones 2007, 2009 y 2010 
coinciden con los resultados señalados para años anteriores. Durante los ejercicios fiscales 2011 y 2012 el 
arreglo institucional no funcionó como se tenía previsto; más bien se limitó a una operación inercial y unila-
teral por parte de la Instancia Ejecutora (SEDARPA3), a través de la Unidad Técnica Operativa (UTO); en 2012 
la articulación para la planeación fue mínima y no se integró el plan estratégico debido a la inoportunidad de 
instalación del Grupo Operativo Estatal de Asistencia Técnica y Capacitación (GOAT) por una falta de voluntad 
política; la Comisión Estatal de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural se 
instaló en 2011, y fue la única reunión que se realizó hasta su reinstalación en 2013, dejando a la deriva las 
funciones establecidas en la Normatividad para ésta. Por tanto, no definió una orientación en la ejecución 
del gasto, y tampoco dio cuenta de los inconvenientes en la operación y los hallazgos en la provisión de los 
servicios que el CECS-UV identificó (Evaluación 212:13, 51). La evaluación más reciente que corresponde al 
ejercicio fiscal 2013 (pág. 28 y 29) concluye que el arreglo institucional observado en los ejercicios 2011 a 
2013 funcionó en términos puramente protocolarios pues no definió objetivos ni priorizó regiones, estratos 
de productores u otro tipo de acción que orientara al Programa, que la inexistencia de planeación aunada a una 
operación inercial y orientada a la libre demanda hace que los apoyos dejen de ser pertinentes ante la débil 
cobertura de temas estratégicos y prioritarios con mayor potencial de aprovechamiento e impactos. Todo esto 
debido a la falta de liderazgo y voluntad política del Estado en el direccionamiento del Programa hacia el de-
sarrollo del sector. Los ciclos fiscales 2014 a 2015 aún no cuentan con evaluaciones, sin embargo, la evidencia 
documentada por la UACH como CEIR reporta la ausencia de voluntad política estatal para la coordinación y 
soporte metodológico a los extensionistas, e indica 0 servicios para 2014 y no determinados para 2015 (CEIR-
UCAH, 2015-2016:25); en tanto que La UJAT como CEIR asignado al estado a partir de 2016 reporta que al 10 
de octubre de ese año no hay servicios de extensión contratados.

La dinámica operativa descrita ha tenido un impacto negativo en los servicios de extensión, que desde 
2002 a la fecha han disminuido en número, pasando de 3086 en 2002 a 337 entre 2010 y 2013; esta ten-
dencia también se observa en el número de extensionistas contratados que pasó de 740 en 2002 a 354 en 
2009 (Díaz, 2015:5) y a cero en 2016. En contraste, al revisar el comportamiento de las inversiones en el 
Subprograma de Apoyo a Proyectos de Inversión rural (PAPIR) para el periodo 2002-2007, se hace evidente 
el incremento del presupuesto asignado para la adquisición de activos productivos, que sumaron un total de 
$944,685,182.00 para ese periodo contra los $946,797,640.00 asignados a subprogramas o componentes 
para el desarrollo de capacidades en un periodo de 15 años, de 2002 a 2016.

Gráfico 1 – Servicios de extensión autorizados por ciclo fiscal en Veracruz. 

Fuente: Modificado de Díaz, 2015.

3 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del estado de Veracruz.
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Gráfico 2 – Inversiones en el Subprograma de Apoyo a Proyectos de Inversión rural (PAPIR) para el periodo 2002-2004 en Veracruz. 

Fuente: Elaboración propia con base en Evaluaciones del PDR 2006 y anexo técnico 2007.

Conclusiones

La gestión territorial del desarrollo del sector rural, que puede potenciarse con los servicios proporcio-
nados por los extensionistas para que impacten en el desarrollo de las capacidades de quienes son sujetos 
de su atención, y que funjan como un nodo articulador entre la demanda sentida de la población y la oferta 
pública de bienes, productos y servicios, no ha encontrado oportunidades en el territorio Veracruzano. La 
planeación para la organización de los servicios de extensión en atención a las prioridades estatales y en 
armonía con la demanda social, permanece como un pendiente ante la indiferencia de los tomadores de 
decisiones en el ámbito estatal y federal, quienes no han tomado en cuenta las recomendaciones plasmadas 
en las evaluaciones desde el año 2004. El arreglo de la arquitectura institucional propuesto en las reglas de 
operación también permanece lejano a cumplir con el propósito de constituir un espacio para una opera-
ción efectiva, derivada de una planeación participativa; la evidencia indica que planeación y programación 
corresponden a ejercicios tecnocráticos de arriba hacia abajo; que sólo cumplen con los requisitos básicos 
para dar paso a la asignación presupuestal.

Cuando quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones estratégicas para impulsar la gestión 
territorial, hacen caso omiso a los ejercicios de evaluación de sus acciones, se posterga una gestión pública 
que reconozca como sujetos del desarrollo a quienes pueblan los territorios rurales y a quienes promueven 
el desarrollo de sus capacidades, en este caso los extensionistas a través de sus servicios. De esto da cuenta 
la nula contratación de servicios de extensión a octubre de 2016, que confirma un escenario desalentador 
para estos actores en el territorio Veracruzano, y ratifica un hecho: la actuación de los tomadores de decisio-
nes ha respondido a las inercias y ha nulificado la participación social dando lugar a una burocracia obsole-
ta. El gobierno de esta entidad que entrará en funciones para el periodo 2017-2018 enfrenta el reto iniciar 
la tarea que permita corregir la arquitectura institucional que ha demostrado nulo interés para reorientar el 
rumbo y consolidar los espacios para una efectiva articulación institucional.
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Resumo

No Brasil, a abordagem territorial se constitui numa inovação no campo das políticas públicas nacio-
nais na última década, com importante significado no papel dos espaços rurais, na formulação e defini-
ção de políticas públicas contidas em diversas iniciativas. Durante esta década, as ações territoriais foram 
coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, que aposta nas transformações do rural e vislumbra um espaço social onde as relações econômi-
cas, políticas, culturais e ambientais estão profundamente relacionadas. Dessa forma, outros ministérios, 
estados e municípios incorporaram várias de suas ações de políticas públicas tendo como referencia a abor-
dagem territorial. Assim, este artigo analisa o papel do estado brasileiro na gestão territorial com enfoque 
nos principais limites e possibilidade para a efetividade das institucionalidades existentes nos territórios 
rurais. Esse enfoque remete a reflexões direcionadas a ideia de que não se pode dissociar o desenvolvimento 
territorial da participação democrática da sociedade brasileira e, portanto, da democratização do estado 
brasileiro. Esse aspecto está relacionado à ideia de equilibrar o uso do poder estatal por meio das relações 
entre estado e sociedade, no processo de aperfeiçoamento democrático. Tal fenômeno pode influenciar uma 
forma de planejamento em que o estado contribui gerando condições perenes para consolidação de uma 
agenda decisória sobre a qual deve atuar juntamente com os arranjos institucionais construídos de acordo 
com objetivos estratégicos em cada local. Por isso, é importante compreender que as institucionalidades 
existentes nos territórios, aqui traduzidas como processo de interação entre os atores do estado e da socie-
dade civil, não implica na redução do papel fundamental que o estado possui na intervenção pública, mas 
em uma redefinição dos tipos e dos papeis que os atores do estado terão nesse processo de intervenção, de 
formulação e principalmente de implementação e de controle das políticas públicas na gestão territorial.

Palavras-chave: Estado, território e políticas públicas 
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1. Introdução

No Brasil, a abordagem territorial, possui um recente histórico de implementação, cuja ressignificação 
histórica do papel do Estado no processo de desenvolvimento rural intensifica-se por meio de formulação e 
influência nos investimentos de políticas públicas existentes em diversas iniciativas. 

Numa perspectiva de análise do papel do Estado frente aos limites e desafios de propor agendas e ob-
jetivos de desenvolvimento que considere a abordagem territorial, procuramos nesse trabalho contribuir 
com alguns elementos a partir de uma leitura da política de desenvolvimento territorial levado a cabo no 
Brasil por meio do PRONAT1 e do PTC2, porém, sem a pretensão de esgotar esse complexo tema ainda em 
construção. A primeira parte do trabalho apresenta o marco referencial no desenvolvimento territorial no 
Brasil, consubstanciada com utilização deste referencial no caso do PRONAT e PTC e a trajetória da política 
de desenvolvimento territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A segunda parte pontua alguns 
aspectos relativos ao papel do estado, seus limites e desafios para num contexto democrático em constante 
transformação, abordar o desenvolvimento numa perspectiva territorial.

2. O Desenvolvimento Territorial no Brasil 

Um conjunto de influencias nacionais importantes determinaram a formulação e implementação das 
ações territoriais no Brasil. 

A começar pelas lutas históricas de diversos segmentos da sociedade brasileira baseados em inciativas 
populares em torno da reforma do Estado. Dagnino (2002), explicita que a partir dos anos de 1980, distintos 
segmentos, que compõem o rural brasileiro, passaram a se organizar de forma mais intensa, reivindicando 
o reconhecimento da diversidade que se apresentava no campo e demandando a chegada de políticas mais 
coerentes com a importância do rural. Por outro lado, esclarece a autora que esse processo ocorreu diante de 
um intenso debate sobre a natureza da democratização de um lado e de outro pela democratização do Estado. 

Como evidenciado por Saborin (2015), outras influências foram marcadas no âmbito de um conjunto 
de experiências de cooperações via agencias internacionais. As influências latino-americanas são destaca-
das por Favareto (2010), Filho & Abramovay (2003), onde a partir de um amplo conjunto de documentos 
da OCDE e da União Européia, inspiraram fortemente a formulação do conhecido programa Leader, que 
tornou-se uma inspiração inegável para os formuladores e gestores de políticas públicas. 

Dessa forma o PRONAT e o PTC surgem num contexto amplamente necessário para intensificação de 
políticas públicas rurais em que o Estado se compromete a organizar ações que mobilizem a sociedade civil 
e o poder público nacional, estadual, municipal e territorial em torno de projetos estruturantes que possi-
bilite o exercício da participação social, no âmbito das políticas públicas e o fortalecimento de ações que 
resulte no fortalecimento da gestão territorial3.

A convergência das iniciativas do Governo Federal para os territórios encontra-se balizada no âmbito 
do PRONAT e PTC. Estes programas configuram-se no âmbito de iniciativas inovadoras e complexas, asso-
ciados à vocação transversal e voltados para atender às necessidades dos agricultores familiares, principal-
mente aqueles localizados em regiões de extrema pobreza.

O PRONAT, coordenado pelo MDA4 por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT5 inaugu-
rou uma nova forma de proposição de ações públicas primando pelo envolvimento dos beneficiários de tais 
ações nas decisões. Sob esse prisma a proposta do PTC é dar uma dimensão mais intersetorial e transversal 
à política de desenvolvimento territorial rural do MDA, incorporando outros setores intervendo no meio 
rural (SABOURIN, 2015:132).

1 Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais-PRONAT. Criado em 2003 e responsável pelo planejamento das ações Das 
ações implementadas nos Territórios rurais no Brasil.

2 Programa Territórios da Cidadania. Lançado em 2008 com o objetivo de superar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais no meio rural, por meio 
da estratégia de desenvolvimento rural sustentável

3 Na visão de Grisa e Schneider (2014) os territórios despertavam como um espaço intermediário entre os municípios e os estados, como também uma 
crítica aos limites do Pronaf infraestrutura municipal e ainda a intensidade do debate acadêmico sobre o desenvolvimento territorial, questionando a 
dicotomia rural-urbano e a necessidade de pensar o desenvolvimento em uma perspectiva territorial. 

4 Após a mudança no comando do Governo Federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA perde o status de Ministério e passar a se chamar 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, uma das Secretarias da Casa Civil da Presidência da República;

5 Por sua vez a SDT nesse contexto administrativo foi transformada num departamento.
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Torna-se importante destacar que ambos os programas possuem forma de atuação diferente levando 
em consideração os objetivos e a forma de gestão. No entanto, convergem nos recortes territoriais que são 
mesmos e na forma dos dispositivos institucionais e de governança, destacadamente vinculados aos cole-
giados territoriais6.

A redefinição dos tipos e dos papeis que os atores do estado terão nesse processo de intervenção, de 
formulação e principalmente de implementação e de controle das políticas públicas na gestão territorial é 
um dos desafios postos nesse momento de mudanças políticas e em certa medida, de apreensão no mundo 
rural brasileiro.

3. O papel do Estado, limites e desafios da Gestão Territorial no Brasil

Nesta seção não pretendemos esgotar todas as possibilidades tal como o enunciado suscita, mas sim 
contribuir nesse debate a partir de investigações e de preocupações motivadas em função das atuais mu-
danças políticas por que passa o Brasil, e em particular os riscos às conquistas obtidas para o rural nas 
últimas décadas.

Assim, evidenciamos que a emergência da abordagem territorial no Brasil possibilitou alguns avanços, 
ainda que inconclusos, mas que sinalizam sobremaneira para construção de uma agenda positiva entre 
governo e sociedade, sem perder de vistas os limites impostos à gestão territorial. Gestão territorial aqui 
é entendida como sendo a tomada de decisão dos atores sociais, econômicos e institucionais de um deter-
minado âmbito espacial, sobre a apropriação e uso dos territórios, com vistas à definição de estratégias de 
desenvolvimento (DALLABRIDA et al, 2012:02).

Echeverri (2010), esclarece que a base da gestão territorial é o planejamento desde o local, de caráter 
participativo, dialogando com os processos de descentralização das políticas públicas e buscando a autoges-
tão dos territórios. Ainda considera o autor que a gestão territorial, pressupõe considerar a importância or-
ganizativa dos agricultores familiares em interação com todas as formas conjuntas entre as diversas esferas 
Governamentais presentes nos territoriais.

Por outro lado, há fatores limitantes que constituem, em certa medida, impedimentos à gestão territo-
rial. Pontuamos abaixo alguns desses fatores.

No que se refere ao planejamento territorial, é oportuno considerar que os objetivos propostos pelas 
ações territoriais, remete esse fator como essencial já que pode modificar a visão setorial e consolidar no-
vas formas de desenvolvimento territorial. A aproximação entre a Agenda de Desenvolvimento Territorial e o 
Programa Territórios da Cidadania reforça a convergência das iniciativas do Governo Federal nos Territórios 
(BUTTO & BERMEGUY, 2014:15). Vale destacar que o planejamento feito pelos territórios, por meio do PT-
DRS não são em sua maioria utilizados como estratégia de planejamento tão pouco foram internalizados pela 
maioria dos Colegiados Territoriais, ainda que pese todos os esforços de articular a Matriz de Ações do PTC e 
os PTDRS7. Seria necessário aportar recursos (não só financeiros, mas sobretudo humanos) para fazer destes 
planos verdadeiras estratégias de organização do território sobre outras bases (FAVARETO, 2010: 58).

O processo de articulação interfederativa, ainda que considere o pacto federativo existente no Brasil, 
a expectativa com a chegada do PTC foi de configurar a adesão dos Estados, municípios e arenas participa-
tivas que envolvessem Governo e sociedade civil, além de um conjunto de ministérios com ações alocadas 
nos territórios. Ainda que parcialmente efetivo em tais objetivos, se faz necessário um processo longo até 
que se configure uma coesão em torno de propósitos comuns, uma vez que muitas dessas instâncias não 
potencializaram a cooperação e por conseguinte a gestão territorial;

Relativo à partilha de poder, muitos embates ocorrem não apenas no âmbito das relações internas 
dos Colegiados Territoriais, mas sobretudo, engloba as premissas do desenvolvimento territorial em parti-
lhar o processo decisório nos diversos níveis de governo. Dagnino (2002), pontua que a partilha de poder e 
as relações complexas que a envolve, impõem um caráter limitado e restrito, ainda que se considere espaços 
que contam com a participação da sociedade civil. Sabourin (2012), esclarece que o Estado ainda se ressente 

6 Institucionalidade de gestão territorial responsável pelo planejamento tático e operacional dos Territórios. Essas institucionalidades ao assumirem a 
responsabilidade de definir alocação de recursos, se transforma em espaços de exercício de poder.

7 Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS.
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de abertura para mudanças em relação às tradicionais formas verticais de tomada de decisões. Mecanismos 
jurídicos que possibilite o cumprimento das decisões tomadas em âmbito territorial poderia ser uma medi-
da em que o Estado poderia tomar em favor dos processos decisórios coletivos.

As limitações dos recursos financeiros para investimentos públicos e os complexos circuitos burocrá-
ticos impostos pelos orgãos controladores oficiais e o investimento em melhores projetos, constituem-se em 
variáveis fundamentais que poderiam ser operacionalizados a partir de uma lógica que viabilize não facilida-
des, mas formas estratégicas de operacionalização que reforçasse o aprendizado de todos os entes do territó-
rio e do Estado. As consequências ultrapassam a questão da alocação de recursos e das obras, para desesta-
bilizar as relações sociais construídas e a estrutura das famílias e dos grupos sociais (NIEDERLE, 2014:110).

Em outra dimensão, se faz importante considerar o aspecto da descentralização do Estado brasilei-
ro baseado no modelo de democracia representativa. Nesse caso, a questão da representatividade da 
sociedade civil versus poderes políticos locais, merece maior ênfase, uma vez que está na ordem do dial, a 
rediscussão do que seja democracia representativa e democracia participativa ou deliberativa. Em muitas 
plenárias territoriais, muitas discussões foram dirigidas em relação ao participar ser diferente de deliberar 
e ao mesmo tempo o cumprimento na prática das ações deliberadas. Essa relação possui impacto direto no 
processo de gestão e desenvolvimento territorial, onde o debate sobre democracia, seja ela representativa, 
participativa ou deliberativa precisa ser enfrentada nos espaços de discussão já construídos. Resta saber 
quem possui fôlego para nesse momento de reconfiguração política iniciar esse debate, Governo ou socieda-
de? ou ainda quais as possibilidades da gestão territorial nesse momento superar muitos dos desafios sem 
esse debate que reconhecemos ser de fundamental importância?

Ressaltamos a necessidade de adoção de metodologias que possibilitem integrar uma visão geral e 
local no processo de gestão territorial. Aqui o desafio reside em formular procedimentos metodológicos que 
vislumbre contundente integração entre o processo de formação dos agentes de desenvolvimento territorial 
ao processo de mobilização, de descentralização e a construção coletiva e perene de um projeto político 
participativo, com a geração de abordagens que desperte a perspectiva crítica da sociedade. 

Esse enfoque é um fator limitante e que mais uma vez irá depender da disposição de esforços entre  
Estado e sociedade civil na busca do equilíbrio para que a ambiência sóciopolítica possa ser mais direciona-
da a cooperação entre os entes. 

4. Considerações finais

Importante frisar que todos os avanços obtidos, assim como a decisão governamental de enfrentar 
os limites e desafios do processo de desenvolvimento territorial no Brasil, coube ao Governo central e sua 
equipe técnica a construção de uma ampla ambiência favorável para o desenrolar de complexas interrela-
ções federativas, ainda que em muitos pontos requeira aperfeiçoamento. Atualmente, a sociedade brasileira 
está sendo desafiada a mais uma vez promover ações de luta pela defesa dos avanços e pela oportunidade 
de mudar a cultura da gestão pública inserindo práticas democráticas em processos de desenvolvimento.
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Las organizaciones de productores rurales han cobrado relevancia en las políticas de desarrollo rural, por 
considerarlas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de rentabili-
dad y competitividad del sector agropecuario, así como para la asignación de recursos por parte del Estado.

Teniendo en cuenta la importancia que las organizaciones tienen a nivel estatal, se han formulado y eje-
cutado diferentes proyectos de fomento y fortalecimiento organizacional. Ejemplo de esto es el Plan Maes-
tro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB), el cual fue creado en 2006 como un 
instrumento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C. Dicho plan actúa 
sobre la función del abastecimiento y busca acercar los productores rurales a los consumidores urbanos, re-
duciendo la intermediación y fortaleciendo los circuitos económicos a nivel rural y urbano (Comité Distrital 
Intersectorial de Alimentación y Nutrición, 2007).

Las organizaciones de productores campesinos juegan un papel importante en el fortalecimiento de 
los circuitos económicos a nivel rural y son la estrategia central para agregar la oferta de alimentos que 
serán comercializados en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el enfoque asociativo ha mostrado importantes 
falencias que hacen evidentes contradicciones de fondo entre las expectativas del Estado y las de las comu-
nidades locales. Estas contradicciones generan tensiones entre las organizaciones y la institucionalidad que 
ejecuta los proyectos estatales, particularmente por cuatro factores que fueron identificados a partir del tra-
bajo realizado en el marco de la ejecución de diferentes proyectos asociativos del PMASAB en las provincias 
de Oriente y Tequendama y la Localidad de Sumapaz en Colombia1.

1 Este documento recoge los elementos principales del análisis a organizaciones de productores vinculadas al PMASAB, el cual se presenta en detalle 
en el artículo “Organizaciones de productores campesinos: un eje transversal en el desarrollo rural” publicado en el libro “El desarrollo equitativo, 
competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia” publicado por el Banco de la República. 
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El primer factor encontrado, se relaciona con las características de los asociados y las dinámicas aso-
ciativas locales. Los lineamientos estatales guardan unos parámetros generales que indican cómo se deben 
implementar las organizaciones a nivel local para que estas cumplan con los propósitos asignados por las 
políticas y con la reglamentación nacional exigida para este tipo de asociaciones, dejando poco espacio para 
el ajuste de los proyectos a las condiciones territoriales locales; lo cual frecuentemente genera el rechazo 
por parte de las comunidades vinculadas a estos.

Según Penrose (2007), las organizaciones de productores ofrecen cuatro ventajas principales: 1.) Per-
miten aumentar la oferta de productos, lo que contribuye a la reducción de los costos de producción y de 
transacción, así como al fortalecimiento de la capacidad de negociación de los productores. 2.) Pueden me-
jorar el acceso a recursos, al convertirse en intermediarios entre los productores y los actores externos al 
territorio. 3.) Promueven el desarrollo de nuevas capacidades que les permiten a los pequeños productores 
enfrentarse en mejores condiciones a los riesgos y retos del mercado y 4.) Facilitan la introducción de cam-
bios tecnológicos y el manejo empresarial de la innovación. 

Esta perspectiva de Penrose, en gran medida es compartida por los funcionarios de las instituciones, 
y se ve reflejado en el hecho de que las políticas promueven la organización para acceder a los recursos del 
Estado y avanzar en procesos territoriales de desarrollo. Sin embargo, las comunidades consideradas en 
esta investigación, no tenían una larga trayectoria con relación a organizaciones productivas y comerciales, 
lo cual dificultó su integración y funcionamiento. 

Las organizaciones en las comunidades campesinas tienen tradicionalmente un enfoque más orientado 
a la defensa de sus territorios y la reivindicación de derechos como es el caso particular de la Localidad de 
Sumapaz. Este tipo de experiencias asociativas indican que para los productores el trabajo colectivo tiene 
otras connotaciones que transcienden el interés económico. Se entiende así, porque en muchos casos, a 
pesar de que los asociados no obtengan a corto plazo los ingresos esperados, continúan vinculados a la 
organización (Escobar et al, 2010). 

Machado (2003) destaca que los campesinos se muestran interesados en este tipo de organizaciones 
como una estrategia para afrontar los retos de las políticas macroeconómicas y legitimar la exigencia de 
compensaciones frente a las inequidades impuestas por el actual modelo de desarrollo.

Es necesario que las instituciones promotoras de proyectos asociativos tengan presente que, en gene-
ral, las organizaciones tienen diversos objetivos que trascienden la visión económica y empresarial. Por ello, 
las instituciones públicas deberían ser capaces de incorporar las expectativas más amplias de los miembros 
de las organizaciones y deben estar abiertas a realizar un acompañamiento integral. 

El segundo factor corresponde a las implicaciones que las organizaciones fomentadas a nivel estatal 
tienen para los productores, esto en términos de la necesidad de establecer nuevos acuerdos de trabajo 
colectivo, y el desarrollo de conocimientos y habilidades que permitan a los asociados cumplir a cabalidad 
con las funciones establecidas para este tipo de organizaciones. 

Es necesario reconocer que las transformaciones en la producción y la concepción empresarial impli-
can un cambio cultural que se convierte en un reto para los campesinos, quienes deben adquirir nuevos co-
nocimientos y desarrollar habilidades diferentes a las requeridas en su unidad productiva tradicional. Esto 
es necesario ya que el adecuado funcionamiento de las organizaciones requiere habilidades de lecto-escri-
tura, gestión, manejo de sistemas de información, trabajo colectivo y coordinación con nuevos actores regio-
nales y nacionales. Por desgracia, la mayoría de sus miembros no cuenta con los conocimientos necesarios 
para asumir estas funciones organizativas y empresariales.

Además del desafío que implica la necesidad de adquirir nuevos conocimientos para cumplir con las 
funciones de la organización, el trabajo asociativo supone ajustes en la racionalidad y la lógica de las econo-
mías campesinas. Esto se debe a que tradicionalmente las actividades de producción y comercialización han 
configurado un espacio de trabajo familiar y no comunitario.

Siguiendo lo anterior, se encontró que dentro de las organizaciones locales hay multiplicidad de inte-
reses, los cuales frecuentemente no son concertados y generan conflictos internos que debilitan el proceso 
organizacional y resquebrajan las relaciones sociales de la comunidad. Las organizaciones se crean con la 
esperanza de mejorar el empleo, obtener mayores ingresos y solucionar problemas de comercialización. Sin 
embargo, el interés colectivo a veces choca con las motivaciones individuales, lo que provoca insatisfaccio-
nes y desmotivaciones.
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Es importante que la organización propicie acuerdos y fije compromisos entre sus asociados para llevar 
a cabo las actividades que competen a cada cargo, según lo establecido en los estatutos. Con frecuencia los 
organismos asociativos entran en crisis debido a la confusión provocada por la rígida especialización y por 
las jerarquías impuestas, factores que conducen a sobrevalorar algunas actividades y a subestimar otras. 
Esta situación perjudica el espíritu igualitario que motiva a los asociados y deteriora las relaciones perso-
nales (Camacho et al, 2007).

El tercer factor es el económico, el cual se relaciona con la necesidad de las organizaciones de generar 
beneficios tangibles para los asociados y al mismo tiempo cubrir sus gastos de funcionamiento. Uno de 
los grandes retos de las organizaciones radica en su capacidad para integrarse a los mercados. Dadas las 
características productivas y de competitividad de los pequeños productores rurales, en muchos casos sus 
productos deben orientarse a mercados diferenciados que no solo ofrezcan ventajas comparativas a los 
compradores, sino que garanticen también un sobreprecio a los productores, como los mercados justos, 
orgánicos, ecológicos, especializados o gourmet (Camacho et al, 2007). En este punto surge otra dificultad, 
porque los nichos especiales de mercado suelen estar saturados y operar en pequeña o mediana escala, por 
lo que intervenir en ellos resulta complejo y no garantiza el éxito. 

Para lograr posicionarse y mantenerse en este tipo de mercados, las organizaciones, además de cono-
cer ampliamente las características de su producción, deben estar familiarizadas con el mercado-objetivo, 
los compradores y la competencia (Camacho et al, 2007). Asimismo, deben contar con recursos suficientes 
para asumir los costos de ingresar y competir en nichos por lo común sobre abastecidos. Como la idea es que 
los pequeños productores sean cada vez más competitivos, es indispensable que, en función de las deman-
das de sus clientes, la organización adopte procesos innovadores en lo productivo, tecnológico, comercial, 
logístico y financiero.

Este es uno de los factores más problemáticos, ya que debido a que las organizaciones son estrategias 
para poder acceder a los recursos del Estado, estas frecuentemente se constituyen como organizaciones sin 
ánimo de lucro, pero se espera que funcionen bajo esquemas empresariales, situación que genera desmoti-
vación y confusión por parte de los asociados.

El cuarto factor corresponde al apoyo institucional y a las metodologías utilizadas para promover la 
asociatividad, en el que se hace evidente que pese a los aportes y beneficios que los proyectos organiza-
cionales han traído para las comunidades rurales, aún falta mayor continuidad en los procesos, así como 
coherencia y pertinencia respecto a las condiciones y expectativas locales. 

Los proyectos de desarrollo rural propuestos por la institucionalidad con frecuencia contienen linea-
mientos globales que son implementados en las regiones sin ajustarse a las características locales ni a las 
particularidades ambientales, sociales, económicas, políticas y de infraestructura. Este es uno de los facto-
res que más contribuye a la generación de tensiones entre la institucionalidad estatal y las comunidades 
locales, por tanto, es necesario que se generen espacios de concertación en los que se formulen proyectos 
cuyos objetivos contemplen las expectativas estatales pero, además, se ajusten a las características y nece-
sidades locales. 

Dentro de este último factor es importante resaltar la necesidad de que las instituciones realicen un 
trabajo continuo en los territorios y que además apoyen a las organizaciones de manera integral. 

Como se presentó hasta acá, organizarse implica una serie de trasformaciones productivas, comerciales 
y culturales, lo cual requiere de un proceso de adaptación y acompañamiento para el logro de resultados 
exitosos que favorezcan a las comunidades rurales y la adecuada utilización de los recursos del Estado. 

Identificar y analizar estos factores es fundamental para que las instituciones ejecutoras de los proyectos, 
puedan hacer ajustes que permitan lograr procesos organizacionales exitosos en los que se conciba la asociati-
vidad como un proceso a largo plazo, más que una estrategia coyuntural para la asignación de recursos. 
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Resumo

O governo brasileiro adotou o recorte territorial desde 2003, com intuito de articular determinadas 
políticas públicas destinadas ao meio rural. No estado do Rio Grande Do Sul o desafio do NEDET Vale do Rio 
Pardo foi trabalhar as temáticas do desenvolvimento sustentável em meio a essa dificuldade de coesão ter-
ritorial entre os atores que compõem o território em questão e construir um plano territorial de desenvolvi-
mento rural sustentável e solidário (PTDRSS). Este artigo tem como objetivo analisar o impacto da descon-
tinuidade das políticas de governo no território vale do rio pardo, no que se refere ao planejamento e ações 
que visem o desenvolvimento rural do território. Tendo em vista o fato da instabilidade institucional que 
vive o brasil hoje, onde o MDA, responsável por toda a política de territórios rurais, foi extinto pelo atual go-
verno interino de Michel Temer, o qual assumiu a presidência da república devido a um golpe parlamentar 
que afastou a presidente eleita Dilma Rousseff. Em meio a esta realidade, realizou-se a pesquisa de campo, 
analisando as atividades diárias do trabalho de articulação entre as entidades que compõe o território. Per-
cebemos que mesmo com divergências de interesses, os programa atinge o total de 18 territórios rurais. Em 
torno de 400 municípios gaúchos estão cobertos por territórios, o que significa mais de 80% do estado. Em 
2011, diversos setores sociais e representações do poder público reuniram-se para formalizar a solicitação 
de criação do pré-território vale do rio pardo ao Governo Federal. Realizada a demanda, a homologação pelo 
Ministério Do Desenvolvimento Agrário (MDA) foi somente em janeiro de 2013, porém o território passou 
a ter uma delimitação geográfica diferente da demandada pelas entidades. Junto à região do vale do rio par-
do, o MDA incluiu também a região denominada de Alto da Serra do Botucaraí. Esse redesenho ocasionou 
um desinteresse entre as pessoas representantes das diversas entidades que haviam se articulado para 
demandar a criação de um território. Devido a necessidade de dar apoio à articulação das entidades que 
compõem os territórios, o MDA lançou em 2014 uma chamada pública para criação de Núcleos De Extensão 
Em Desenvolvimento Territorial (NEDETS). O principal atores sociais se desafiaram e se mobilizaram para 
construir o PTDRSS. Mas a incerteza de continuidade da política territorial esta desmotivando as perspecti-
vas almejadas pelos atores sociais que compõe o referido território.

Palavras-chave: Políticas de governo; Território; Atores sociais.
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Introdução

Este artigo tem como objetivo analisar o impacto da descontinuidade das Políticas de Governo no Ter-
ritório Vale do Rio Pardo, no que se refere ao planejamento e ações que visem o Desenvolvimento Rural do 
Território. Tendo em vista que nas ultimas décadas houve um significativo aumento das políticas públicas 
no Brasil, principalmente com forte caráter social. 

A trajetória de construção da agenda de políticas públicas no Brasil, em uma sumária descrição, pode se 
subdividir em etapas, a qual, foi impulsionada basicamente pela transição democrática na década de 1980 
(MELO, 1999). 

Em primeiro momento, pela mudança na agenda pública, onde nos anos 1970, se construiu em torno de 
questões relativas o modelo de desenvolvimento do Brasil. Neste período a discussão se limitava às conse-
quências da ação do governo ditatorial, que comandava o projeto de modernização conservador. Efetivadas 
em questões relacionadas ao arranjo institucional, descentralização e mudanças do mix público-privado nas 
políticas. Essas mudanças na agenda de governo obteve sequencia na redescoberta na agenda de pesquisas 
das políticas municipais. No segundo momento, o descontentamento com relação ao Estado aumentaram 
as atenções sobre a eficácia da ação pública. Em um terceiro momento, a ideia de reforma do Estado e da 
maquina pública passou a ser a vertente organizadora da agenda pública, nos anos 1980-1990. Promovendo 
assim um crescimento de pesquisas das políticas publicas (TREVISAN, BELLEN, 2008). Nos últimos anos 
observa-se um aumento na quantidade de estudos sobre políticas públicas no Brasil, como dissertações, 
teses e disciplinas relacionadas à área.

Um destes estudos é a tese de Siman (2005, p.28) que conceitua o processo de construção das políti-
cas públicas como uma das formas de influenciar o comportamento das pessoas podendo ser através de 
“organizações oficiais ou Estado, cujo trabalho é cuidar da ordem pública, formulando e tomando decisões 
que afetam a coletividade”. Podendo ser entendidas como o conjunto das decisões e ações relativas à aplica-
ção imperativa de valores. É o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações 
voltadas para setores específicos da sociedade. Estas políticas são de responsabilidade do Estado quanto à 
execução e manutenção a partir de processo de tomada de decisões que abranja órgãos públicos e diferentes 
entidades e agentes da sociedade, relacionada à política implementada. 

Diante disso, é necessário entender o que são políticas de governo e políticas de Estado. Almeida 
(2016) conceitua Políticas de governo como sendo aquelas que o Executivo delibera num decurso bem mais 
simples de formulação e execução de ações com intuito de atender os requerimentos da própria agenda 
política. Sendo um processo mais curto, ficando muitas vezes no setor administrativo ou nos ministérios. 
Neste processo cabe a compreensão de cada gestão de governo manter ou não essas políticas, como é o caso 
da Política de Desenvolvimento Territorial.

Já as Políticas de Estado, também conceituada por Almeida (2016), abrangem as burocracias de outras 
instâncias do estado, passando pelo parlamento ou outras agências de debate. Isso depois de ter tramitado 
por várias esferas da máquina do Estado, onde passou por estudos técnicos, análises de impacto, simula-
ções, repercussão econômica e cálculo de custo-benefício da política que se vai por em execução. Esse pro-
cesso é bem mais demorado, pois geralmente incide em esferas mais amplas da sociedade. O que garante 
sua execução mesmo trocando a gestão com outros projetos de governo.

Desde 2003 o governo brasileiro tem adotado o recorte territorial para articulação de políticas públicas 
destinadas ao meio rural. Desde então vem executando a política de Territórios rurais, que é uma política 
de governo. A política agrícola para a agricultura familiar foi fortalecida com a criação da Secretária de 
Desenvolvimento Territorial (SDT) junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que passou a 
trabalhar especificamente com a promoção da política de Territórios Rurais no Brasil. Nesse sentido, um dos 
principais programas criados foi o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRO-
NAT) implementado por meio da criação de Territórios Rurais de Identidade em todas as regiões do país. 

Tendo isso em vista, é pertinente que tragamos a tona esta discussão, trazendo o caso do Território Vale 
do Rio Pardo como objeto de análise. Num primeiro momento faremos a apresentação do objeto e sua carac-
terização, no segundo momento serão apresentadas algumas reflexões referentes aos impactos causados pela 
incerteza de continuidade da Política Territorial, e por fim algumas considerações pertinentes ao atual con-
texto das políticas públicas destinadas ao meio rural no Brasil e as possíveis perspectivas do caso em questão. 
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O caso do Território Vale do Rio Pardo

O Território Vale do Rio Pardo possui um histórico peculiar com reação a sua demanda de ser reco-
nhecido como um Território de Identidade Rural. Em novembro de 2011, reuniram-se lideranças de onze 
municípios da região do Vale do Rio Pardo, incluindo 23 representantes da sociedade civil e 16 do poder 
público, para formalizar o Pré-Território do Vale do Rio Pardo, como forma de pressionar o então Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) para a criação do território (SCHMITZ, 2014). 

Porém, somente em janeiro de 2013, o MDA reconheceu o Vale do Rio Pardo como Território de Identi-
dade, estabelecendo-o com uma nova delimitação geográfica, que totalizava 28 municípios no novo recorte. 
Esta informação, de certa forma, desmobilizou todo o trabalho de articulação, de organização e de captação 
de dados da região, ocasionando um forte desinteresse entre os representantes das diversas entidades em 
dar continuidade ao trabalho, em vista do entendimento de que não existia relacionamento nem identidade 
suficientes entre as organizações da região sul do Território (referente ao Vale do Rio Pardo propriamente 
dito) e a região norte (referente à região do Alto da Serra do Botucaraí, agora incluída na nova delimitação 
territorial feita pelo MDA), para compor um único território (SCHMITZ, 2014). 

É importante considerar que a região Sul do atual Território VRP é fortemente baseada na Agricultura 
Familiar e Camponesa e tem sua base produtiva principalmente voltada para a cultura do tabaco e seu sis-
tema integrado de produção. Já na região Norte, a cultura agrícola predominante é a soja, mesmo junto à 
agricultura familiar.

Com a intenção de fortalecer, dar suporte à organização e articulação das políticas públicas para agricul-
tura familiar, o MDA lançou em 2014 uma chamada pública para criação de Núcleos de Extensão em Desenvol-
vimento Territorial (NEDETs). O objetivo foi o de contratar por dois anos uma assessoria para área de inclusão 
produtiva e gestão social, em parceria com as universidades públicas. O principal desafio do NEDET Vale do 
Rio Pardo é trabalhar as temáticas do desenvolvimento sustentável em meio a essa dificuldade de coesão ter-
ritorial entre os atores que compõem o Território em questão. Assim, o NEDET Vale do Rio Pardo tem como 
meta principal construir o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PTDRSS) do 
Território Vale do Rio Pardo. Com o propósito e desafio de abranger e contemplar toda a pluralidade de atores 
sociais existentes, fazendo da diversidade uma potencialidade para o desenvolvimento do Território.

Colocado este contexto, cabe ainda considerar a atual instabilidade institucional que vive o Brasil hoje. 
Onde, o MDA, responsável por toda a política de Territórios Rurais, foi extinto e transformado em secretaria 
de governo. O objetivo deste artigo é analisar o impacto da descontinuidade das Políticas de Governo no Ter-
ritório Vale do Rio Pardo, no que se refere ao planejamento e ações que visem o Desenvolvimento Rural do 
Território, tendo em vista o fato de ser uma política de governo acaba ficando vulnerável a vontade do mesmo. 

Metodologia

Na pesquisa de campo foram analisadas as atividades diárias do trabalho de assessoria e articulação 
entre as entidades que compõe o território. Para contemplar esta pluralidade de atores sociais do território 
o NEDET juntamente com o Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER) do Vale do Rio Pardo 
subdividiram o Território em duas macrorregiões e sete microrregionais. 

A ferramenta metodológica para colher os dados empíricos foi a denominada matriz Fortalezas, Opor-
tunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA), balizada sobre as quatro Dimensões da Sustentabilidade – 1. So-
cioeconômica, 2. Sociocultural e Educacional, 3. Político Institucional e 4. Ambiental. A FOFA foi realizada 
em todas as sete microrregiões do Território. Além disso, outros dados primários foram coletados na rea-
lização de reuniões com os atores sociais para discutir a proposta e articular a mobilização das entidades, 
sociedade civil e poder público.

A mobilização dos atores sociais foi um esforço coletivo de todo o Território, para que superassem as 
divergências e se motivassem à construir um plano de desenvolvimento. Isso de certa forma gerou expecta-
tivas e esperança de poder demandar políticas públicas adequadas a realidade local.
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Impactos da instabilidade nas perspectivas almejadas pelo Território 

As políticas públicas normalmente são pensadas como se o Brasil fosse uma média, desconsiderando 
a heterogeneidade do povo brasileiro. Em contraponto a esta metodologia, o governo adota o recorte ter-
ritorial a partir de 2003 no país com o objetivo de evitar a setorização das políticas públicas destinadas ao 
meio rural. Onde esta abordagem permite que os atores sociais de cada Território possam protagonizar o 
debate, articular e monitorar a execução das políticas públicas através dos Colegiados de Desenvolvimento 
Territorial (CODETERs).

Na efetivação da abordagem territorial do desenvolvimento rural os Núcleos de Extensão em Desen-
volvimento Territorial (NEDETs) tem um papel fundamental atuando com os Colegiados, assessorando na 
gestão social dos territórios, inclusão produtiva, monitoramento, utilizando métodos e tecnologias sociais 
para construção e desenvolvimento das capacidades locais para a articulação das políticas públicas em tor-
no das principais demandas e potencialidades percebidas nos territórios.

Por se tratar de uma política de governo, cuja sua execução esta atrelada a vontade da gestão que está 
no comando, a Política de Territórios Rurais de certa forma corre riscos. Isso no sentido de criar expectativas 
e acabar por desmobilizar um processo, que posteriormente pode ter consequências negativas até mesmo 
em outros espaços de construção e debate, como por exemplo, nos conselhos municipais. No sentido de des-
legitimar o processo de construção coletiva. O que influi nas diferentes esferas do poder publico municipal, 
estadual e federal. Isso porque cada uma dessas instâncias de gestão pública possui diferentes orientações 
políticas e ideológicas, bem como, as organizações da sociedade civil, porém em outras proporções.

O Território Vale do Rio Pardo possui suas peculiaridades com relação à identidade econômica, cultural 
e social. Contudo, atualmente está em processo de construção de seu Plano Territorial de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário (PTDRSS). O qual está sendo construído com uma metodologia, pensada pelo 
NEDET juntamente com o CODETER, de forma que respeite suas heterogeneidades. No entanto durante este 
processo ocorrem falas como: “não fizemos parte de um mesmo território a realidade aqui de cima é bem 
diferente da parte baixa do Território”, ressalta um membro do CODETER ao se referir as macrorregiões Sul 
e Norte. Falas semelhantes a essas são recorrentes nas plenárias territoriais. O que nos faz compreender o 
esforço feito para mobilizar os atores para articularem pautas comuns no PTDRSS.

Além disso, no mesmo período de realização das plenárias regionais ocorre a mudança de presidente 
no Brasil, o que por si só desestabiliza o processo de mobilização dos atores sociais, pois um dos primeiros 
atos do presidente interino foi fechar as portas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fato este que 
gerou polemica e desmotivação, tanto no setor público quanto da sociedade civil. Nas reuniões de planeja-
mento se escutava muitas vezes: “de que adianta nós vir aqui planejar ações se nem sabemos se vai ter política 
de desenvolvimento territorial amanhã”. O que comprometia o processo de construção de demandas, pois 
mesmo que ressaltando que Território são as instituições que estão organizadas neste espaço, gerava um 
sentimento de incerteza e insegurança nos atores sociais. Teme-se ainda, uma desmobilização em outros 
espaços de construção coletiva que esteja ligada a vontade governamental.

Nos resultados analisados da matriz FOFA observa-se com clareza os anseios por políticas planejadas 
pelo Território que possam ser executadas a curto, médio e longo prazo, para que melhore de fato a qualida-
de de vida no meio rural. Como podem ser percebidos nas propostas elaboradas nas plenárias micro e ma-
crorregionais. Na região Norte, por exemplo, os atores sociais desta região colocaram em prioridade ques-
tões como segurança no meio rural, melhor qualidade da energia elétrica e turismo rural. O planejamento 
na região Sul, por ter mais organizações da sociedade civil, bem como, um histórico de mobilização social 
mais avançado, apontou como prioridade questões como educação do campo, agroindústrias familiares e 
comercialização de produtos proveniente dos agricultores familiares.

Em um contexto bem desfavorável para construção de demanda de políticas públicas, em que estas en-
contram-se ameaçadas pelos atuais governantes, o CODETER conseguiu avançar no processo de construção 
do PTDRSS. Cabe ressaltar o apoio prestado pelo NEDET, chamado pelos gestores de “assessoria de luxo” 
por serem ligados às universidades e possuírem competência técnica especializada, no caso do Vale do Rio 
Pardo ligado a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 
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Em decorrência desse esforço coletivo das organizações da sociedade civil, entidades do poder público 
e assessoria almeja-se o êxito da conclusão do Plano Territorial, bem como, a continuidade da política terri-
torial como estratégia de governo. Mas na atual conjuntura, permanece a sensação de direitos ameaçados e 
incertezas com relação as políticas públicas, especialmente as destinadas a agricultura familiar.

Qual destino do Território Vale do Rio Pardo?

Levando em conta que a política territorial tem um recente histórico de implementação no Território Vale 
do Rio Pardo, uma primeira observação pode ser feita, parece que os atores sociais estão sentindo a necessi-
dade de discutir políticas que tenham abrangência territorial. Em geral, como colocam os autores Delgado, 
Bonnal e Leite (2007), pode-se intuir que a política do MDA foi exitosa em impulsionar o exercício de planejar 
e articular política em regiões onde quase não existiam antecedentes de articulações intermunicipais. 

No entanto, quando o Território estava mobilizado e entendendo a importância de se ter um planeja-
mento coletivo, onde pautam políticas públicas e passam a entender o Território Rural como um espaço de 
vida e não apenas de produção, ocorre uma troca no projeto de governo em decorrência da mudança de pre-
sidente a nível nacional. Um dos primeiros reflexos dessa mudança que atinge diretamente o segmento da 
agricultura familiar é o fim do MDA, deixando o questionamento: será que isso representará o fim da política 
ou a diminuição da importância dos Territórios Rurais como política pública?

Esse impacto refletiu inevitavelmente na base social dos Territórios, pois o fato da política territorial não 
ser uma política de Estado, compromete a construção de ações concretas que possibilitem o desenvolvimento 
rural sustentável pensado a curto, médio e longo prazo. Gerando com isso desmotivação nos atores sociais em 
permanecer mobilizados no Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER). Repercutindo de forma 
bastante enfática nas perspectivas almejadas com relação à política de Governo dos Territórios Rurais.

Diante deste contexto de instabilidade por conta das incertezas inevitáveis em razão da crise política 
e econômica que vive o país, uma vez que segundo a literatura especializada é um processo cíclico e recor-
rente no capitalismo. Chega-se a conclusão que a forma mais coerente de manter a articulação de políticas 
públicas territorializadas e os atores sociais mobilizados é através da manutenção das assessorias aos CO-
DETERs, bem como, tornar a Política Territorial uma política de Estado. Dessa forma garantiria a legitimi-
dade do protagonismo dos atores sociais e a efetividade da abordagem territorial do desenvolvimento rural.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação existente entre os projetos produtivos propostos 
e os que foram implantados, a partir das discussões do colegiado territorial, em 2004 e as comunidades 
alvos dos empreendimentos. Para essa análise, evidenciaremos a casa do mel construída no município de 
Anajatuba que, em conjunto com mais nove municípios, fazem parte do território rural Vale do Itapecuru. 
Esse empreendimento é coordenado pela associação de produtores de mel que conta, atualmente, com 
aproximadamente 42 famílias associadas, distribuídas em três comunidades: afoga, teso e ribeirão. Do 
total de famílias associadas aproximadamente 25 são produtoras de mel. Este projeto foi executado com 
um recurso disponível do PROINF logo na instalação do CODETER. A proposta da casa do mel levou em 
consideração as orientações do PTDRS com Anajatuba se destacando pelo potencial apícola. O projeto foi 
orçado em 100 mil reais, dos quais 70 mil foi destinado para a compra de equipamentos e 30 mil para 
construção do prédio, quantia considerada insuficiente para garantir as exigências de normas de seguran-
ça e regras de legislação sanitária. Os principais entraves atualmente passam pela falta de uma estrutura 
adequada e que atenda aos padrões e normas sanitárias; falta de equipamentos necessários para o me-
lhor beneficiamento do mel; falta de estradas adequadas para o escoamento da produção e pela falta de 
casas de coleta em cada comunidade produtora.
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1. Introdução

O Território Vale do Itapecuru foi instituído no ano de 2004, sua primeira assessoria teve como seu 
principal produto o PTDRS (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável) que foi elaborado de 
forma participativa pelo colegiado e dessa forma dando início as ações em nível territorial. 

O Território Vale do Itapecuru é composto por 10 municípios localizados na Mesorregião Norte Mara-
nhense (mapa 1), e se prolonga nas Microrregiões de Itapecuru e de Rosário. Os municípios são: Anajatuba, 
Cantanhede, Itapecuru-Mirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, Nina Rodrigues, Pirapemas, Presidente 
Vargas, Santa Rita, Vargem Grande, abrangendo uma área total de aproximadamente 8.932 km². Tem como 
característica estrutural importante à presença de rodovias e ferrovias que possibilitam uma circulação pri-
vilegiada de pessoas, produtos e serviços. A região drena as águas de parte da bacia sedimentar do Parnaíba, 
mas o seu principal rio é o Itapecuru, com aproximadamente 897 Km de extensão. A sua descarga hídrica 
faz com que seja um dos principais rios maranhenses, o que o torna abastecedor de água para a capital do 
Estado do Maranhão.

O Território é composto por uma grande variedade de florestas, dentre elas há a formação pioneira 
caracterizada pela vegetação que ocorre ao longo do curso dos rios que está associado a áreas de deposição 
e áreas de formação de solos instáveis, com sedimentos pouco consolidados sob o processo de acumulação 
fluvial ou lacustre. 
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Essas informações são de suma importância para compreensão das estratégias utilizadas para se pen-
sar os Projetos de infraestruturas (PROINF) no território e suas fases de execução com o apoio do colegiado 
territorial baseado nas informações contidas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(PTDRS). E nesse sentido, o trabalho tem como objetivo analisar a relação existente entre os projetos pro-
dutivos pensados e que foram construídos, a partir das discussões do colegiado territorial, em 2004 e as 
comunidades alvos dos empreendimentos. Para essa análise, evidenciaremos a casa de Mel construída no 
Município de Anajatuba.

2. A Apicultura como carro Chefe dos projetos produtivos em Anajatuba

O Projeto de Infraestrutura (PROINF) é uma ação orçamentária que compõe o Programa Desenvol-
vimento Sustentável De Territórios Rurais (PRONAT), cuja finalidade é financiar os projetos estratégicos 
para o desenvolvimento territorial definidos no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(PTDRS). Essas demandas são traduzidas em propostas técnicas que podem ser apoiadas com recursos de 
investimento em obras, máquinas, equipamentos e outros bens necessários para o fortalecimento da agri-
cultura familiar, bem como, recursos de custeio que permitem fortalecer os processos de organização e de 
capacitação dos grupos de beneficiários, organizações e demais agentes de desenvolvimento territorial. ( 
PROINF, 2011. P. 8).

Para o Município de Anajatuba a proposta da Casa do Mel levou em consideração as orientações do 
PTDRS devido a sua potencialidade apícola. Tendo em vista esses indicativos o colegiado optou para a for-
mulação do projeto de construção da casa de mel no município. O recurso disponível era de apenas 100 mil 
reais, dos quais 70 mil foi destinado para a comprar de equipamentos e 30 mil para construção do prédio, 
quantia considerada insuficiente para garantir as exigências e normas de segurança e legislação sanitária.

O valor estipulado para a construção do prédio foi apenas um dos problemas enfrentados pelos mem-
bros da Associação dos Apicultores da época. Segundo Sr. Valdemir, membro do colegiado da época e que 
acompanhou o processo de implantação da Casa do Mel desde o inicio até os dias atuais, as etapas legais 
para iniciar a construção, como a aprovação do terreno pela AGERP e a elaboração de uma planta técnica por 
um engenheiro responsável não foram feitas, e com isso o prédio foi construído sem atender as necessida-
des técnicas e de produção necessárias ao desenvolvimento das atividades dos apicultores que necessitam 
utilizar as dependências da Casa do Mel. 

Após a instalação do projeto e apesar de suas fragilidades quanto a estrutura física, os apicultores com 
a ajuda de um membro do colegiado, organizaram-se por meio da Associação e não cessaram esforços para 
aproveitar ao máximo o que havia sido disponível a eles através do projeto. Foi iniciado dessa forma um 
processo de articulação municipal com o objetivo de conseguir recurso para melhorar a estrutura física do 
projeto. Com muito esforço dos apicultores conseguiram uma contrapartida de 50 mil reais da Prefeitura 
que utilizaram para melhorar a estruturação do prédio, porém este recurso ainda não foi o suficiente para 
atender tanto a demanda de produção quanto às Normas da Vigilância Sanitária. 

Apesar dos entraves, a produção de Mel advinda das 42 famílias associadas, que estão espalhados em 
três comunidades Afoga, Teso e Ribeirão são aproveitadas dentro do possível. Do total de famílias aproxi-
madamente 25 são produtoras de mel, e estão satisfeitas com o retorno que a atividade está lhes propor-
cionando. Motivo este que faz o presidente da associação lutar por melhorias na qualidade das instalações 
do empreendimento e pela aquisição de novos equipamentos que possam promover o beneficiamento ideal 
para o produto da região, visto que a produção é vendida diretamente para um único comprador do estado 
do Ceará e de lá exportada, pois este possui o Selo de Qualidade que falta aos apicultores Anajatubenses.

Atualmente a produção de mel dos associados no período de setembro de 2015 a Janeiro de 2016 
foi de aproximadamente 20 toneladas, essa produção já tem venda garantida, o que estimula e motiva os 
apicultores, porém os entraves que dificultam e continuam persistindo passam pela falta de uma estrutura 
adequada e que atenda aos padrões e normas sanitárias; falta de equipamentos necessários para o melhor 
beneficiamento do mel; Falta de estradas adequadas para o escoamento da produção e pela falta de casas 
de coleta em cada comunidade produtora. Diante dessa situação e tendo conhecimentos de outro PROINFs 
espalhados pelo Território Vale do Itapecuru, a casa de mel apesar das dificuldades é um projeto que pode 
ser considerado viável, pelas tradições culturais das famílias beneficiadas.
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Resumo

Este trabalho versa sobre uma experiência extensionista que encontra-se em curso, e tem como espaço 
de realização o Território da Cidadania da Zona da Mata Sul. – TCZMS que abrange uma área de 1877, 9 km² 
e é composto por 13 municípios através de suas representações políticas. O Colegiado Territorial da Zona 
da Mata Sul – Codeter ZMS, é composto por representantes da sociedade civil e do poder público, que que 
buscam mediar interesses e pactuar soluções no âmbito desse recorte territorial.

Os sujeitos sociais envolvidos na experiência em pauta são camponeses, nomeados pelas políticas pú-
blicas da Agricultores Familiares – AF (assentados ou pequenos produtores) e mediadores sociais, portado-
res de valores de justiça, de igualdade e protagonistas de protestos e lutas em prol de direitos econômicos 
sociais e culturais, ora já conquistados, ora em processo de luta no campo. Esses sujeitos também prota-
gonizam reivindicações que ganharam espaço a partir da Constituição de 1988 e que os configuram como 
novos sujeitos de direitos, a exemplo dos Povos e Populações Tradicionais com pautas assumidas pelos 
movimentos sociais organizados, a exemplo da luta por seus territórios tradicionais, por uma educação sin-
tonizada com o modo de vida e valores do campo, assim como em prol de ações afirmativas e pela efetivação 
de políticas públicas dirigidas às populações de baixa renda no campo. 

Neste artigo analisamos os Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF), de 
modo especial os seus resultados e fragilidades, por ser essa política pública a que se concretiza de forma ar-
ticulada a partir de uma iniciativa do Governo Federal com o Governo estadual e com Prefeituras Municipais. 
Esta configuração do Proinf possibilita interpretar as ambiguidades que permeiam o repasse de recursos e 
a execução de projetos, numa relação entre o Governo Federal e os seus entes federados. 

Palavras-chave: Proinf, Agricultura Familiar Camponesa, políticas públicas, Território da Cidadania.
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Diretrizes, parcerias, princípios da política territorial implementada pelo MDA

A abordagem territorial, conforme destacam as diretrizes do MDA explicitadas através do Manual 
2015, e de outros documentos consultados, vem sendo adotada há mais de uma década por esse ministério 
como uma estratégia de integração e implementação de políticas públicas, visando o combate à pobreza, a 
redução das desigualdades sociais, a inclusão produtiva e o fortalecimento da Agricultura Familiar. O Go-
verno Federal criou a partir do ano de 2003, na primeira gestão do Governo Popular, o Programa Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat), que vêm atuando no combate à pobreza e 
realizando ações em busca de promover o desenvolvimento rural sustentável com base no enfoque territo-
rial, ou seja, o recorte territorial foi adotado como unidade de planejamento e gestão. 

O Pronat é gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, que também criou a Secretaria 
de Desenvolvimento Territorial – SDT com a finalidade de articular, promover e apoiar as iniciativas da 
sociedade civil e dos poderes públicos em suas diferentes escalas, em prol do desenvolvimento de regiões 
onde predominam a Agricultura Familiar. 

A abordagem territorial ganhou expressividade através do Programa Territórios da Cidadania – TC, da 
Política de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PDRS, do Plano Safra da Agricultura Familiar e 
do Plano Brasil Sem Miséria, assim como através do Proinf e do Programa Desenvolvimento Regional, Ter-
ritorial Sustentável e Economia Solidária, PPA 2012-2015, operacionalizado pela SDT/MDA, visando contri-
buir para a qualificação de processos produtivos e econômicos da agricultura familiar nos Territórios Rurais 
e nos territórios de identidade. Essas ações ocorrem em parcerias com os estados e municípios, través de 
gestores públicos e representantes de órgãos governamentais, bem como com a participação da sociedade 
civil através dos órgãos colegiados, a exemplo dos representantes dos Conselhos Municipais de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável e Solidário – CMDRSS, e de representantes de Cooperativas e associações. 

A opção por destacarmos neste trabalho o Proinf, decorre do fato dessa política pública ter se constituí-
do ao longo dos anos num importante instrumento indutor dos processos de inclusão produtiva, de geração 
de trabalho e renda, e de autonomia econômica e política da Agricultura Familiar Camponesa, ao financiar a 
construção de Centrais de Abastecimento da Agricultura Familiar – Cecaf´s e os Centros Integrados da Agri-
cultura Familiar – Ciaf´s, que possibilitam sinalizar um caminho de superação necessário a esses trabalha-
dores, que têm na comercialização seu principal gargalo e, ao incentivar o protagonismo através da partici-
pação cidadã. O Proinf, por ter uma relação de complementaridade com políticas públicas como o Programa 
Nacional da Alimentação Escolar – PNAE, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos – PAA e, também 
como o Programa Nacional da Agricultura Familiar – Pronaf pode alavancar um processo de integração no 
campo e na cidade ao criar a infraestrutura necessária à viabilização da oferta de produtos oriundos da AF, 
na cidade, sem intermediações, levando alimentos limpos para serem comercializados nos Ciafs e nas Ceca-
fs. Esse fato pode ser verificado nos dados estatísticos divulgados pelas cooperativas da AF que aumentaram 
enormemente a sua produção, com a presença e articulação dessas políticas públicas no território, inclusive 
com a criação do Programa Mais Alimentos, linha de crédito que faz parte do Pronaf desde 2008.

Iniciativas governamentais como a promulgação da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, fortaleceu 
o mercado institucional e abriu novas perspectivas à AF quando determinou “que no mínimo 30% do valor 
repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), deve ser utilizado na compra de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, ou de suas organizações, 
priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comuni-
dades quilombolas”1.

Destacamos também no âmbito do Proinf os princípios democráticos que permeiam a construção das 
propostas, pois são elas elaboradas e aprovadas nos colegiados e fóruns territoriais, a partir de propostas 
técnicas que são executadas com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), e das definições expressas 
nos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). No exemplo em pauta tem-se en-
volvidos no processo: o Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, A Caixa Econômica Federal – CEF, 
a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca – Sedap, além de algumas Prefeituras 
Municipais que compõem o TCZMS, a exemplo das prefeituras de Pedras de Fogo, Alhandra e Pitimbu .

1 Cf http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/agricultura-familiar Aceso em 01 de outubro de 2016. 
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A estratégia de inclusão sócio produtiva adotadas pela SDT/MDA pretende que os projetos apoiados pelo 
Proinf contribuam para promover a segurança alimentar e nutricional, a geração de renda, a superação da 
pobreza e das desigualdades sociais de gênero, etnia e geração, possibilitando as condições para a melhoria 
da qualidade de vida dos camponeses e de suas famílias nos Territórios Rurais e nos Territórios da Cidadania. 
Nesta perspectiva, os projetos apresentados via Proinf devem basear-se, preferencialmente, em conhecimen-
tos e princípios da Agroecologia e da Economia Solidária, como também em estratégias integradas e múltiplas 
de desenvolvimento territorial que respondam ao desafio de ampliar a inclusão produtiva, conservando o pa-
trimônio ambiental, respeitando a diversidade cultural e fortalecendo a agricultura camponesa. 

O Codeter da ZMS é formado pelas seguintes instâncias: a Plenária Territorial, composta por 70 entidades, 
sendo 43 entidades da sociedade civil e 27 do poder público, Este é o espaço deliberativo mais representati-
vo da política do TC. Da Plenária é composta a Coordenação Territorial, atualmente com 27 entidades (15 da 
sociedade civil e 12 do poder público) que tem a função de definir a agenda territorial e avaliar projetos fun-
damentados no PTDRS (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável); essa instância é responsável 
por eleger a Coordenação Executiva, que operacionaliza as ações administrativas do território, como: emissão 
de documentos, organização de eventos e reuniões. O Núcleo Técnico tem a função de elaborar os projetos 
territoriais e somente é convocado mediante demanda da coordenação. As Câmaras Temáticas e Comitês Se-
toriais são espaços de discussões que enfocam temas específicos e de relevância para o desenvolvimento do 
território. No TCZMS foram criados sete comitês setoriais: Inclusão Produtiva, Educação e Cultura, Povos e 
Comunidades Tradicionais, Gestão ambiental, Mulheres, Juventude, Pesca e aquicultura. 

Procedimentos metodológicos

A metodologia empregada neste trabalho toma como base dados qualitativos e quantitativos, o que 
permite uma visão mais aprofundada do tema, e encontram respaldo nas Ciências Humanas e Sociais que 
sugerem a necessidade de ampliar os instrumentos de coleta e os procedimentos metodológicos em busca 
de diferentes níveis de significados, que nem sempre estão explicitados em documentos ou dados estatísti-
cos, mas evidenciam-se no cotidiano das comunidades, grupos sociais e sociedade. Com argumentos dessa 
natureza Minayo (2002, p. 21-22) nos convida a entender “O universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalidade de variáveis”.

Esse conjunto de procedimento metodológicos também denominado metodologia nas Ciências Huma-
nas, ou designado nas ciências naturais e exatas por material e método, consiste segundo Marconi e Lakatos 
(2006, p. 269) em “analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do compor-
tamento humano”. Do conjunto dos autores consultados concluímos com base em De Martins (2004, p. 291) 
que “A metodologia é, pois, uma disciplina instrumental a serviço da pesquisa; nela, toda questão técnica 
implica uma discussão teórica” e, acima de tudo uma postura crítica que indaga e questiona acerca de seus 
limites e possibilidades, conforme argumenta (Demo, 1989).

Para concretização deste estudo realizamos a pesquisa documental no Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária – INCRA, Na Delegacia Federal de Agricultura – DFD do Ministério de Desenvolvi-
mento Agrário –MDA. Pesquisamos também nos portais do INCRA, do MDA, do IPEA, do FNDE e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE dentre outros. Realizamos entrevistas e conversas informais, 
assim como participamos de reuniões em que esse tema foi pautado pelos componentes do Codeter – ZMS 
e pelos camponeses do TCZMS com autoridades municipais e estaduais. 

Do ponto de vista teórico nos pautamos em autores que buscam refletir sobre a necessidade de se bus-
car construir um novo sistema de saber. Na prática extensionista isso implica em entender que o saber deve 
ser abordado de forma diferenciada, reconhecendo que a ciência tanto produz como oculta conhecimento. 
Nesse diapasão dialogamos Morin (2002), Santos (2007), Freire (1979)e Altiere (2004). Do mesmo modo 
dialogarmos com Ratzel (1990) Raffestin (1993) e Haesbaert (2004) acerca das discussões conceituais so-
bre território.
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Discussões e resultados

A definição e a concretização de políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos fundamentais 
e coletivos encontram amparo no âmbito dos poderes políticos constituídos. Cabe a esses poderes atender 
as demandas da sociedade na perspectiva de prover as suas necessidades e de respeitar os seus direitos. 
Desse modo, questões como transparência, responsabilidade e prestação de contas, que refletem uma in-
dispensável abertura do processo decisório devem ser pontuados com àqueles que lidam com processos 
organizativos em busca de soluções aos problemas sociais.

Nesse sentido cabe ao Codeter ZMS implementar no próprio conselho, e em outros espaços públicos 
debates sobre o papel do Estado, referente a essas demandas individuais e coletivas, de modo a despertar a 
compreensão da sociedade de que as políticas públicas devem ser entendidas como estratégias, através das 
quais o Estado pode intervir na sociedade, gerando impactos nas relações sociais, e promovendo o acesso 
aos bens fundamentais à sobrevivência, e o respeito aos direitos humanos.

Nos propusemos neste artigo a conceder uma atenção especial ao Proinf por suas ambiguidades tão 
claramente expressas no decorrer das atividades extensionistas realizadas no âmbito do TCZMS. A razão de 
focarmos nessa política pública encontra respaldo nas seguintes perspectivas que ela descortina:

1) Acesso a um volume razoável de recursos públicos com destinação a ser feita democraticamente, 
conforme as demandas apresentadas pelo Codeter;

2) Regularidade, anual, de acesso a esses recursos;

3) Atendimento à diversidade sócio-cultural presente no território: gerações, etnias, gênero etc

4) Articulação com outros parceiros que atuam no território e, por conseguinte o fortalecimento do 
fazer coletivo.

A despeito de todas essas possibilidades os Proinfs no TZMS muito deixaram a desejar em seu processo 
de concretização. Destacamos que, se de um lado o Governo Federal honrou sua proposta de uma política 
pública contínua, dirigida aos territórios, diversas foram as dificuldades no âmbito estadual e municipal no 
cumprimento das obrigações que couberam a esses gestores, o que resultou em prédios construídos e não 
equipados, ou, na destinação de equipamentos que pertenciam aos Ciafs ou Cecaf para outros órgãos, mu-
nicipais, na demora em realizar as licitações e em fazer a entrega dos equipamentos, descumprindo o poder 
local, os acordos firmados.

Diante desse quadro o que fizemos como assessores em busca de solucionar esses problemas ?

 ― Realizamos mesas de diálogo envolvendo os órgãos parceiros; 
 ― Pactuamos acordos assinalando demandas de curto, médio e longo prazo com os parceiros em 

busca de garantir a execução dos projetos financiados;
 ― Repactuamos com parceiros interessados a gestão dos empreendimentos em pauta;
 ― Recorremos à Procuradoria Regional do Cidadão no caso em que o poder público negou-se a nego-

ciar com o Codeter – ZMS .,

O fato do território ter acumulado uma grande quantidade de projetos que não haviam sido concluídos 
quando iniciamos nosso trabalho no território, como assessores, em fevereiro de 2015, provocou um enor-
me desmotivação e desânimo no âmbito do Codeter-ZMS e demandou da assessoria estabelecer estraté-
gias em busca de superação das dificuldades. Para uma melhor compreensão e visualização dos problemas, 
apresentamos um quadro a seguir com o detalhamento dos Proinf´s relativo à Cecaf e aos Ciafs de Alhandra 
e de Pedras de Fogo e seus problemas, para que se tenha uma visualização no o estágio atual:
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DESCRIÇÃO DOS PROINFS NO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DA ZONA DA MATA SUL,  
PARAÍBA, BRASIL RELATIVOS AOS CIAFS E A CECAF

Obra: Centro Integrado de Apoio a Agricultura Familiar – CIAF de Pedras de Fogo

Ano Proponente Objetivo Situação Descrição da situação

2003 Prefeitura de 
Pedras de Fogo

Construção do CIAF, aquisição de 
equipamentos e instalação de viveiro de 
mudas.

Concluído O CIAF foi construído e os 
equipamentos foram adquiridos.

2004 Prefeitura de 
Pedras de Fogo

Aquisição de máquinas e equipamentos 
para o CIAF Concluído Máquinas e equipamentos adquiridos

2005 Prefeitura de 
Pedras de Fogo Ampliação do CIAF Concluído Estrutura ampliada

2009 Prefeitura de 
Pedras de Fogo

Estruturação do Centro Integrado de Apoio 
a Agricultura Familiar – CIAF Concluído Equipamentos adquiridos

Aquisição de Veículos e Equipamentos para Estruturação da Central de  
Comercialização da Agricultura Familiar em João Pessoa, Paraíba

2014 Prefeitura de  
João Pessoa

Realizar a compra de 2 veículos para 
o transporte da produção e adquirir 
equipamentos para estruturação da CECAF

Não 
informado Não informado

Construção do Central de Comercialização da Agricultura Familiar em João Pessoa, Paraíba

2008 Prefeitura de  
João Pessoa

Construção do Central de Comercialização 
da Agricultura Familiar Concluído

Concluído, porém não funcionando visto 
que falta a realização de uma obra de 
drenagem e pavimentação.

Construção do Centro Integrado de Apoio a Agricultura Familiar – CIAF

2003 Prefeitura de 
Alhandra

Construção do CIAF, aquisição de 
equipamentos e instalação de viveiro de 
mudas.

Concluído O CIAF foi construído e os equipamentos 
foram adquiridos.

Fonte – Nedet-Zona da Mata Sul e Gestar/UFPB

Conclusão

As propostas de articulação de políticas públicas tendo como sugestão o recorte de territórios de iden-
tidade possibilitam avanços na perspectiva de atendimento aos direitos fundamentais e coletivos dos povos 
do campo. Além disso, pode contribuir para fortalecer relações de pertencimento, laços de solidariedade e 
de parentesco, além de promover a ajuda mútua e a Economia Solidária.

Essa política pública promoveu iniciativas dirigidas às demandas de setores sociais, antes esquecidos 
da pauta governamental, ao agenciar o saber popular por meio de iniciativas como o repasse de informações 
e o financiamento das cisternas de placa, que amenizam a escassez de água no semi-árido, ou ao lançar o 
selo quilombola, que confere identidade cultural aos produtos originários de comunidades e povos tradi-
cionais. Contudo, práticas clientelistas e eleitoreiras arraigadas no seio da sociedade brasileira não foram 
suplantadas, o que torna a gestão das políticas públicas um desafio constante à autonomia de coletivos e 
grupos sociais. O percurso de 20 meses de trabalho juntamente com o Codeter ZMS, e, por vezes, com a base 
de serviços contratada pelo MDA, possibilita dizer que grande parte dos entraves nessa política pública 
decorrem da mentalidade política que precisa ajustar-se aos novos tempos, pós-constituição de 1988, onde 
passaram a ocupar a cena política novos sujeitos de direito que buscam romper laços de dependência e 
superar relações clientelistas que impedem o seu empoderamento e o protagonismo no campo e na cidade. 
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No que concerne aos entraves destacamos algumas soluções tomadas em relação aos proinfs. No casodo Ciaf 
de Pedras de Fogo a Prefeitura Municipal devolveu parte dos recursos ao MDA, ficando sob a gestão do mu-
nicípio apenas um caminhão que havia sido adquirido; a comunidade ficou sem o equipamento urbano que 
tanto demanda e em seu lugar estão os escombros de um prédio abandonado; no caso da Cecaf, empreendi-
mento multiterritorial situado em João Pessoa, os trabalhadores ocuparam o prédio desde 28 de julho 2015 
e “ensaiam” uma gestão compartilhada com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Sedurb/ órgão da 
Prefeitura municipal de João Pessoa – PMJP. Desse processo há um histórico a se relatar de erros e acertos, 
e uma ação em curso na PRDC/MPF em busca de negociação. 

Por fim, concluímos que a política pública Proinf necessita de ajustes no que diz respeito à gestão dos 
recursos financeiros. O caminho primordial da política territorial deve ser o de preparar tecnicamente os 
trabalhadores para fazerem a gestão de recursos públicos destinados ao território. Colocar esses recurso 
sob a gestão de entidades representativas desses trabalhadores, além de prepará-los para fazerem o contro-
le social dos gastos e da gestão pública, questão que ainda temos muito a investir no TCZMS.
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Resumo

O presente estudo tem como objetivo explicitar a gestão na administração pública em relação a gestão 
do Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE), institucionalizado a partir da lei 11.947/09, nos 
municípios da região do triangulo mineiro também como levantar as ações promovidas pelo estado afim 
de instigar os produtores familiares a se integrarem nos mercados institucionais promovidos por políticas 
públicas. Levantava-se a hipótese de que, sobre o efeito multiplicador, o efeito desta política se propaga no 
território urbano e rural, reforçando e criando laços entre o meio rural e urbano, reduzindo o êxodo rural, 
escoando a produção e empoderando os agricultores familiares o que reflete no aumento do fluxo de renda 
e um aumento da atividade comercial, além da melhoria de indicadores socioeconômicos. Foi utilizada a pla-
taforma de questionários online google forms para obtenção de informações particulares de cada município, 
além da pesquisa em bases de dados do IBGE e IPEA, predominantemente. Conclui-se que, grande parte dos 
municípios possuí problemas endógenos a sua própria administração pública, como falta de vontade políti-
ca, acesso a informação sobre os demais órgãos, má gestão da maquinaria pública e dentre outros aspectos 
a serem discutidos ao longo do texto.
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Introdução

Este texto tem o objetivo de fazer uma breve revisão sobre os conceitos de Agricultura Familiar e Ali-
mentação Escolar. Essa revisão será a base para entender a forma que as Administrações Públicas Munici-
pais podem influenciar na compra de produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, de forma 
a respeitar a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que diz que 30% do recurso destinado pelo FNDE para 
alimentação escolar municipal devem ser gastos obrigatoriamente com produtos da Agricultura Familiar. 

Desenvolvimento

1. O Programa Nacional de Alimentação e a Agricultura Familiar

O segmento Agricultura Familiar é institucionalizado no ordenamento jurídico brasileiro a partir da im-
plantação de uma politica pública especifica focada no segmento chamada de PRONAF – Programa Nacional 
da Agricultura Familiar que foi implementada através da lei 11.326/06, a qual tinha objetivo de definir os 
conceitos de Agricultura Familiar para a formulação de politicas públicas voltadas especificamente ao setor, 
especialmente crédito agrícola.

Ficou definido nesta lei que os estabelecimentos que se configuram como a Agricultura Familiar são 
aqueles que:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabeleci-
mento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

De acordo com Acosta e Rodriguez (2007) ainda não há uma diferenciação concreta entre pequena gri-
cultura, agricultura de subsistência e outras nomenclaturas que tentam abarcar a Agricultura Familiar em 
um mesmo grupo de atividade produtiva, porém, pode-se levar em consideração alguns parâmetros para a 
definição e uma possível diferenciação destas atividades produtivas em questão.

Acosta & Rodriguez (2007), apontam que não há uma definição clara e consensual sobre esse grupo, dados 
seu dinamismo e complexidade, mas que algumas variáveis podem ser consideradas básicas para diferenciar 
entre as categorias “Agricultura Familiar de Subsistência”, “Agricultura Familiar” e “Agricultura Empresarial”, 
que são: tamanho do estabelecimento; tipo de utilização de mão-de-obra (familiar, temporária e permanen-
te); lugar de residência; e destino da produção. (TURPIN, 2008)

Para além desta discussão, FORNAZIER (2014) faz uma análise sistemática sobre a dinâmica dos pe-
quenos municípios. Estes apresentam uma configuração predominantemente agrária, com forte influência 
sobre o espaço urbano. Dessa forma, rompe com a tradicional dicotomia rural x urbano e demonstra que em 
grande parte dos pequenos municípios brasileiros, ainda que tenham seu espaço urbano ocupado, a dinâmi-
ca rural continua sendo central. Nesse sentido, as politicas públicas para o setor são de suma importância, 
uma vez que predomina o pequeno município na configuração da federação brasileira.

Alves e Marra (2009) descrevem que os municípios de população igual ou menor que 20.000 habitantes corres-
pondiam a 72% do total de municípios em abril de 2007. Neles residiam 33,5 milhões de pessoas, 18,6% da popu-
lação total, sendo que 19,6 milhões vivem nas cidades e 13,9 milhões (41,5%), nos campos. (FORNAZIER, 2014)

2. Estudos de caso: Região do Triangulo Mineiro

Estamos situados em um território totalmente diversos e plural, a adoção de uma politica pública pa-
drão, com diversos pontos de inflexao pode dificultar o ajuste da politica pública em determinadas econo-
mias locais. O cenario que a Agricultura Familiar se poem na economia nacional nao é um padrao para todo 
o territorio brasileiro, o que dificulta a plenitude dos objetivos por ela propostos. 
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Determinados territórios precisam de enfoques diferentes tendo a politica pública que se adequar, o 
que nem sempre é possivel. De acordo com FORNAZIER (2014):

Porém, dada a heterogeneidade entre os atores sociais e regiões, a implementação desses programas não signi-
ficou o seu direcionamento para os que mais necessitam o acesso aos mercados e quiçá, possam, futuramente 
com o aperfeiçoamento das organizações, buscar novos mercados. Como todos os municípios brasileiros têm a 
necessidade de realizarem as compras da agricultura familiar, pois recebem recursos para a alimentação escolar, 
esse programa pode ser uma oportunidade para inserir nos mercados de regiões deprimidas os agricultores 
familiares locais, principalmente aqueles de grupos menos favorecidos como assentados da reforma agrária, 
indígenas e quilombolas. Porém, os entraves são muitos, desde as dificuldades de produção, pouco acesso a 
serviços como ATER1, infraestrutura, organização social, entre outros. (FORNAZIER, 2014.pg166)

A partindo desta premissa, notemos as articulações das administrações das cidades situadas na região 
do Triângulo Mineiro e como elas utilizam o PNAE como fomentador das atividades agrícolas familiares 
dentro da administração pública.

Utilizamos de formulários online para obtermos informações mais relevantes sobre o funcionamento 
do PNAE nos municípios da região. E a primeira informação que reflete a nós primeiramente e a que todos 
que responderam ao questionário estão diretamente ligados a Secretária de Educação de suas cidades e 
que todos os municípios têm conhecimento sobre o PNAE, porém apenas 50% (cinquenta por cento) destes 
municípios conseguem realizar os a porcentagem total destinada a Agricultura Familiar.

Os outros 50% que não realizam a compra integral da porcentagem destinada a Agricultura Familiar, 
se subdivide em dois segmentos que foram elucidados em tópicos anteriores e foram reforçados pelos 
autores FORNAZIER (2014) e TURPIN (2008) que são entraves advindos do setor produtivo como a sazo-
nalidade e dificuldade de um fornecimento regular para a administração pública, entrave encontrado no 
município de Uberaba. 

Já os demais, enquadram no entrave elucidado por TURPIN (2008) em de que não há oferta, que pode 
ser por diversos fatores dentre eles a falta de conhecimento da Lei de Alimentação Escolar por parte dos 
produtores rurais familiares, falta de organizar o empreendimento familiar dentro da maquinaria pública, 
aspectos sanitários e outros pontos elucidados pelos autores e nos itens acima no presente texto. TURPIN 
(2008) elucida tal problema como um problema não apenas da produção, mas também da gestão pública:

Outra questão nessa mesma linha é a sazonalidade da produção, o que leva a administração pública a recorrer 
a alimentos produzidos em outras regiões. No entanto, para alguns itens, esse fato pode ser considerado uma 
falha na relação entre os agentes envolvidos, pois a falta de um produto muitas vezes pode ser compensada 
pela entrega de outro que esteja em plena safra, desde que acertado entre o responsável técnico, que é o nu-
tricionista, e os produtores. (TURPIN, 2008. pg.96)

Porém entretanto, FORNAZIER (2014) crítica este silogismo ao ponto de que os municípios tentaram 
estabelecer o PNAE em seus municípios para o objetivo apenas de estarem atendendo a Lei 11.947/09, ou 
seja, estabeleceram uma política pública que objetiva uma série de consequências positivas, como o efeito 
multiplicador dentro da região a ser aplicada o PNAE porém de forma isolada sem integrar demais políticas 
territoriais estabelecidas no município tão menos criar novas medidas para complementar a política pública.

Pouca articulação com as políticas territoriais: Apesar dos municípios estudados fazerem parte do Programa 
Territórios da Cidadania, poucas ações foram realizadas buscando inserir o componente territorial. As pre-
feituras buscaram criar seus arranjos de implementação do PNAE de forma isolada. Poucas organizações de 
agricultores acessaram recursos das políticas territoriais e em várias situações se verificou o desconhecimen-
to de tais políticas. Por parte dos agricultores familiares, o problema pode ser apouca representatividade nos 
espaços de discussão como os colegiados, conselhos, etc. Assim, as organizações de agricultores não conhe-
cem as políticas públicas que poderiam acessar. Além disso, mesmo para quem conhece das possibilidades 
de acessar determinadas políticas públicas, a falta de projetos mostrou ser um grande empecilho. O auxílio 
na gestão de organizações pode facilitar o acesso à determinadas políticas, por exemplo, recursos para as 
organizações. (FORNAZIER, 2014. pg.164)

É possível observar que a maioria dos entraves são gerados em âmbito regional, notamos isso quando 
a maioria dos municípios revela que não há atrasos de repasse de verba para o PNAE. Podemos concluir, 

1 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
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que os problemas, em sua maioria, não estão voltados ao âmbito financeiro os problemas gerados pelo 
PNAE são de gestão no que refere a município e União. Mas notamos que os municípios que possuem os 
objetivos do PNAE mas presentes em suas jurisdições retiram de seu orçamento uma certa quantia. A Pre-
feitura Municipal do Prata, retirou em 2014 cerca de R$ 11.224.595,71 valor que decresceu em 2015 para 
R$ 7.578.747,82, são notoriamente valores grandes para um município que não tem uma região tão dinami-
zada sofrendo influência de cidades maiores, o que dificulta a obtenção de receita municipal.

Quando perguntados sobre a modalidade usada para a compra de produtos do PNAE, 87,5% realizam 
o processo de chamada pública como manda a Lei de Alimentação Escolar. Porém, não podemos desconsi-
derar a premissa da autora TURPIN (2008) que revela em que há desconhecimento por parte de algumas 
prefeituras da modalidade de compra que deve ser utilizada para o PNAE, uma vez que obtemos um percen-
tual de 12,5% dos municípios.

Pode-se observar que há compra vultuosas de produtos de cooperativas da municipais ou da região 
em que se situam as Entidades Executoras. Como exemplo, podemos observar que o município de Uberaba 
chegou a compra no ano de 2014 quase R$ 601mil de cooperativas de Conceição das Alagoas, pequeno mu-
nicípio que fica a 50km de distância do demandante, chegando em 2015, a um valor de R$ 1.300.000,00 para 
cooperativas situadas na região de Minas Gerais e São Paulo. 

Como FORNAZIER (2014) elucida em sua pesquisa, a inserção das cooperativas em outros territórios é 
um ganho extremamente positivo uma vez que faz com que haja uma interligação entre diferentes regiões e 
haja fluxo de renda para regiões mais dinamizadas para as menos dinamizadas.

Partindo para elaboração da chamada pública, observamos diferente moldes e tempos de duração que 
esta pode ter. 50% dos municípios responderam que leva em torno de 1 a 2 meses de elaboração da chama-
da pública, tempo consideravelmente pequeno para a dimensão do programa e pelo nível burocrático além 
da exigência de que a chamada pública fique por 30 dias em aberto e que haja ampla divulgação.

Ademais, majoritariamente os municípios que realizam a chamada pública sabem do método de esta-
belecimento de preço divulgado por BRASIL (2016) e descrito neste trabalho. Porém, a premissa de FOR-
NAZIER (2014) e TURPIN (2008) de que ainda falta conhecimento da Lei de Alimentação Escolar por parte 
da gestão pública se mantem uma vez que houve município que se realiza chamada pública com critério 
baseado no menor preço.

Ao perguntamos sobre como se daria o fluxo da compra advinda do PNAE resultou-se em uma grande 
heterogeneidade de métodos diferentes, porém em sua maioria se mostravam deficitários em alguns aspec-
tos, principalmente no que se refere a etapas pós e pré chamada pública. A maioria dos municípios ainda 
se restringem apenas a chamada pública o que mostra novamente um reforço da afirmação de FORNAZIER 
(2014) de que o PNAE foi estabelecido pelas prefeituras de forma isolada apenas para o cumprimento da lei. 
Tendo uma pouco minoria que realiza o fluxo normal de compra de acordo com o que pede a União.

Porém quando se trata do estabelecimento do cardápio e das relações entre administração pública via 
nutricionista e o setor produtivo, muitos municípios responderam que há sim este elo e que esta é uma liga-
ção sem intermediários, ou seja, não há uma empresa terceirizada para fazer esta ponte. Ademais, há uma 
periodização mensal do estabelecimento de cardápio e de compra da agricultura familiar, fazendo com que 
os agricultores optem por plantar culturas de ciclo curto, como as folhosas, uma vez que o prazo de matura-
ção é menor do que de uma cultura perene.

Na maioria dos casos, estes produtos passam por uma inspeção sanitária. Quando indagados sobre uma 
padronização dos produtos houve uma pluralidade nas respostas entre os que não sabiam, os municípios 
que haviam uma padronização e outros em que não havia uma padronização para os produtos e a fiscaliza-
ção partia principalmente com o efeito de feedback atrasado como elucidado durante o texto. Entretanto, 
quase todos os municípios optam por uma fiscalização prévia tanto nos centros de distribuição quanto nas 
escolas dos produtos da agricultura familiar

Em relação ao CAE, a maioria dos municípios relataram que o mesmo existe e na maioria da resposta 
relataram que o a principal função é o estabelecimento de fiscalização e da elaboração do relatório para 
envio ao FNDE. Porém, não há nenhuma contribuição do CAE para fomentar a produção da Agricultura Fa-
miliar afirmando mais uma afirmação do autor FORNAZIER (2014):
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Falta de apoio por parte do CAE: O CAE fica mais restrito à fiscalização, mas pouco participa de ações para 
incentivar a inserção de alimentos da agricultura familiar, o que seria uma oportunidade de melhoria da ali-
mentação escolar. (FORNAZIER, 2014.pg 164)

3. Conclusão

É necessário deixar elucidado aqui neste estudo que o PNAE tem excelentes objetivos, e que suas ações 
e seu legado vem criando expectativas melhores como já anunciado nos objetivos da Lei de Alimentação de 
Escolar. É inegável que há diversos entraves que ainda são gargalos na produção e na gestão do programa 
como podemos observar diretamente nesta pesquisa. Porém, faz-se necessário que a própria criação da Lei 
é um grande passo e os resultados obtidos durante o seu pouco tempo de existência mostra-se um potencial 
enorme na realização de valor de uma produção estagnada e na dinamização de territórios e suas econo-
mias muito embora proveniente em maior grau de atividades agrícolas. Entretanto, é necessária uma maior 
integração entre os agentes envolvidos dentro deste espectro da Agricultura Familiar, uma maior troca in-
formações e maior vontade política por parte da gestão pública para que se possa ter uma política pública 
perene e eficiente.
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Resumo

O artigo em questão objetiva a caracterização da ação do poder público e a identificação dos principais 
responsáveis pelo planejamento rural no Brasil, assim como a análise das principais dificuldades atuais 
vividas para o planejamento desta parcela do território. Parte-se da hipótese que hoje muita atenção é vol-
tada ao planejamento interno das grandes cidades e poucos esforços são encontrados para gestão de áreas 
rurais. Com base em pesquisa bibliográfica foi possível constatar que o planejamento rural do país está mui-
to restrito a atividades agrícolas, necessitando de uma reformulação e, também, uma melhor definição de 
responsabilidades. O meio rural deve deixar de ser tratado como um setor produtivo e ser olhado como um 
território. O município, neste contexto, configura-se como um ente federativo de potencial intervenção no 
campo, podendo este criar limites para a expansão urbana e critérios para a exploração sustentável do solo. 
Considera-se estratégica a elaboração de planos diretores com o envolvimento de moradores e lideranças 
desta área, e que integrem, assim como na área urbana, o zoneamento rural. Acredita-se, nesta pesquisa, 
que o plano diretor é, inclusive para a área rural, um instrumento relevante no que diz respeito à união, 
integração e orientação destas mais diversas maneiras de ação e intervenção ao solo, que vem de diferentes 
poderes, que são provenientes de distintas fontes e que assumem as mais diversas naturezas.
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A partir do momento em que se interfere num determinado espaço, todo o local atingido sofre conse-
quências diretas ou indiretas, positivas ou negativas, que passam a alterar as relações e dinâmicas de uso 
e ocupação do solo. O poder público – incluindo tanto a União, como os estados e os municípios – é um dos 
potenciais agentes promotores de intervenção no território e pode atuar de diversas maneiras para que 
isso ocorra, através de leis, planos, obras, políticas específicas, financiamentos e instrumentos de controle 
que incluem a fiscalização, o licenciamento e, por exemplo, o registro e gestão de posse de terras. Este tra-
balho objetiva a caracterização da ação do poder público e a identificação dos principais responsáveis pelo 
planejamento rural no Brasil, assim como a pequena análise das principais dificuldades atuais vividas para 
o planejamento desta parcela do território, partindo-se da hipótese que hoje muita atenção é voltada ao 
planejamento interno das grandes cidades e poucos esforços são encontrados para gestão de áreas rurais. 

A competência legal para a atuação da União no planejamento rural

Segundo a Constituição, no que diz respeito ao planejamento rural, compete à União “elaborar e exe-
cutar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social”, legislar 
sobre o direito agrário, desapropriar terras por interesse social para fins de reforma agrária, executar a 
política agrícola e instituir impostos sobre a propriedade territorial rural. (BRASIL, 1988)

Pelo Estatuto da Terra, a “Política Agrícola” é um conjunto de diretrizes para as atividades agropecuá-
rias, a fim de compatibilizá-las com a industrialização do país e garantir pleno emprego. A “Reforma Agrá-
ria”, por sua vez, consiste num conjunto de iniciativas que visam a melhor distribuição de terra, objetivando 
o aumento da produtividade e o atendimento aos princípios de justiça social. O governo federal é respon-
sável pela desapropriação, por interesse coletivo, de imóveis rurais que não estejam cumprindo com a sua 
função social, para fins de reforma agrária. (BRASIL, 1964)

Como forma de financiamento, foi criado o Fundo Nacional de Reforma Agrária e, para maior siste-
matização, são feitos planos periódicos, nacionais e regionais, com a devida delimitação das áreas de in-
tervenção, estabelecimento de objetivos e prazos, elaboração de projetos específicos, definição das áreas 
desapropriáveis, estimativa de custos e previsão de obras de saneamento, educação, assistência técnica e 
outras melhorias cabíveis. (BRASIL, 1964)

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, virou a representação máxima da 
União em todos os acordos, convênios e contratos multilaterais, com os Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, quando o assunto é a reforma agrária e o ordenamento fundiário nacional. O INCRA, pelo Estatuto da 
Terra, é órgão competente pelo o cadastro nacional dos imóveis rurais, a colonização e o zoneamento agrá-
rio do país. Através das características da estrutura agrária e do caráter sócio econômico, é feita a separação 
de regiões homogêneas passíveis de uma mesma política agrária, a receber indicações quanto às melhores 
destinações econômicas das terras, práticas mais adequadas segundo as condições naturais e capacidades 
de uso e mercados interno e externo. Até mesmo as áreas degradadas ambientalmente identificadas são 
destinadas à recuperação com projetos especiais. O presidente da República tem o poder de olhar as regiões 
definidas pelo INCRA e decidir qual serão as áreas prioritárias de intervenção. (BRASIL, 1964, 1970)

A fim de fomentar a produção agropecuária, induzir um maior desenvolvimento rural e possibilitar 
não só o fornecimento de produtos ao consumo nacional, mas também ao mercado externo, são estimula-
das diversas atividades e iniciativas relevantes. São elas: a assistência técnica; a produção e distribuição de 
sementes e mudas; a criação, a venda e a distribuição de reprodutores e uso da inseminação artificial; a me-
canização agrícola; o cooperativismo; a assistência financeira e creditícia; a assistência à comercialização; 
a industrialização e beneficiamento dos produtos; a eletrificação rural e obras de infraestrutura; o seguro 
agrícola; a educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional; a garantia de preços 
mínimos à produção agrícola. (BRASIL, 1964)

Segundo Arilson Favareto (2007), as principais políticas para o desenvolvimento rural no Brasil imple-
mentadas pelos ministérios brasileiros são:

1) PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: Apoio técnico e financei-
ro para desenvolvimento rural com base no fortalecimento da agricultura familiar.
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2) PNRA – Programa Nacional de Reforma Agrária: Com o objetivo de propiciar acesso à terra e a 
condições de produção à famílias de agricultores sem terra.

3) Programas de Crédito Fundiário: Propiciar formas de acesso a terra para agricultores sem terra ou 
com terra insuficiente para as necessidades da família, via compra de terras.

A atuação do governo estadual no planejamento rural

O Estado está permitido, segundo o Estatuto da Terra, a fazer o cadastramento, as vistorias e a ava-
liação dos imóveis rurais, desde que se respeitem as leis federais. A não ser nas áreas definidas e destina-
das a Reforma Agrária, que é de competência exclusiva da União, o Estado tem autonomia para atuar em 
todas as terras as quais lhe pertence para a promoção do desenvolvimento rural e para o fortalecimento 
da produção agropecuária.

Tomando como estudo de caso o Governo do Estado de São Paulo, a constituição estadual diz, no Capí-
tulo III, da Política Agrícola, Agrária e Fundiária, que cabe ao Estado, com ajuda dos municípios: a orientação 
para o desenvolvimento rural, mediante zoneamento agrícola; a promoção do aumento da produção e da 
produtividade; a manutenção da estrutura de assistência técnica e extensão rural; a orientação quanto ao 
uso sustentável dos recursos naturais, para preservar o meio ambiente, proteger e conservar o solo e a água; 
a manutenção de um sistema de defesa animal e vegetal; a criação de um sistema de inspeção e fiscalização 
de insumos agropecuários; a criação de um sistema de inspeção, fiscalização, normatização, padronização e 
classificação de produtos de origem animal e vegetal; a manutenção e o incentivo à pesquisa agropecuária; a 
criação de programas especiais para fornecimento de energia, amparando e estimulando a irrigação; a cria-
ção de programas específicos de créditos para custear a aquisição de insumos para a produção de alimentos 
básicos e de horticultura.

O Estado, pela constituição, deve organizar um sistema integrado de órgãos públicos para elaborar e 
executar planos de desenvolvimento agropecuários, agrários e fundiários, assim como deve criar o Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural para a proposição de diretrizes de política agrícola, com a participação 
de órgãos públicos, de empresas, de trabalhadores e de representantes da comunidade agrícola, tecnológica 
e agronômica. Dessa forma, o Estado garantirá as metas do Programa Nacional de Reforma Agrária, criado 
pelo Governo Federal.

A atuação do município no planejamento rural

Pela Constituição, o município tem a competência de legislar sobre qualquer questão de relevância 
local, complementando as leis federais e estaduais, sendo responsável pela criação e organização de dis-
tritos e prestação de serviços básicos de interesse coletivo. Compete ao município também o ordenamento 
territorial, o planejamento, o controle de uso, o parcelamento e a ocupação do solo, assim como a proteção 
do patrimônio histórico cultural local. (SAULE JR., 2004)

O Plano Diretor, nesse contexto, é o principal instrumento municipal para a política de desenvolvimento 
e expansão urbana, devendo o planejamento e orçamento plurianual do município englobar todas as dire-
trizes e objetivos definidos pelo plano. Como não se deixa claro a abrangência territorial do Plano Diretor, a 
sensação que fica é que ele deve ser elaborado e utilizado apenas para as regiões urbanas. (SAULE JR., 2004)

Entretanto, a Lei federal nº 10.257/01, conhecida como Estatuto da Cidade, estabelece que a política 
urbana executada pelos municípios deve ter como objetivo o ordenamento e o aumento das funções sociais 
da cidade, levando em consideração a “integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência”. 
Assim, fica estipulado, pelo Estatuto da Cidade, que o plano diretor deve englobar o território do município 
como um todo e não somente o meio urbano, como geralmente se faz e acontece atualmente.

De fato, nenhuma legislação brasileira faz a discriminação entre os habitantes de acordo com o local 
em que vivem. Independente se é morador de área urbana, rural, de preservação ambiental, histórica, de 
interesse turístico ou social, o cidadão tem o direito e tem que ter o acesso a infraestruturas adequadas e 
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serviços essenciais, como transporte coletivo, escolas, hospitais, lazer e comércio. Além disso, a proteção 
do meio ambiente, o fomento da produção, o cuidado com a saúde, a assistência social e o abastecimento 
alimentar não são privilégios do meio urbano. (SAULE JR., 2004)

O Plano Diretor pode e deve ser uma boa ferramenta para englobar o planejamento dessas situações as 
quais demandam o campo e, ainda, contemplar a solução de problemas de extrema urgência do meio rural 
como é a pobreza e a insegurança alimentar e nutricional. (SANTORO, COSTA, PINHEIRO, 2004)

O município deve ter um olhar para o desenvolvimento do seu território como um todo, até porque, o 
desenvolvimento efetivo da cidade não é independe do desenvolvimento do campo. E o meio rural em boa 
parte dos municípios brasileiros não se caracteriza exclusivamente pela produção primária. O Plano Diretor 
pode vir a ser o grande responsável pela conexão entre as atividades não agrícolas desenvolvidas no rural, 
com aquelas que acontecem nas cidades. (SAULE JR., 2004; NAKANO, 2004)

Segundo Nakano (2004), quando se faz um planejamento, deve-se, inicialmente, “ler o território”. En-
globar o meio rural no Plano Diretor é construir a leitura do território rural, de acordo com as suas parti-
cularidades e suas diversas funções: a sua distribuição da população pelo território, a sua paisagem física 
e biológica e o seu desenvolvimento econômico e ambiental. O rural, por si só, já se diferencia do urbano 
na forma com que se ocupa e usa o solo, assim, diretrizes específicas para esse meio, como a localização de 
equipamentos, serviços públicos e determinadas infraestruturas devem ser discutidas, já que não se pode 
valer das mesmas regras utilizadas no planejamento urbano. O ideal é que o plano diretor seja elaborado 
com o envolvimento de moradores e lideranças do meio rural. (SANTORO, COSTA, PINHEIRO, 2004)

Quando se faz um Plano pelo município, ouvindo a população e levando em consideração as diretrizes 
impostas por leis federais e estaduais, permite-se com que, de alguma forma, se estabeleça o pacto federati-
vo e as políticas públicas a serem implementadas fiquem mais efetivas e mais articuladas e integradas com 
as da União e as do estado. (SAULE JR., 2004)

O plano diretor, com a preocupação do território como um todo, poderia conter um macrozoneamento 
urbano e outro rural. No macrozoneamento urbano, identificar-se-iam as áreas prioritárias, secundárias e 
restritas para o aumento da ocupação e do adensamento, de acordo com redes de abastecimento de água e 
esgotos, fornecimento de energia elétrica e gás, transporte coletivo e informações geotécnicas e de riscos 
socioambientais. Assim, apareceriam as áreas especiais de interesse ambiental, de interesse social, de pre-
servação histórica ou cultural e, até mesmo, para a agricultura urbana. (NAKANO, 2004)

No macrozoneamento rural, identificar-se-iam áreas com topografia, solo e infraestrutura própria para 
as mais diferentes tipologias de produção agropecuária, extração vegetal, mineral e para usos não agrícolas 
como turismo, moradias, sítios de veraneio etc. Os dois princípios norteadores da demarcação de terras 
devem ser a democratização do acesso à terra e o da proteção ambiental. Como a definição agrária é função 
do INCRA, o mais importante aqui seria identificar as áreas não agricultáveis e analisar quais são os seus 
possíveis usos e ocupação do solo. (NAKANO, 2004)

Em municípios localizados em regiões metropolitanas, integrantes de áreas com as mesmas caracte-
rísticas e interesse ou que estejam localizadas próximas a municípios com grandes restrições ambientais, o 
interessante é que, após um grande mapeamento regional, sejam preparadas as estratégias para o planeja-
mento e gestão do território como um todo, para que se evitem no futuro grandes conflitos e problemáticas 
dificilmente solucionáveis. Assim, os planos diretores seriam elaborados de forma conjunta, numa articula-
ção intermunicipal. (NAKANO, 2004)

Principais dificuldades encontradas no planejamento

Pode-se identificar diversas dificuldades no que diz respeito ao planejamento resumidas na tabela 
1 abaixo. 
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Tabela 1 – Quadro Síntese sobre as Dificuldades para o Planejamento Territorial.

Eixo temático Dificuldades Encontradas

Planejamento 
Rural

 ― Tratamento do rural como um setor econômico e não um espaço territorial;
 ― Desarticulação de programas e projetos, desenvolvidos pelos ministérios da União, para a regulação do rural 
agrário; 

 ― Falta de conhecimento dos gestores municipais de que o seu trabalho inclui o planejamento das áreas rurais;
 ― Usual inexistência de um zoneamento rural no plano diretor municipal;
 ― Dificuldade da ação municipal no sentido de um planejamento do meio rural em escala regional;
 ― Baixa participação dos atores sociais, não relacionados com a agricultura, no planejamento rural;
 ― Falta de integração entre as ações das três esferas de governo.

Planejamento 
Territorial

 ― Falta de integração de planejamento e de pensar um território como um todo, como uma rede;
 ― Falta de instituições capazes de desenvolver programas que tragam efetivo desenvolvimento rural de forma 
territorial;

 ― Falta de profissionais que sejam capazes de olhar a área urbana/rural, para além dos limites das cidades;
 ― Incompreensão, pelos responsáveis do planejamento, de o que é o rural e o que é urbano e, sobretudo, sobre 
as complexas dinâmicas envolvidas por estes dois espaços;

 ― Falta de integração dos marcos regulatórios;
 ― Falta de integração da ação dos mais diversos responsáveis, trazendo uma gestão independente, 
desarticulada e sem diálogo;

 ― Conflito de competências quando acontece a atividade agrícola dentro do perímetro urbano ou quando 
acontecem loteamentos e expansão urbana em zonas rurais.

Considerações finais

O planejamento territorial no Brasil ainda carece de aperfeiçoamento em diversas frentes. São muitas 
as dificuldades para se organizar o território como um todo e de forma conveniente. Considera-se importan-
te que o meio rural seja tratado como um espaço e não como um setor produtivo, como se vê nas ações dos 
governos federal e estadual. O desenvolvimento territorial não pode estar apenas assentado em interesses 
econômicos (em torno da agropecuária), mas deve levar em conta o uso social do espaço, incluindo agentes 
múltiplos e dispersos. 

Os municípios devem assumir sua responsabilidade pelo campo e devem atuar para que todas as fun-
ções do rural se cumpram, criando limites para a expansão da cidade e critérios para a exploração sustentá-
vel do solo. É necessário que o plano diretor seja elaborado com o envolvimento de moradores e lideranças 
do meio rural, e integre, assim como existe para o urbano, o zoneamento rural.

A promoção de maior diálogo entre os marcos regulatórios, os instrumentos, as ações e entre as po-
líticas implementadas por todos os entes federativos também é importante, já que tudo até então tem se 
apresentado de forma setorial e isolada.

Planejar os territórios rurais e urbanos constitui-se, portanto, um grande desafio. Torna-se necessário 
fomentar a elaboração de planos integradores e coesivos, que tonifiquem as interações entre as sedes urba-
nas e seu entorno, constituído por pequenos municípios, ruralidades e espaços verdes.
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Resumen

Los organismos de investigación agronómica y desarrollo rural suelen encontrar limitaciones para 
acompañar procesos de desarrollo rural desde la especificidad propia de su rol. En general la generación de 
conocimiento científico y las acciones de extensión rural no están adaptadas a un formato territorial y los 
esfuerzos públicos no logran la contribución esperada. En consecuencia emergen interrogantes respecto a 
las posibilidades que tienen instituciones públicas de innovar en su estrategia y funcionamiento para adap-
tarse a los desafíos de participación en procesos de innovación en los territorios. El objetivo del trabajo es 
analizar la experiencia de implementación de una estrategia de investigación y extensión con enfoque terri-
torial implementada por un organismo público de investigación agronómica y desarrollo rural de la Argen-
tina. El estudio centra el análisis en el funcionamiento de una herramienta específica de gestión, el Proyecto 
Regional Con Enfoque Territorial (PRET). Se aborda los procesos de diagnóstico, planificación y monitoreo 
analizando diferentes aspectos: la generación sobre conocimiento del territorio, la focalización de la acción 
en la complejidad, la participación de actores territoriales, la aplicación de conceptos de sistemas complejos 
y enfoque territorial, la implementación de líneas de acción interdisciplinaria y la obtención de productos 
emergentes. El dispositivo de investigación combina la observación directa de procesos de gestión de los 
PRET’S y el relevamiento de información de talleres y evaluaciones institucionales sobre el funcionamiento 
de los proyectos en diferentes regiones. La información cualitativa es analizada mediante grillas que com-
binan los diferentes ejes de observación. Los resultados indican que si bien los PRET’S muestran algunos 
avances en la integración de los componentesde investigación y extensión rural, encuentran limitaciones 
para consolidarse como herramientas de interve nción que incorporan en su estrategia la visión sistémica 
con dimensión territorial. Estas dificultades se explican por la escasez de capacidades y competencias en 
gestión con enfoque territorial, la insuficiente adopción de herramientas de gestión adaptadas al marco con-
ceptual, la dominancia de la organización disciplinaria del conocimiento y la presencia de obstáculos para 
avanzar en la construcción de un lenguaje interdisciplinario que supere la retórica.
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1. Introducción

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es uma institución pública argentina dedicada 
a la investigación agronómica y la extensión rural con el objetivo de “fortalecer el Desarrollo nacional, regio-
nal y territorial contribuyendo a la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema agropecuário, 
agroalimentario y agroindustrial” (1).

A lo largo de 60 años el INTA adoptó diferentes marcos conceptuales y metodológicos para desarrollar 
processos de innovación tecnológica y organizacional que contribuyan al desarrollo rural.

Esta trayectoria ha sido rica en controversias y debates sobre las ventajas y límites de distintas estra-
tegias de intervención en médio rural. En general la Institución sintonizó los paradigmas dominantes en 
diferentes épocas y en función de ellos actualizó su modo de intervención. 

Alemany (2013) señala que las diferentes etapas que atravesó el INTA muestran su adaptación a distin-
tos paradigmas de desarrollo que tuvieron influencia en la Argentina(2). Actualmente, la Institución recrea 
su modo de intervención en función del paradigma de desarrollo que lo plantea como un proceso multidi-
mensional poniendo foco en la movilización de las capacidades territoriales de los actores para construir, 
consensuadamente, alternativas inovadoras.

Actualmente el INTA recrea su modo de intervención en función de un paradigma de desarrollo que lo 
plantea como un proceso multidimensional poniendo foco en la movilización de las capacidades territoria-
les de los actores para construir consensuadamente alternativas innovadoras.

El território se constituye en el elemento central de la acción institucional. Es percibido como un nível 
sistémico de organización complejo, dinámico y controvertido. En ese espacio INTA se reconoce como un 
actor más, con el rol específico de promover construcciones colectivas de innovaciones tecnológicas y oga-
nizacionales a través de alianzas estratégicas.

Para ello ha concebido e implementado una herramienta específica orientada a la gestión de proce-
sos de innovación agropecuaria en los territorios: los proyectos regionales con enfoque territorial (PRET). 
¿Cómo se ha desarrollado la implementación de los PRETs?, ¿Qué consecuencias ha tenido en la transforma-
ción del modo de intervención institucional?

Para responder a estos interrogantes se caracterizará brevemente la herramienta PRET; luego en fun-
ción de la observación directa, la participación en talleres de análisis y en evaluaciones intermedias, se 
identificaran las principales fortalezas y debilidades de los proyectos regionales con enfoque territorial; 
seguidamente se realizará un análisis e interpretación de las limitaciones que emergen de la gestión de este 
tipo de proyectos y sus efectos sobre la práctica institucional.

2. Los PRETs: herramienta para la gestión de innovaciones con enfoque 
territorial

A partir de 2012 el INTA implementa los PRETs. Cada proyecto abarca un área geográfica predefinida 
por la Institución. Un equipo de trabajo realiza un diagnóstico del territorio con participación de actores 
locales. En función del mismo se elabora una problemática que define los principales problemas y oportuni-
dades para el desarrollo rural territorial. En base a ella define un conjunto de objetivos y una estrategia de 
intervención compuesta principalmente por acciones de investigación, extensión, articulación con actores 
territoriales y fortalecimiento de capacidades locales, entre otras.

El PRET promueve procesos de comunicación para articular percepciones y capacidades de distintos 
actores y plantea el acceso de fuentes de financiamiento alternativas para complementar el aporte del INTA. 
En el plano interno, el PRET también es concebido como un espacio donde concurren otros instrumentos 
programáticos: proyectos de extensión, proyectos de investigación disciplinarios, de manera de construir 
una estrategia integrada de intervención en los territorios.

1 El INTA que queremos (2004)
2 Alemany (2013) identifica las siguientes etapas: 1) el desarrollismo y la sociología norteamericana; 2) la revolución verde y la transferencia de paque-

tes tecnológicos; 3) el ajuste estructural y programas de intervención por audiencia diferenciada; 4) sociedad del conocimiento y promoción de los 
sistemas locales de innovación
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El PRET es coordinado por un equipo de gestión que depende jerárquicamente de una estructura insti-
tucional (estaciones experimentales, agencias de extensión rural)

3. Fortalezas y debilidades en el funcionamiento de los PRETs

A partir de un conjunto de instancias colectivas de seguimiento y evaluación(3) y de participación di-
recta en equipos de gestión de PRETs se identifica un conjunto de aspectos positivos y limitaciones en el 
funcionamiento de los proyectos. 

Los PRETs han permitido mejorar la vinculación del INTA con actores del territorio para avanzar en la 
construcción de una visión compartida sobre los problemas y oportunidades de desarrollo rural. Interna-
mente a la organización, estos proyectos conforman espacios colectivos de diagnóstico y planificación de 
estrategias de intervención más integradas donde se combinan componentes de investigación agronómica 
y extensión rural. En este aspecto se constatan ciertos progresos en la implementación de acciones que 
combinan generación de conocimiento, rescate de saberes locales, diseño adaptativo de innovaciones y cre-
ciente vinculación con los usuarios.

Con respecto a las debilidades, se observan dificultades para incorporar la perspectiva territorial en 
los PRETs. La complejidad, la diversidad y el territorio como construcción social son conceptos de difícil 
internalización. Se identifica la existencia de distintos significados sobre el enfoque territorial. Desde el 
punto de vista operativo, no han existido pautas claras para la implementación de esta nueva herramienta 
lo que se traduce en debilidades respecto a la comprensión de la problemática territorial, sus implicancias 
para el INTA, la efectiva participación de actores y la ausencia de adecuados indicadores de productos y 
procesos. Se observa una escasa articulación interdisciplinaria y dificultades en la implementación de es-
trategias comunicacionales que promuevan y faciliten la construcción de espacios de acción colectiva. Los 
coordinadores de estos proyectos asumen responsabilidades adicionales de gestión que distrae atención y 
esfuerzos en la tarea principal. A ello se agrega la insuficiente implicación de instancias gerenciales directa-
mente interesadas en el desempeño de los proyectos y responsables de generar condiciones que mejoren la 
viabilidad de los PRETs y la obtención de aportes para el desarrollo territorial.

4. Análisis e interpretación

La implementación de proyectos con enfoque territorial en el INTA atraviesa dificultades que interro-
gan respecto a las posibilidades de que este tipo de iniciativas generen capacidades institucionales para 
gestionar el desarrollo desde una perspectiva territorial.

El primer aspecto que se distingue es la ausencia de una estrategia organizacional del INTA para operar 
este tipo de transformación, especialmente cuando la organización está atravesada por prácticas que se 
inspiran en otros modelos conceptuales fuertemente instalados, vinculados al determinismo tecnológico, 
la producción descendente del conocimiento (Darré, 1996) y la fragmentación de problemas de la realidad 
(García, 2006).

Un segundo aspecto, derivado del anterior, es la presencia de un conjunto de prácticas que construyen 
una situación aparente, una dualidad donde el discurso adopta el enfoque territorial en busca de maximizar 
los criterios por los cuales los actores se sienten juzgados, mientras que la aproximación a las realidades 
territoriales y su tratamiento son dominantemente fragmentarias y reduccionistas.

Un tercer aspecto indica la presencia de distintos significados que los actores otorgan al enfoque te-
rritorial y los PRETs. Esta diversidad se refiere al rol que se le asigna al PRET en los procesos de desarrollo 
territorial en los que participa, la contribución esperada de la investigación y la generación de tecnología y 
la posición frente a los conflictos territoriales entre otros elementos.

Finalmente, un cuarto aspecto tiene que ver con la falta de una estrategia organizacional para operar 
el cambio. Desde su inicio el proceso careció de una hoja de ruta con precisiones para transitar el sendero 
de innovación organizacional de gestión con enfoque territorial. Ello contribuyó a que posiciones contra-

3 Evaluación externa de medio término, monitoreos regionales, talleres de aprendizaje.
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dictorias e inercias en los comportamientos neutralizaran la transformación del modo de intervención del 
INTA en los territorios. Este aspecto se revela por ejemplo, por la ausencia de procesos de traducción que 
facilitaran el alineamiento y enrolamiento de actores. (Callon, 1986). La ausencia de estrategia incluye el 
débil acceso a un conjunto de herramientas y dispositivos adaptados a la gestión de procesos de innovación 
en situaciones complejas.

Conclusiones

La construcción de un modo de intervención institucional adaptado a realidades territoriales comple-
jas encuentra límites en la propia racionalidad de la institución censada de promoverla. El alcance del cam-
bio depende de la capacidad organizacional para superar las controversias entre marcos conceptuales. En la 
medida que un nuevo modo institucional no logra instalarse, siguen dominando las prácticas disciplinarias.

El enfoque territorial y la noción de sistemas complejos se instalan como elementos conceptuales cen-
trales para operar desde una perspectiva de desarrollo territorial, sin embargo su traducción en la actual 
gestión de los PRETs no amenaza la persistencia de prácticas de intervención descendentes.

La propuesta de los PRETs para abordar los problemas de innovación asociados a los territorios, su-
peradora de marcos conceptuales menos integradores, requiere de una dosis similar de creatividad para 
convertirlos en experiencias transformadoras.
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Resumo

O Colegiado Territorial é uma instância política de deliberação sobre o processo de desenvolvimento ru-
ral sustentável do território. É antes de tudo um espaço de participação social, de representação, articulação 
e harmonização política que permite a vivência da gestão social de políticas públicas. Por isso o artigo busca 
analisar o Colegiado De Desenvolvimento Territorial – Codeter do território central da cidadania de Rondônia 
– TCC/RO, com foco nos arranjos de sociedade civil e poder público, além dos principais gargalos enfrenta-
dos para a efetividade da política territorial. Os dados foram coletados através de reuniões promovidas pela 
assessoria do território central da cidadania por meio do projeto núcleo de desenvolvimento sustentável do 
território central da cidadania para jovens e mulheres da floresta amazônica – Rondônia (UNIR/CNPQ/MDA/
SPM-PR) nos 13 municípios que compõe o colegiado. Os dados colhidos alimentam uma Plataforma do Siste-
ma de Gestão Estratégica – SGE da Secretária de Desenvolvimento Territorial – SDT referente a recomposição 
do colegiado do território central. A pesquisa mostrou que o Codeter é um espaço para que diversos atores 
sociais possam intervir e interagir para alcançar através de discussões e ações o acesso às políticas públicas. 
De maneira que, verificamos no território mencionado, comparando os dados do SGE anterior ao ano de 2015 
com os atuais, que a composição do Codeter que apresentava 19 instituições diferentes da sociedade civil 
atualmente apresenta apenas 5 (cinco); quanto ao poder público, de um total de 9 (nove) instituições passou 
para 4 (quatro). Permanecem como representatividade da sociedade civil: CMDRS, STTRS e algumas associa-
ções rurais, e do poder público: prefeituras e secretarias municipais, de modo que atualmente a câmara de ve-
readores passou também a fazer parte do Codeter, assim como a Emater por se tornar em 2015 uma empresa 
estadual passando a fazer parte do poder público do colegiado. Aponta-se ainda que entre os 13 municípios 
que compõem o TCC/RO alguns não possuem representatividade no espaço territorial, principalmente, a so-
ciedade civil, pois estes têm um percentual inferior comparada a representatividade do poder público, todavia 
a plenária territorial deve ser composta pela diversidade e pluralidade dos atores governamentais e sociais 
para atuarem de forma paritária na construção do desenvolvimento rural sustentável e solidário. Ressaltando 
que este gargalo reflete, portanto, na efetividade de planejamentos e decisões tomadas nas discussões, poden-
do muitas vezes não condizer com a realidade de todos os municípios.
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Introdução

Programa Territórios da Cidadania foi lançado em 2003, define território como um espaço físico, geo-
graficamente delimitado, geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por crité-
rios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições. 
No mesmo ano em que foi lançado o programa constitui-se o Território Central, em Rondônia. Objetivo des-
se programa federal é fomentar desenvolvimento sustentável e solidário dos Territórios rurais, por meio do 
apoio a organização e fortalecimento institucional dos atores sociais locais, e promover a gestão participati-
va, o fortalecimento da agricultura familiar e o controle social das políticas de desenvolvimento sustentável 
e solidário (MDA, 2005).

Com o processo de democratização no Brasil, várias mudanças ocorreram nas relações entre Estado 
e Sociedade, que tiveram impactos diretamente sobre as políticas pensadas para a minimização das desi-
gualdades sociais. Entre os vários aspectos que passaram a ser repensados está a relação estabelecida entre 
o Estado e a sociedade na construção de políticas públicas, com a perspectiva da participação direta da 
sociedade nas decisões a serem tomadas sobre definição de políticas. Com a promulgação da Constituição 
de 1988, a sociedade brasileira passa a ter que exercer outro papel perante o Estado. “Com a constituição 
cidadã surge, de maneira enfática, o papel do cidadão junto aos poderes públicos” (TENÓRIO, 2008). 

Esse cenário contribui para o estabelecimento de condições que propiciam o envolvimento da socieda-
de no sentido de partilhar com o Estado a tarefa de formular e executar políticas públicas. A sociedade civil 
atualmente está inserida nas políticas públicas brasileira, não apenas como controle social atua, no processo 
de elaboração, execução e também seu controle. 

Utiliza-se aqui o termo gestão territorial, pois segundo Dallabrida (2007), para referi-se aos diferentes 
processos de tomada de decisão dos atores sociais, econômicos e institucionais de um determinado âmbito 
espacial, sobre a apropriação e uso dos territórios. Em geral, resulta destes processos a definição sobre as 
estratégias de desenvolvimento. O mesmo autor conceitua desenvolvimento territorial como um processo 
de mudança estrutural empreendido por uma sociedade organizada territorialmente, sustentado na po-
tencialização dos capitais e recursos (materiais e imateriais) existentes no local, com vistas à dinamização 
econômica e à melhoria da qualidade de vida de sua população. 

O Colegiado Territorial é uma instância política de deliberação sobre o processo de desenvolvimento 
rural sustentável do território. É antes de tudo um espaço de participação social, de representação, articu-
lação e harmonização política que permite a vivência da gestão social de políticas públicas. Por isso o artigo 
busca analisar o Colegiado de Desenvolvimento Territorial – Codeter do Território Central da Cidadania de 
Rondônia – TCC/RO, com foco nos arranjos de sociedade civil e poder público, além dos principais gargalos 
enfrentados para a efetividade da política territorial. 

Metodologia 

A metodologia utilizada para averiguar o funcionamento da gestão democrática territorial no Território 
Central da Cidadania em Rondônia, foi toda baseada na divisão sociopolítica estabelecida pelo Programa 
Territórios da Cidadania, atualmente inserido na Secretaria Especial para Agricultura Familiar e Desenvol-
vimento Agrário. No entanto, TAC divisão sociopolítica foi elaborada e por 13 anos gerida pela extinto Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário – MDA em sua Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, na qual 
tem um contrato vigente com a Universidade Federal de Rondônia – UNIR com projeto intitulado Núcleo de 
Desenvolvimento Sustentável do Território Central da Cidadania para Jovens e Mulheres da Floresta Ama-
zônica – Rondônia (UNIR/CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014).

Por meio desse projeto foram realizadas visitas nos 13 municípios que compõe o Território Central da 
Cidadania, com intuito de realizar a atualização do colegiado do TCC/RO. Fazia-se a convocação municipal 
de entidades da sociedade civil organizada e entes públicos para compor os membros do TCC/RO dos res-
pectivos municípios, com objetivo de eleger seis membros, observando a paridade de gênero, entes públicos 
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e da sociedade civil. Os dados colhidos alimentam a plataforma do Sistema de Gestão Estratégica – SGE da 
SDT referente à recomposição do colegiado do Território Central. Assim o trabalho consistiu em avaliar os 
dados obtidos através das reuniões e avaliação de dados contidos na plataforma do SGE. 

Resultados e discussão

A pesquisa mostrou que o Codeter é um espaço para que diversos atores sociais possam intervir e in-
teragir para alcançar por meio de discussões e ações o acesso às políticas públicas. Observa-se, na figura 1, 
que atualmente a composição do Território Central da Cidadania é representada por 27 membros titulares 
e 20 membros suplentes do poder público. A sociedade civil apresenta menor número comparado ao poder 
público, com 25 membros titulares e 14 suplentes. Vale ressaltar que o Território Central da Cidadania já 
apresentou em sua composição 19 instituições diferentes da sociedade civil atualmente apresenta apenas 
cinco; quanto ao poder público, de um total de nove instituições passou para quatro. 

De maneira que, verifica-se no Território mencionado, comparando os dados do SGE anterior ao ano de 
2015 com os atuais, que a composição do Codeter que apresentava anteriormente como representatividade 
da sociedade civil: Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR, Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais – STTR e algumas associações rurais, e do poder público: Prefeituras e Secretarias 
Municipais, podemos acrescentar a esta representatividade atualmente a Câmara de Vereadores que passou 
também a fazer parte do Codeter, assim como a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural 
– Emater Rondônia por se tornar em 2015 uma Empresa Estadual de Ater, passando a fazer parte do poder 
público do colegiado (Figura 1).

Figura 1. Quantidade de membros atualizados por representatividade no Codeter TCC/RO.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Analisando o termo gestão social este se aproxima de valores e práticas oriundas dos desígnios demo-
cráticos e da cidadania, tendo em vista, o enfrentamento às expressões da questão social, da garantia dos 
direitos humanos universais e da afirmação dos interesses e espaços públicos como padrões de nova civi-
lidade. “Estes referenciais apontam para o exercício da gestão social, enquanto mediação para a cidadania, 
que se contrapõe à perspectiva instrumental e mercantil que vem sendo dada a este tema” (MAIA, 2005).

No entanto para se implementar políticas é preciso antes de tudo uma fase de preparação, ou melhor, 
de planejamento. Fazer planejamento não é algo simples. Constitui-se em processo racional, permanente e 
metódico. Diz respeito à necessidade de se optar sobre quais os caminhos que serão percorridos por uma 
dada política, e o que precisa ser providenciado para sua adoção, o acompanhamento de sua execução, o 
controle, a avaliação e por fim, a sua redefinição (BAPTISTA, 2002). 

Aponta-se ainda, que entre os 13 municípios que compõem o TCC/RO alguns não possuem gargalos 
quanto a representatividade no espaço territorial, destaca-se que no processo de recomposição realizado 
em 2016 não foi possível recompor, de acordo com o Regimento Interno do TCC/RO os seis representantes 
nos municípios por ausência dos membros municipais, disparidade de gênero, entes públicos e sociedade 
civil, porém esses municípios têm participação de membros na gestão do Território (Figura 2). Todavia a 
Plenária Territorial deve ser composta pela diversidade e pluralidade dos atores governamentais e sociais 
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para atuarem de forma paritária na construção do desenvolvimento rural sustentável e solidário

Figura 2 – Representatividade dos Delegados Titulares da Sociedade Civil e  
Poder Público dos 13 municípios que compõem o Codeter TCC/RO.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

No processo de categorização dos municípios de um determinado Território teve-se como pressupos-
to básico, o fato de que os municípios partem de pontos diferenciados de condições produtivas, naturais, 
humanas e institucionais e, portanto, devem ser tratados pela ação pública e social de forma diferenciada. 
Tratar de forma diferenciada significa, no contexto do desenvolvimento sustentável e da gestão social, tratar 
equitativamente a realidade de cada município na sua especificidade e nas suas demandas. Assim, com base 
nessa categorização, a gestão social do território da cidadania, a qual inclui todos os atores envolvidos na 
ação pública, poderá tomar decisões estratégicas, definir metas, recursos, prazos e elaborar planejamento 
para a região de forma mais adequada a cada realidade. Além disso, poder-se-á desenhar cenários específi-
cos como estratégia de intervenção social, tomando-se também, como base, os resultados dos diagnósticos 
e planos (MDA, 2003). 

As mulheres participam em todas as fases da gestão no Codeter/TCC/RO, no entanto, pode-se observar 
que as mulheres da Sociedade Civil apresentam ligeiramente maior número participação do que as mulhe-
res do Poder Público, figura 3. Todavia quando comparados a participação total dos membros do Codeter 
ainda apresenta menor participação comparado os homens, que representa 59% dos membros, mesmo 
instituída a paridade de gênero e de entes públicos e da sociedade civil organizada no regimento interno do 
Território Central da Cidadania.

Figura 3 – Participação de Mulheres da Sociedade Civil e Poder Público no Codeter.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Sendo o MDA (2014) a constituição dos Comitês Territoriais de Mulheres e as diversas capacitações que 
ocorreram, relacionadas aos mais variados temas tratados nos colegiados contribuíram para que, em 2013, 
houvesse um ambiente favorável à participação das mulheres nas etapas territoriais e estaduais preparató-
rias à II Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – CNDRSS. Ainda segundo 
o mesmo Ministério nas atividades de formação, além da apresentação das políticas públicas direcionadas 
às mulheres trabalhadoras rurais e a importância de acessá-las, eram debatidas as relações de gênero no 
meio rural e as estratégias para uma maior participação das mulheres nos Territórios da Cidadania como, 
por exemplo, a articulação dos Comitês Territoriais de Mulheres. 

No âmbito dos movimentos sociais, também ocorreram iniciativas no sentido de se implantar as cotas 
por sexo nas regras para a composição de suas instâncias de direção, garantindo-as nos estatutos das enti-
dades. Assim, a Central Única dos Trabalhadores – CUT, a Força Sindical, a Confederação Geral de Trabalha-
dores – CGT e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG, bem como a União Na-
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cional dos Estudantes – UNE e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES adotam dispositivos 
visando a redistribuição de poder político entre homens e mulheres, colocando limites mínimo e máximo, 
de 30% e 70% respectivamente, para ambos os sexos, para a ocupação dos cargos de direção desses órgãos 
(RODRIGUES, 2001). 

Considerações finais 

As experiências de participação têm mostrado que é possível se estabelecer canais de aproximação en-
tre Estado e Sociedade, introduzindo novas dinâmicas na relação entre ambos, alterando os procedimentos 
de planejamento local, e inserindo no processo um novo ator, a sociedade civil. 

Apesar de direcionar para mudanças nas coordenadas das relações políticas municipais e regionais, 
ainda se constitui em um processo muito insipiente. Que deve ser alvo de estudo e proposição de variados 
setores, para aprimorar o modelo implantado atualmente. 
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Resumo

Milton Santos em sua obra “Por uma outra globalização” observa que “quando uma grande empresa se 
instala, chega com suas normas quase todas extremamente rígidas (...) alteram relações sociais (...) muda a es-
trutura do emprego (...) afetando igualmente o orçamento público” (Santos, 2002, P. 68). De igual modo o autor 
entende que “(...) mediante o discurso oficial, tais empresas são apresentadas como salvadoras dos lugares e 
são apontadas como credoras de reconhecimento pelos seus aportes de emprego e modernidade. Daí a crença 
de sua indispensabilidade.” De onde advém sua crítica da globalização como fábula para a globalização como 
perversidade. Parte-se da hipótese que economias locais excessivamente dependentes de apenas um produto 
possuam essas relações agravadas quanto mais estejam vinculadas a preços externos, voláteis como muitos 
recursos naturais commoditizados são. Nesse sentido as pequenas cidades exportadoras reúnem as vulnera-
bilidades fiscais e a fragilidade de laços federativos típicas de cidades menores agravadas pelo problema da 
dependência de apenas um produto atrelado e oscilando em função do mercado internacional. Para tentar 
abordar este tema, inicia-se com uma seção sobre as finanças municipais das pequenas cidades, para então 
abrir a discussão sobre os recursos naturais na seção seguinte. Dentre os produtos da pauta exportadora bra-
sileira, três se destacam: soja, petróleo e minério de ferro. As cidades vinculadas a esta pauta se destacam por 
suas verticalidades sem necessariamente fortalecer horizontalidades, nem posições na tradicional hierarquia 
urbana. Analisa-se também as relações em rede das pequenas cidades, e as características preocupantes deste 
tipo de município. Pretende-se demonstrar a força da presença e dependência destes produtos nesse perfil de 
cidades. Dentro da discussão da urbanização e seu processo considera-se essencial abordar alguns subtemas. 
Um destes subtemas é a rearticulação do território e seus impactos, em especial a discussão sobre os recursos 
naturais. Outro é a própria rede urbana, crucial para perceber as relações hierárquicas e heterárquicas relacio-
nadas também às verticalidades e horizontalidades.
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Introdução

Santos (2002, p. 68) observa que “quando uma grande empresa se instala, chega com suas normas qua-
se todas extremamente rígidas (...) alteram relações sociais (...) muda a estrutura do emprego (...) afetando 
igualmente o orçamento público”. De igual modo o autor entende que “(...) mediante o discurso oficial, tais 
empresas são apresentadas como salvadoras dos lugares e são apontadas como credoras de reconhecimen-
to pelos seus aportes de emprego e modernidade. Daí a crença de sua indispensabilidade.” De onde advém 
sua crítica da globalização como fábula para a globalização como perversidade.

Parte-se da hipótese que economias locais excessivamente dependentes de apenas um produto pos-
suam essas relações agravadas quanto mais estejam vinculadas a preços externos, voláteis como muitos 
recursos naturais commoditizados são. Nesse sentido as pequenas cidades exportadoras reúnem as vulne-
rabilidades fiscais e a fragilidade de laços federativos típicas de cidades menores agravadas pelo problema 
da dependência de apenas um produto atrelado e oscilando em função do mercado internacional.

Para tentar abordar este tema, inicia-se com uma seção sobre as finanças municipais das pequenas 
cidades. Apresenta-se ainda uma seção sobre três produtos selecionados para exemplificar a relação com 
os recursos naturais, passando por uma seção sobre as relações em rede das pequenas cidades, para então 
abrir uma seção sobre as características preocupantes deste tipo de município. Fecha-se o texto e abre-se a 
discussão com uma seção final de considerações.

A vulnerabilidade geral das finanças municipais

Aliado à regressividade, observa-se uma preocupante vulnerabilidade das fontes de receitas dos muni-
cípios. Em muitos municípios no Brasil há uma grande dependência de tributos de um único produto (soja, 
minério de ferro, petróleo), constantemente sobre riscos de quedas dos preços internacionais. Os ciclos 
econômicos também afetam as receitas de forma geral dos municípios, já que são altamente dependentes 
de transferências principalmente da União, cujas fontes são afetadas pelo contexto econômico, agravado 
pela estratégia de geração de receita desvinculada da necessidade de repasses como o caso de algumas 
contribuições federais.

Orair (2016) concorda com esses pontos e ressalta ainda mais um, as transferências condicionadas. Ao 
transferir recursos “carimbados”, parte da receita fica vinculada exclusivamente a usos específicos. Além disso, 
o município deve gastar com saúde no mínimo 15% dos impostos arrecadados e com educação 25% da receita 
líquida de impostos e transferências. Quando a isso se soma a boa parte da destinação de recursos a despesas 
com pessoal, sobra pouco recurso de uso discricionário pelas municipalidades. Se por um lado a condicionali-
dade da transferência sugere a garantia de gastos mínimos para funções indispensáveis, as diferentes realida-
des encontradas em cada município apontam para percentuais variáveis destas despesas mínimas.

Orair (2016) destaca também que o aumento de participação dos municípios nas receitas disponíveis 
de 7,2% para 23,0% em boa parte se deveu às transferências condicionadas. Além disso, importa ressaltar 
que a Constituição Federal, responsável por boa parte dessas alterações e consequente contexto, trouxe para 
o bojo dos municípios uma série de responsabilidades às vezes não compatíveis com sua capacidade não 
apenas financeira.

O ferro, a soja, o petróleo: dependência, desvalorização e maldição

A variação do preço do minério de ferro no mercado internacional, característica comum das commo-
dities, enseja a vulnerabilidade dos municípios que dependem fortemente dele. Seja por meio de royalties 
minerais, maior repartição de FPM pela variável de produção, empregos, renda e impostos gerados direta 
e indiretamente pela atividade. A Figura 2 apresenta a variação do preço internacional do minério nos 
últimos 15 anos.
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Figura 02 – Minério de ferro: preço internacional mensal (US$/ton. métrica seca)
Elaboração própria. Fonte: http://www.indexmundi.com/pt/pre%E7os-de-mercado/?mercadoria=min%C3%A9rio-de-ferro&meses=180

A soja, ainda que se mantenha forte em participação e em valor absoluto na pauta exportadora brasi-
leira, além de empregar pouco, também oscila bastante no preço internacional tendo estado recentemente 
a preços nominais próximos a valores de 2004. A Figura 3 demonstra essa oscilação. Em virtude da nova 
fronteira agrícola vinculada principalmente ao cerrado, mais especificamente no chamado Matopiba (Mara-
nhão, Tocantins, Piauí e Bahia), essas variações podem afetar diversas pequenas cidades da região.

Figura 03 – Soja: preço internacional mensal (US$/ton. métrica)
Elaboração própria. Fonte: http://www.indexmundi.com/pt/pre%E7os-de-mercado/?mercadoria=soja&meses=180

O petróleo, que rende valores de royalties e outros repasses como as participações especiais mais vo-
lumosos que os royalties minerais te potencial ainda maior de gerar graves crises nas finanças municipais. 
O preço do barril que já ultrapassou US$ 130,00, tem alcançado valores abaixo dos US$ 40,00 voltando tam-
bém a patamares de 2004. A figura 4 apresenta essa vertiginosa oscilação.

Figura 04 – Petróleo bruto Brent: preço internacional mensal (US$/barril)
Elaboração própria. Fonte: http://www.indexmundi.com/pt/pre%E7os-de-mercado/?mercadoria=petr%C3%B3leo-bruto-brent&meses=180
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Os efeitos perversos não se restringem aos tempos de restrição orçamentária. Analisando o petróleo, 
a partir de uma amostra de 144 países, Cruz e Riberio (2009, p. 36) apresentam uma evidência de relação 
negativa entre recursos naturais e crescimento econômico. Do mesmo modo o fazem Sachs e Warner (1995) 
com mais de 80 países com base em regressões de crescimento cross-section, ainda que Caselli e Michaels 
(2009) não estejam tão certos desse efeito, principalmente em offshores. A doença holandesa, ou a maldição 
dos recursos naturais parece ainda estar longe de solução em solo brasileiro e prejudica sobremaneira o 
desenvolvimento local das pequenas cidades.

A fragilidade dos laços federativos e a rede urbano regional

Se os municípios que exploram recursos naturais commoditizando-os e exportando-os possuem fortes 
laços de verticalidade com o mundo, na acepção de Santos (2002), ainda que possam ter muitas vezes fracas 
relações horizontais com seu entorno e não necessariamente consigam polarizar suas regiões, é essencial 
que sejam analisados em sua rede. Uma rede que tem que ir além da tradição hierárquica e mire nas relações 
heterárquicas fugindo da centralidade urbana clássica tratada em IBGE (2008).

Corrêa (1997) e Camagni (1993), conforme Catelan (2013) acertam em observar o movimento espacial 
por meio das redes geográficas, pois são elas o meio e a perspectiva de reprodução do capital e do movi-
mento que Cheptulin (1982) buscou. De fato, “o essencial ‘não é mais dominar um território, mas ter acesso 
a uma rede. Estas transformações explicam também como o homem voltou a ter mobilidade. O processo de 
fixação num lugar dos últimos séculos acabou e as migrações recomeçam’”(Guehemo apud Carlos, 1996: 
35). O que se deve estudar, portanto, são as redes urbanas (Tricart, 1951). Citando Durand, Levy e Retaillé 
(1992, p. 21), Santos (2006, p. 262) afirma que “[m]ediante as redes, ‘a aposta não é a ocupação das áreas, 
mas a preocupação de ativar pontos e linhas, ou de criar novos’”.

Outro conceito que pode auxiliar na compreensão espacial, nos traz Sassen (1998: p. 34) ao abordar 
os “lugares estratégicos”, indicando que três tipos de lugares, entre todos os demais, simbolizam as novas 
formas de globalização econômica: 

 ― Zona de processamento das exportações;
 ― Centros bancários offshore;
 ― Cidades globais.

O desenvolvimento dessa problemática parece passar, portanto, pelo aporte dessas categorias e concei-
tos de modo a contribuir com uma nova leitura de um modelo antigo num novo mundo globalizado.

O perfil dos pequenos globais

Muitas pequenas cidades são de fato pequenas em porte, em função dentro da rede urbana e em re-
lações de horizontalidade, mas interconectadas em seu papel dentro da globalização com o outro lado do 
mundo via exportações. Os efeitos dessa combinação geram aceleradas transformações demográficas e eco-
nômicas ao tempo em que acirram desigualdades.

Observando as cidades que mais cresceram em população nos últimos 10 e 20 anos, percebe-se que 
elas possuem um perfil vinculado a algum dos três produtos tomados aqui como exemplo. A tabela 1 resume 
essa constatação.

Tabela 01 – Municípios de maior taxa de crescimento decenal

Município UF 1,991 2,000 2,010 2010_1991 2010_2000

LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES BA 6,198 18,298 59,574 861% 226%

RIO DAS 
OSTRAS RJ 17,897 36,093 104,951 486% 191%
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Município UF 1,991 2,000 2,010 2010_1991 2010_2000

SÃO FÉLIX DO 
XINGU PA 22,116 33,649 89,568 305% 166%

CANAÃ DOS 
CARAJÁS PA 10,058 10,804 26,526 164% 146%

LUCAS DO RIO 
VERDE MT 6,520 19,042 45,306 595% 138%

COLNIZA MT 1,771 10,974 25,950 1365% 136%

ULIANÓPOLIS PA 6,450 18,291 43,070 568% 135%

NOVA MUTUM MT 5,452 13,423 31,112 471% 132%

ANAPU PA 9,447 9,200 20,382 116% 122%

PARAUAPEBAS PA 35,121 70,042 153,443 337% 119%

TAILÂNDIA PA 17,498 37,148 78,878 351% 112%

IPIXUNA DO 
PARÁ PA 9,534 24,766 51,234 437% 107%

NOVA SERRANA MG 17,797 36,692 73,372 312% 100%

Elaboração própria. 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano PNUD/IPEA/FJP

Cabe uma observação aos valores populacionais apresentados na Tabela 1. Mesmo na inexistência for-
mal de algum destes municípios em algum dos anos censitários, esses valores foram determinados pelo 
IBGE para o território correspondente aos atuais municípios em 2010, especialmente para o Atlas de De-
senvolvimento Humano. Com isso observa-se, por exemplo, que a área que corresponde atualmente ao mu-
nicípio de Luís Eduardo Magalhães possuía em 1991 (e, portanto, antes de sua instalação em 2001) 6.198 
habitantes. Constata-se também que mesmo alguns tendo atualmente mais de 100 mil habitantes, em 1991 
apenas dois deles ultrapassavam 20 mil habitantes.

A acelerada mudança não é percebida apenas do ponto de vista demográfico. Dentre os municípios que 
mais alteraram sua base econômica passando a um valor adicionado de indústria (extrativa) mais relevante, 
muitos também se relacionam ao petróleo ou minérios. A Tabela 2 ilustra essas alterações.

Tabela 02 – Alterações de perfil econômico

município
VA 

INDÚSTRIA 
(R$ mil)

PIB  
(R$ mil)

part IND
2000

VA 
INDÚSTRIA  

(R$ mil)

PIB  
(R$ mil)

part IND 
2012

variação 
PIB 2012-

2000

dif part 
2012 2000 

(p.p)

Canaã dos Carajás – PA 1,215.14 27,757.15 4% 2,594,141.91 3,118,590.95 83% 11135% 79%

São Gonçalo do Rio 
Abaixo – MG 4,882.30 23,146.06 21% 1,821,358.64 2,273,382.24 80% 9722% 59%

Cairu – BA 2,182.54 43,969.38 5% 1,392,913.90 1,499,608.57 93% 3311% 88%

Itapemirim – ES 25,901.03 135,817.99 19% 3,791,900.66 4,109,906.04 92% 2926% 73%

Marataízes – ES 7,801.91 94,691.77 8% 1,677,193.59 1,962,589.94 85% 1973% 77%

Maricá – RJ 46,048.65 375,542.63 12 3,876,446.80 5,332,832.65 73% 1320% 60%

Paraty – RJ 13,437.29 144,733.50 9% 1,455,432.46 1,981,522.68 73% 1269% 64%

Paraíba do Sul – RJ 22,583.56 166,278.90 14% 598,837.54 1,408,616.55 43% 747% 29%

Arraial do Cabo – RJ 45,614.71 159,250.62 29% 675,410.27 1,031,587.74 65% 548% 37%

Paragominas – PA 28,791.32 277,276.39 10% 624,048.36 1,557,692.48 40% 462% 30%

Araranguá – SC 41,270.59 261,613.15 16% 444,820.66 1,185,672.87 38% 353% 22%

Elaboração própria. 

Fonte: PIB dos Municípios (IBGE)
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Esses municípios não apenas aumentaram seu PIB de forma assustadora (alguns mais de 100 vezes em 
10 anos), mas alteraram seu perfil passaram a ser industriais, ainda que não seja indústria de transforma-
ção, mas apenas extrativa. Passaram então de 30, 20, 10 ou 5% de participação da indústria em 2000 para 
até mais de 90% em 2010.

Infelizmente o PIB se limita a representar o crescimento econômico sem necessariamente ter rebatimento 
com o desenvolvimento e a repartição da riqueza. Tomando como exemplo apenas municípios do Rio de Janeiro, 
com base em um cálculo simplificado para relacionar a extrapolação do rendimento domiciliar per capita com 
o PIB, percebe-se que muitos dos municípios com a menor taxa de absorção do PIB são produtores de petróleo.

Tabela 03 – Relação Rendimento familiar/PIB

município REND_PIB

Porto Real-RJ 2%

Quissamã-RJ 5%

São João da Barra-RJ 6%

Campos dos Goytacazes-RJ 14%

Rio das Flores-RJ 15%

Angra dos Reis-RJ 16%

Carapebus-RJ 16%

Casimiro de Abreu-RJ 17%

Itaguaí-RJ 18%

Itatiaia-RJ 19%

São José do Vale do Rio Preto-RJ 19%

Piraí-RJ 20%

Resende-RJ 20%

Armação dos Búzios-RJ 21%

Rio das Ostras-RJ 21%

Duque de Caxias-RJ 22%

Macaé-RJ 23%

Elaboração própria. Fonte: PIB dos Municípios (IBGE)

As sugestões de Orair (2016) dadas para as finanças municipais de uma forma geral e para as cidades 
pequenas em especial, se encaixam ainda mais nesses municípios altamente dependentes de recursos na-
turais, ou seja, é necessário ter algum tipo de fundo para garantir que o bônus da riqueza combata o ônus 
da pobreza e desigualdade, tendo o Estado papel fundamental como multiplicador desses recursos para a 
sociedade em geral.

Considerações finais: questões iniciais

Reforça-se a atenção para compreender os efeitos e impactos no local e no global. Neste sentido, mais do que 
resolver, o texto proposto desvela uma série de questões a serem enfrentadas, das quais se destacam algumas.

Como a dependência dos recursos naturais impacta o desenvolvimento econômico local e nacional? O 
impacto em uma dessas escalas acompanha a outra? O efeito sobre os diferentes agentes econômicos tem 
o mesmo sentido? Um mesmo tipo de agente agindo em escalas diferentes se beneficia/prejudica de igual 
modo? Como é possível compreender a relação desses efeitos transescalares por agentes frente a um con-
texto cada vez mais conectado e globalizado?

Considera-se que as pequenas cidades por sua tradicional baixa diversidade produtiva, ainda que pos-
sam ter muitas vezes pujança econômica, estão mais suscetível aos riscos fiscais e econômicos relacionados 
às oscilações de preços internacionais e aos ciclos do capitalismo. Cabe, portanto, um olhar e atuação mais 
assertiva e tempestiva sobre o elo mais frágil da rede.
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Resumo

Tomando como unidade de análise o Colegiado de Desenvolvimento Territorial – CODETER – do Terri-
tório da Cidadania do Baixo Tocantins-PA, o presente trabalho localiza um dos elementos que diminuem a 
efetividade das políticas de desenvolvimento territorial na definição de ciclo de gestão social, que vem a ser 
a dialética ativa e produtiva que deveria ser o motor da participação social. As estratégias metodológicas 
se deram por meio da realização de cinco entrevistas semi-estruturadas com os membros atuantes no Nú-
cleo Diretivo do Colegiado, dez entrevistas com roteiro de questões para participantes da Plenária, e ainda 
através da utilização da metodologia da observação participante nos eventos promovidos pelo CODETER. 
Os obstáculos ao efetivo funcionamento deste ciclo podem ser localizados em processos já identificados no 
funcionamento dos Colegiados de alguns outros Territórios rurais e reproduzidos no CODETER do Baixo 
Tocantins, reforçando a demanda pelo apoio a intervenções focadas visando a efetivação das políticas de 
desenvolvimento territorial participativo. Assim, as organizações da sociedade civil tornaram se o “objeto”, 
ao invés de protagonistas, de políticas inspiradas na participação e na gestão social, mas orientadas por 
lógicas de “loteamento” do recursos públicos e de legitimação das iniciativas do governo federal, sendo 
mobilizadas pelo poder público e pelas entidades por isto contratadas somente em ocasião da realização de 
eventos (como no caso das Conferências Territoriais e outros) ou da execução descontínua de projetos de 
animação, sem que se conseguisse criar um movimento espontâneo de discussão, planejamento e definição 
de prioridades autônomo e independente dos estímulos fornecidos pelo governo federal. Dessa forma, como 
identificado em outras experiências no país, a falta de um genuíno espírito coletivo e de um efetivo consenso 
sobre uma estratégia de desenvolvimento rural sustentável para o Território faz com que as políticas públi-
cas não consigam se integrar num verdadeiro plano de desenvolvimento territorial e que não exista ações 
mais amplas de monitoramento ou avaliação da execução dessas ações.

Palavras-chave: Participação Social, Políticas Públicas, Desenvolvimento Rural Sustentável.

1 Trabalho desenvolvido com o apoio do Projeto de Extensão intitulado “Monitoramento e avaliação de políticas públicas para gestão de territórios na 
Amazônia Paraense” (MDA / CNPq).
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Introdução

Como evidenciado pelo recente debate sobre o Decreto Presidencial nº 8.243 (BRASIL, 2014), que tinha 
como objeto instituir a Política Nacional de Participação Social (PNPS), a Constituição de 1988 reconhece 
o direito das pessoas a tomar parte diretamente do processo político no seu Art. 01, que estabelece que “o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”.

Segundo Moroni (2005), o processo constituinte acolheu a questão colocada pelo movimento social 
sobre a necessidade do controle social durante suas cinco dimensões, a saber: formulação, deliberação, 
monitoramento, avaliação e financiamento das políticas públicas. Para Deluchey (2012), na época da pro-
mulgação, entendia se que isto significaria a possibilidade de construir novas arenas politicas suscetíveis de 
renovar ou consolidar a participação democrática.

Desde 1988 várias foram as experiências de participação popular, tais como audiências públicas, ini-
ciativas de orçamento popular, conferencias públicas, conselhos e colegiados, visando promover as práticas 
de envolvimento social na elaboração e do controle sobre a execução das políticas públicas por parte da 
sociedade civil. Segundo Bobbio (2000, citado por CANIELLO et al., 2014) o controle social reflete o que os 
cientistas políticos chamam de “democracia direta ou participativa”, que, por meio do funcionamento de 
arenas participativas paritárias, favorece o bom funcionamento das instituições e de suas políticas.

Por outro lado, como lembra Deluchey (2012) ao falar de “mésentente”2, na maioria dos casos estas are-
nas são promovidas e fomentadas pelo Governo Federal que neles pode ver um instrumento de validação de 
suas decisões e de descentralização e desresponsabilização com relação a assuntos sem importância estra-
tégica, e não tribunas onde a sociedade civil possa exercer uma democracia participativa efetiva pautando 
ações governamentais de seu interesse.

A “confluência perversa” (DEGNINO, 2004, citado por FREITAS, 2012) entre dois projetos políticos con-
flitantes, o de “alargamento da democracia”, que se expressa através da promoção à participação da socie-
dade civil na definição e na gestão das políticas, e o do ajuste econômico neoliberal, expressado pelo enco-
lhimento das responsabilidades do Estado e pela transferência incompleta para a sociedade civil, contribui 
para a precariedade e a falta de efetividades dos espaços de gestão participativa.

Sob esta ótica, temas como participação, controle social e governança acabam ganhando conotações 
meramente operacionais em função da descentralização das politicas “associada à redução e ao redireciona-
mento da intervenção estadual” (SANT’ANNA PORTO, 2015).

Criado em 2008, o Programa Territórios da Cidadania – PTC, ampliando a visão do Programa Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais – PRONAT, concebe os territórios rurais como uni-
dades de planejamento das ações do governo federal e os atores que neles atuam como protagonistas da 
gestão social das políticas públicas.

Segundo as diretrizes do programa, orientadas por um conjunto de resoluções do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF, os colegiados Territoriais, através de seus Núcleos Di-
retivos, são os agentes de mobilização dos atores territoriais, para que as prioridades das ações do governo 
federal possam ser debatidas e definidas. De acordo com Sant’Ana Porto (2015), porém, a abordagem ao de-
senvolvimento territorial da SDT, que escolhe o caráter normativo de um território idealizado das politicas 
públicas, esquecendo (afastando) as relações de poder que moldam as interações entre os atores, acaba por 
criar “territórios sem terra”, em que as tensões gerada pela afirmação de identidades étnicos-territoriais e 
pela importância da dimensão fundiária, frequentemente na relação com investimentos governamentais em 
grandes obras e projetos, não são representadas pelos “territórios das políticas públicas”.

Além disso, a politica é tradicionalmente, no mundo rural brasileiro mais arcaico, um exercício para 
profissionais, a ser realizado ao longo de períodos específicos (tempo da politica) e sua socialização para 
camadas mais amplas da sociedade e por períodos continuados pode gerar estranhamento e o afastamento 
dos representante, que não se reconhecem naquela função. Portanto, não é suficiente transferir determina-
das ações do Estado para determinados atores territoriais para garantir a ampliação da capacidade de ges-
tão social da sociedade civil. Assim, o presente trabalho visa contribuir com debate sobre a efetividade dos 
resultados produzidos pela politica de desenvolvimento territorial através da análise do caso do Colegiado 
de Desenvolvimento Territorial do Baixo Tocantins – CODETER.

2 Mal entendido
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Metodologia

A pesquisa utilizou simultaneamente duas das mais proeminentes ferramentas de coleta de dados qua-
litativos, as entrevistas semi-estruturadas e a observação participante, aproveitando da complementarida-
de existente entre estes dois instrumentos.

As entrevistas semi estruturadas (com o uso de roteiro de questões com os protagonistas desta política, 
visaram coletar e identificar os temas recorrentes em suas falas e a construção de conceitos como Território 
e CODETER em seu imaginário (BRYMAN, 2008). Foram realizadas cinco entrevistas semi-estruturadas com 
os membros atuantes no Núcleo Diretivo do Colegiado, dez entrevistas com roteiro de questões para parti-
cipantes da Plenária, e ainda através da utilização da metodologia da observação participante nos eventos 
promovidos pelo CODETER.

Em seguida, palavras e temas emergentes foram codificados usando a prática da análise do discurso 
(STRAUSS; CORBIN, 1990, citado por BRYMAN, 2008) criando conexões entre as categorias emergentes e 
ligando-as com o contexto e as causas, identificadas com o subsídio fornecido pela observação participante 
dos autores. Essa é uma das ferramentas de analise qualitativa dos dados, baseado na desagregação do texto 
em “códigos” (conceitos) a serem, em seguida, recombinados em categorias analíticas da realidade estudada 
e integrados em modelos teóricos (STRAUSS, 1987). 

Resultados e discussão

Tomando como unidade de análise o Conselho de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável do 
Baixo Tocantins – CODETER o presente documento localiza um dos elementos que diminuem a efetividade 
destas políticas (PTC e PRONAT) no que Caniello et al. (2012) define “Ciclo de Gestão Social”, ou seja, aquela 
dialética ativa e produtiva que deveria ser o motor da participação social.

Os obstáculos ao efetivo funcionamento deste Ciclo podem ser localizados em processos já identifica-
dos por outros autores no funcionamento dos Colegiados de alguns Territórios rurais e reproduzidos no 
CODETER do Baixo Tocantins, reforçando a demanda pelo apoio a intervenções focadas visando a efetivação 
das políticas de desenvolvimento territorial participativo.

O insuficiente nível de acumulação de capital humano, o despreparo e o baixo grau de apropriação do 
instrumento (PIRAUX et al., 2013; FREITAS et al., 2012), a forma de implantação da politica, não acompanha-
da pela devida contextualização e focada na alocação de recursos (FREITAS et al., 2012), a falta de definições 
metodológicas sobre a condução do processo de implantação e condução dos Colegiados e a setorialidade em 
suas composições, acompanhados por processos de “partidarização” de suas gestões (CAZELLA et al., 2012, 
PIRAUX et al., 2013), parecem ter levado a um curto-circuito no funcionamento deste colegiado específico.

De fato, as organizações da sociedade civil tornaram se o “objeto”, ao invés que os protagonistas, de po-
líticas contraditórias, inspiradas na participação na gestão das políticas mas orientadas por lógicas de “re-
partição” do recursos públicos e de legitimação das iniciativas do governo federal, sendo mobilizadas pelo 
poder público e pelas entidades por isto contratadas somente em ocasião da realização de eventos (como 
no caso das Conferências) ou da execução descontínua de projetos de animação (PIRAUX et al., 2013), sem 
que se conseguisse criar um movimento espontâneo de discussão, planejamento e definição de prioridades 
autônomo e independente dos estímulos fornecidos pelo Governo Federal.

De um lado, como indicado por outros autores no caso de alguns Territórios rurais (FREITAS et al., 
2012, CANIELLO et al., 2012), houve alguns avanços desde a implantação do Território do Baixo Tocantins, 
acontecida em agosto de 2005, no que diz respeito à criação de um senso de pertencimento e na difusão de 
alguns dos conceitos básicos do desenvolvimento do território, assim como na promoção das interações 
entre os representantes de poder público e sociedade civil de diferentes municípios.

Por outro lado, o CODETER do Baixo Tocantins continua ser, principalmente, ao invés de um espaço de 
conciliação e planejamento, um pleito de disputa pelo (pouco) poder político conseguido pela ocupação dos 
papeis de coordenação e pelos (ainda menos) recursos disponibilizados pelo MDA para o desenvolvimento 
do Território, principalmente através do PROINF.
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Assim como identificado em outras experiências no país (CANIELLO et al., 2012; PIRAUX et al., 2013) a 
falta de um genuíno espírito coletivo e de um efetivo consenso sobre uma estratégia de desenvolvimento ru-
ral sustentável para o Território faz com que os projetos não consigam se integrar num verdadeiro plano de 
desenvolvimento territorial e que não exista (no caso do PROINF) monitoramento ou cobrança da execução 
dos projetos financiados ou da utilização dos equipamentos fornecidos.

Neste contexto, torna se importante entender as expectativas e percepções dos atores envolvidos e 
não envolvidos nos trabalhos do Colegiado sobre funções e resultados a serem produzidos por este espaço, 
visando explicar as falhas atuais no funcionamento dos mecanismos de planejamento participativo e de 
diálogo com as instituições públicas.

Considerações finais

Apesar de se tratar de uma quantidade insuficiente de entrevistas para poder elaborar deduções con-
clusivas, as informações extraídas através de uma Análise preliminar do Conteúdo forneceram importantes 
indicações acerca do funcionamento do Colegiado.

Entre os entrevistados, um dos representantes aparenta estar confundido com relação às funções do 
CODETER, não conseguindo separar a ação deste colegiado das ações dos demais fóruns e conselhos aos 
quais participa (Fórum Regional de Educação do Campo – FORECAT, articulação sindical, etc,) e atribuindo 
a este espaço resultados que não lhe são próprios.

Nenhum dos entrevistados consegue identificar benefícios concretos gerados pela ação do CODETER 
(apesar de todos ter uma atuação no Colegiado de, pelo menos, quatro anos), atribuindo-lhe, em dois casos, 
resultados realizados no âmbito de outras articulações ou de outras esferas (como no caso dos benefícios ge-
rados pela política nacional de ATER para as mulheres rurais). Esse resultado é importante, pois demonstra 
que a política territorial está aquém de alcançar seus principais objetivos no Território do Baixo Tocantins. 

Confirmando as conclusões contidas nos textos analisados, os entrevistados lamentam o baixo nível 
de participação e de assunção de responsabilidade para com a política de desenvolvimento territorial pe-
los atores regionais e confirmam o prevalecer dos interesses particulares sobre os territoriais na hora de 
discutir os recursos alocados pelo PROINF. Com relação a este programa, nenhum dos entrevistados fez 
referência a eventuais benefícios por este gerados.

Enfim, também confirmando as conclusões obtidas em outros territórios, com relação aos benefícios 
gerados pelo trabalho dos Colegiados, todos os entrevistados fazem referência à realização de “debates”, à 
aproximação dos atores territoriais e a busca de consenso. Mas nunca se referem a benefícios ou resultados 
em termos de execução de projetos identificados no âmbito do Colegiado ou de gestão social de uma po-
lítica, ou seja, falta concretamente discutir uma identidade territorial que vá além das “boas intenções” da 
política territorial.
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Resumo

Este estudo faz parte de um projeto de extensão universitária intitulado “Monitoramento e avaliação de 
políticas públicas para gestão de territórios na Amazônia Paraense”. O referido projeto é parte de uma ação 
mais ampla da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(SDT / MDA) do Governo Federal, que constituiu, a partir de 2014, os chamados Núcleos de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial (NEDET’s) no âmbito da política que vem sendo adotada nacionalmente desde 
2003. A principal das instâncias de funcionamento desta política é o Colegiado de Desenvolvimento Terri-
torial (CODETER). O CODETER é composto por representantes institucionais dos setores regionais rurais 
e urbanos, e busca planejar ações de desenvolvimento sustentável e de integração de políticas públicas 
no Território. O presente trabalho busca enfocar a discussão sobre a Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) oferecida aos agricultores familiares, no âmbito das políticas públicas que constituem o Programa 
Territórios da Cidadania no Baixo Tocantins-PA, executado pelo extinto MDA. Considera-se os aspectos li-
gados à agroecologia e à sustentabilidade, principalmente na região amazônica, como pontos centrais da 
atuação dos técnicos que atuam diretamente com os agricultores, o que permite o desvelamento de uma 
avaliação mais precisa sobre se essas políticas que visam tornar a atividade agrícola mais sustentável estão 
efetivamente sendo aplicadas, ou se elas acabam por não funcionar a contento. Os resultados mostram que 
as instituições de ATER ainda estão pouco preparadas para trabalhar com ações voltadas para uma nova 
extensão rural, para permitir a melhoria das ações extensionistas em direção à sustentabilidade socioam-
biental da atividade agrícola.

Palavras-chave: Agroecologia, Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial.

1 Trabalho desenvolvido com o apoio do Programa UFPA – PIBIC/Interior 2015, e com apoio do Projeto de Extensão intitulado “Monitoramento e ava-
liação de políticas públicas para gestão de territórios na Amazônia Paraense” (financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq).
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Introdução

A partir da discussão da política de ATER como uma das principais políticas com rebatimento nos as-
pectos socioambientais da agricultura familiar no Baixo Tocantins, é preciso salientar que alguns autores 
vêm discutindo atualmente que os serviços de ATER começaram a ser questionados, visto que não corres-
pondiam a uma agricultura sustentável e ambientalmente correta, pois a Extensão deve ter um papel dife-
renciado para melhores resultados no campo. Porém, os resultados da Revolução Verde, a partir da adoção 
de insumos químicos e combustíveis fósseis não renováveis em larga escala, acabaram trazendo consequên-
cias deletérias tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, mantendo também a desigualdade 
social e de acesso a recursos no campo.

Com isso, desde 2003, a Agroecologia consta da Política Nacional de ATER, para “orientar a Extensão 
para uma ação na perspectiva ecossocial”, e por isso vem como uma alternativa para uma agricultura mais 
sustentável. Nessa perspectiva, segundo Hecht (1989 apud ALTIERI, 2001), a agroecologia pode ser definida 
como sendo a área do conhecimento que incorpora ideais ambientais e sociais acerca da agricultura, focan-
do não somente a produção, mas também a sustentabilidade ecológica, econômica e social dos sistemas de 
produção. Este pode ser chamado o uso normativo ou prescrito do termo agroecologia, porque implica em 
um número de fatores sobre a sociedade e sobre a produção que estão além dos limites do campo da agri-
cultura stricto sensu. Nessa perspectiva, a agroecologia pode ser mais bem descrita como uma tendência que 
integra as ideias e métodos de vários subcampos do conhecimento, ao invés de uma disciplina específica.

Nesse sentido, autores como Caporal e Costabeber (2004) tratam sobre as bases teóricas para a constru-
ção de uma nova Extensão Rural, destacando que a sustentabilidade é essencial para construir novas vias de 
desenvolvimento. Porém, em 2010, o país apresentou a primeira Lei de ATER, a Lei no 12.188, de janeiro de 
2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Re-
forma Agrária e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Re-
forma Agrária (PNATER e PRONATER, respectivamente), mas que não apresenta recomendações para adesão 
da Agroecologia “como base teórica para a ação extensionista” (BRASIL, 2010), sendo esse debate excluído da 
legislação anterior, que destacava a necessidade de uma extensão rural baseada nos princípios agroecológicos. 

A referida lei institui uma política e um programa de suma importância para o desenvolvimento da 
agricultura familiar e da reforma agrária. Trata justamente da assistência técnica e extensão rural que pro-
dutores devem receber por parte do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA). No entanto, esse debate é desfocado ao não se pressupor a necessidade de uma nova extensão rural 
agroecológica (BOECKMANN; SILVA; CAPORAL, 2013).

Metodologia 

No caso específico desse trabalho, foram entrevistados os técnicos responsáveis pelas ações de ATER 
no Território da Cidadania do Baixo Tocantins, sejam eles de empresas estatais ou não estatais responsáveis 
pelo atendimento das chamadas públicas de ATER. A primeira entrevista foi realizada com dois técnicos 
da EMATER (Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural), e a segunda com dois técnicos da 
Prestadora de Assistência Técnica IATAM (Instituto de Assessoria Técnica, Social e Agroambiental da Ama-
zônia), vencedor da Chamada Pública do INCRA nº 001/2014 (Lote 06 – Cametá – Eixo Norte), para prestar 
ações de ATER para assentados da reforma agrária em áreas de Projetos de Assentamentos Agroextrativis-
tas (PAE’s), e que puderam dar uma visão da dimensão dessa política no âmbito do Baixo Tocantins. 

Essas entrevistas foram realizadas nos meses de fevereiro e março de 2016. As entrevistas foram realiza-
das com o uso de um questionário e de um roteiro de entrevistas para os técnicos nos meses de abril e maio de 
2016. Os dados coletados foram analisados para fornecer os subsídios para a realização do presente trabalho.

Resultados e discussão

São apresentados sucintamente alguns resultados sobre a ação das instituições de ATER e seu alcance 
no Baixo Tocantins. Segundo um dos entrevistados, representando a EMATER, o número total de beneficiados 
pelas ações de ATER nos municípios do Baixo Tocantins em 2013 foi de 13.279 agricultores. Especificamente 
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no município de Cametá, um dos principais da região, foram assistidos 1.012 dos 9.063 produtores rurais que 
o município possui (SIT/MDA, 2011), o que não foi suficiente para atender nem um terço dessa população.

A EMATER, em 2013, avançou no número de elaborações de Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s) em 
comparação com os dois anos anteriores no Baixo Tocantins (de 322 em 2011, passou para 362 em 2012 
e 401 em 2013). No entanto, atendeu apenas um pequeno percentual do número de agricultores que ela 
assiste (cerca de 8,1%). É importante lembrar que os CAR’s são um instrumento muito importante para a 
política ambiental, se tornando obrigatório para todos os agricultores acessarem políticas como o crédito 
agrícola a partir de 2016.

No entanto, houve uma certa prioridade em relação ao público beneficiado. Assim, o público dos agri-
cultores familiares atendidos, incluindo os quilombolas e assentados da Reforma Agrária, sem contar os 
aquicultores e silvicultores, apresentou um número baixo de acessos à política de ATER na região.

Para além da atuação da EMATER, outras instituições públicas ou da sociedade civil estão prestando 
ações de ATER no território do Baixo Tocantins, como mostram os ganhadores das Chamadas Públicas de 
ATER na região (Tabela 01), mesmo que não consigam atender a toda a demanda reprimida dos agricultores 
familiares do Território acerca dessa política pública.

Tabela 01 – Empresas prestadoras de assistência técnica a partir das chamadas públicas de ATER no Baixo Tocantins

Chamada Lote Municípios Entidade Público Famílias

06/2011 2 Abaetetuba, Acará, Barcarena, 
Cametá e Moju IDATAM Mulheres 240

14/2013 3 Baião e Oeiras do Pará INSTITUTO 
FLORA NATIVA

Pescadores 
e Pescadoras 

artesanais
2.000

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
(ACT) – BSM Oeiras do Pará EMATER Agricultores 

Familiares 150

INCRA – SR 01
2014 PA Acará INSTITUTO 

FLORA NATIVA

PA São 
Lourenço 36

PA Fortaleza 51

PA Araxiteua 83

PA Calmaria I 190

PA Nazaré 83

Fonte: Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário do Pará (DFDA – PA, 2015).

Mesmo com essas chamadas públicas sendo regularmente publicadas pelo INCRA (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária) e pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), percebe-se que 
o número de agricultores familiares beneficiários dessas medidas ainda é relativamente baixo (menos de 
3000 famílias atendidas em toda a região, e que não incluíram nas últimas chamadas localidades como a 
de Cuxipiari), o que demonstra que a demanda por esse tipo de serviço ainda é muito ampla e precisa ser 
priorizada no âmbito das políticas públicas voltadas para o meio rural.

Segundo a EMATER, a demanda por ações de ATER no Baixo Tocantins não está sendo suprida, o que 
significa que a demanda é alta para a baixa capacidade da empresa e da assistência técnica não-estatal 
possui para atendê-los, e isso decorre de diversos fatores, que vão desde a falta de infraestrutura à disponi-
bilidade de técnicos suficientes, como se ressentiram os próprios técnicos entrevistados, fato corroborado 
pelos agricultores familiares que não recebem serviços de assistência técnica de forma regular.

Além disso, a extensão ofertada, mesmo onde ela acontece, prima pela ação tradicional de “levar” ao 
agricultor os conhecimentos técnico-científicos, pouco incorporando a discussão sobre os princípios agroe-
cológicos e sobre a agricultura sustentável. Os resultados vão de encontro ao que detectaram Boeckmann, 
Silva e Caporal (2013), que mostraram que as instituições de ATER ainda estão pouco preparadas, mesmo 
no âmbito do discurso, para trabalhar com ações voltadas para uma nova extensão rural, com base nos as-
pectos já discutidos anteriormente, aspecto que se considera necessário enfatizar futuramente para permi-
tir a melhoria das ações extensionistas, em direção à sustentabilidade socioambiental da atividade agrícola.
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A partir do que se debate atualmente sobre as atividades de ATER, a discussão acerca de uma Extensão 
Rural Agroecológica já vem sendo feita há um certo tempo, pelo menos desde a década de 1990 (mesmo 
que de forma menos central), embora não sejam valorizadas pela maioria dos gestores e extensionistas que 
trabalham nas instituições de ATER (CAPORAL, 1998). A partir das discussões trazidas por este trabalho, 
ressalta-se que se reforça a necessidade de mudar o paradigma extensionista, incorporando o desenvol-
vimento sustentável como proposta concreta de atuação dos técnicos, o que pouco é avaliado e discutido 
junto aos agricultores familiares por parte dos prestadores dos serviços de assistência técnica. Portanto, os 
desafios ainda são grandes nessa direção, e passam também por novamente incorporar o debate sobre uma 
nova extensão rural a partir dos princípios da agroecologia na legislação vigente sobre ATER.

Considerações finais

Atualmente, são feitas ainda críticas às universidades e escolas agrícolas por produzirem um conhecimen-
to muito fechado e isolado das demais áreas do conhecimento, não havendo integração entre as disciplinas, 
e, consequentemente, formando profissionais voltados a uma perspectiva com pouca multidisciplinaridade. 
Também se questiona a falta de interação e com os agricultores, já que estes últimos têm um papel importante 
nas tomadas de decisões. Aborda-se ainda a necessidade de o agente extensionista atuar como um facilitador, 
e não apresentando receitas e difundindo pacotes tecnológicos. Esses elementos são centrais no atual debate 
sobre a ATER, e pouco aparecem na prática ou na ação dos técnicos nas áreas rurais estudadas.

Certamente, muito ainda precisa ser feito para se atingir o que se espera em relação às políticas públi-
cas de ATER no Baixo Tocantins, principalmente quando se analisam os dados resultantes dessa da pesqui-
sa, no que diz respeito à imensa demanda reprimida de agricultores, pescadores, ribeirinhos, quilombolas 
e outros públicos-alvo dessas ações que ainda não recebem esses serviços públicos, à própria forma de se 
pensar a Assistência Técnica para além das ações “convencionais” que centram o conhecimento e as ações 
nas atividades dos técnicos, e em relação às abordagens sobre a Agroecologia e a Sustentabilidade. Todavia, 
nota-se, pelo menos no âmbito do discurso, uma maior preocupação com esses temas, o que pode ser im-
portante para se pensar futuras ações de ATER no Baixo Tocantins.
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Resumen

El objetivo de la investigación fue analizar la eficacia de la política pública de reforma agraria y desarro-
llo rural en Colombia (1991-2010), mediante estudios de caso en seis municipios del país, bajo el enfoque 
metodológico propuesto por Knoepfel, Larrue y Varone (2006), donde los diversos productos que la política 
genera dependen de tres factores que actúan como variables explicativas (actores, recursos y reglas institu-
cionales). El análisis permite evidenciar que la eficacia de esta política pública fue marginal porque no logró 
alcanzar sus objetivos de reformar la estructura social agraria que conllevara a una adecuada explotación 
y utilización social de la tierra, aumentar el volumen y productividad de las explotaciones agropecuarias, 
unido a una mayor participación de las organizaciones campesinas en la política y su fortalecimiento a 
través del desarrollo de herramientas como las Zonas de Reserva Campesina, y en consecuencia, a que los 
efectos en los beneficiarios finales (campesinos y comunidades étnicas, principalmente) no hayan sido los 
esperados en cuanto al mejoramiento de sus condiciones de vida. Las principales dificultades para estos 
beneficiarios estuvieron relacionadas con fallas en la integralidad que debía tener la política pública, debido 
a la ausencia de un Sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino que hiciera converger 
los apoyos y servicios a dichos actores en el territorio, dado que no se dieron mecanismos que garantizaran 
el funcionamiento, financiación e interacción y articulación entre los subsistemas creados y las diferentes 
entidades involucradas. Es así como la mayoría de beneficiarios de la política en los municipios objeto de 
estudio tuvieron un apoyo mínimo o ausente posterior a la adjudicación de las tierras, el cual les debía 
permitir acceder a otros servicios complementarios como educación, salud, vivienda, servicios básicos, se-
guridad social, recreación, créditos, comunicación, comercialización, asistencia técnica y empresarial, y de 
esta forma mejorar sus ingresos y calidad de vida, como lo contemplaba el artículo 64 de la Constitución 
Política Colombiana. Finalmente, se resalta la importancia que tiene implementar una política pública de 
reforma agraria y desarrollo rural en Colombia bajo un enfoque territorial y no sectorial como hasta ahora 
se ha desarrollado, buscando mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del país, como 
lo es la población rural. 

Palabras clave: concentración propiedad, población rural, territorio, calidad de vida. 
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Introducción

La Eficacia mide el nivel en que la política logra mejorar la situación de los beneficiarios finales, o en 
otras palabras, la relación entre los outcomes observables y los esperados, asociados al conjunto de efectos, 
en términos del problema público a resolver, que pueden imputarse a las modificaciones de conducta de 
los grupos-objetivo o impactos, ya sean los efectos buscados o deseados como los que no, los directos y los 
indirectos, los primarios y los secundarios, etc. De allí la importancia de analizar inicialmente la relación 
entre la mínima generación de impactos que tuvo la política de reforma agraria y desarrollo rural imple-
mentada desde mediados de los noventa y la situación de los beneficiarios finales, identificar las principales 
dificultades que afrontaron estos actores para mejorar sus condiciones de vida y finalmente presentar las 
conclusiones del análisis.

Metodología

El enfoque metodológico usado fue el propuesto por Knoepfel, Larrue y Varone (2006) en el cual los 
diversos productos que una política pública genera (variables por explicar) dependen de tres factores que 
actúan como variables explicativas: Actores (autoridades político-administrativas quienes elaboran e im-
plementan la política pública, los grupos-objetivo quienes causan el problema público que se busca resolver, 
y los beneficiarios finales que sufren los efectos negativos del mismo; también se pueden considerar otros 
denominados terciarios, a quienes sin que la política les esté directamente destinada, por causa de la misma 
ven modificar su situación individual y colectiva de manera duradera); Recursos (que los actores públicos 
y/o privados pueden o no producir y activar: derecho, personal, dinero, información, organización, consen-
so, tiempo, infraestructura, apoyo político y fuerza); Reglas institucionales (determinan la disponibilidad y 
viabilidad de explotación de los recursos para los diversos actores en los diferentes niveles del proceso de 
toma de decisiones de la política constituyéndose en las reglas del juego, que pueden significar oportunida-
des u obstáculos para los actores) (Knoepfel et al, 2006). 

Se contempló un periodo de análisis cercano a los 20 años, que corresponde al inicio de la década de los 
noventa hasta 2010. Se obtuvo información de fuentes primarias provenientes de entrevistas semiestruc-
turadas individuales y grupales a actores determinantes en la elaboración y ejecución de la política pública 
objeto de estudio (funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER, exfuncionarios del 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA, beneficiarios de parcelaciones, líderes de organiza-
ciones campesinas, etc.) así como académicos e investigadores especializados en el tema. Igualmente se 
hizo una exhaustiva revisión y análisis de información de fuentes secundarias (leyes, decretos, resoluciones, 
documentos Conpes, registros en archivos públicos, registros del INCODER y del INCORA, libros, revistas, 
artículos, periódicos, folletos, información catastral, entre otros). Los municipios estudios de caso fueron 
Montelíbano (Córdoba), San Benito Abad (Sucre), Fuentedeoro (Meta), Puerto Wilches (Santander), Rivera 
(Huila) y Cabrera (Cundinamarca). La metodología fue de tipo social, exploratoria, descriptiva y cualitativa. 
La recolección y el análisis de la información fueron procesos simultáneos y se usó el software de análisis 
cualitativo Atlas.ti.

Resultados y conclusiones

La política pública de reforma agraria y desarrollo rural implementada desde la expedición de la Ley 
160 de 1994 se caracterizó por su mínima efectividad dado que no logró generar los impactos requeridos 
o cambios de comportamiento en los grupos-objetivo de la política, actores caracterizados por ser propie-
tarios de grandes extensiones de tierra que en su mayoría no explotaban económicamente, hacían un uso 
inadecuado de los recursos ambientales, destinaban la propiedad a actividades ilícitas o se la habían apro-
piada indebidamente. Por lo tanto, en el análisis de la eficacia de esta política se consideró que no se dio la 
condición necesaria para que se presentaran los outcomes o efectos en los beneficiarios finales, requeridos 
para alcanzar los objetivos de la misma. Uno de estos objetivos era reformar la estructura social agraria por 
medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad 
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rústica o su fraccionamiento antieconómico1, lo cual contribuiría a solucionar el problema público de concen-
tración de la propiedad rural, condición que no se cumplió de acuerdo al análisis nacional, departamental 
y municipal de algunos indicadores de caracterización de la estructura de la propiedad rural, entre estos el 
Gini de tierras que a nivel nacional aumentó entre 2000 y 2011 de 0.85 a 0.87 (IGAC, 2012), situación que 
fue similar tanto a nivel departamental como en los diferentes municipios objeto de estudio. Asimismo, no 
se alcanzaron otros objetivos de la política como la adecuada explotación y utilización social de la tierra, 
aumentar el volumen y productividad de las explotaciones agropecuarias y una mayor participación de las 
organizaciones campesinas y su fortalecimiento a través del desarrollo de herramientas como las Zonas de 
Reserva Campesina. 

El análisis evidenció que los efectos en los beneficiarios finales (campesinos sin tierra o con poca ex-
tensión y comunidades étnicas, principalmente) no fueron los esperados en cuanto al mejoramiento de sus 
condiciones de vida. Las principales dificultades para estos beneficiarios estuvieron relacionadas con fallas 
en la integralidad que debía tener la política pública, debido a la ausencia de un Sistema nacional de refor-
ma agraria y desarrollo rural campesino que hiciera converger los apoyos y servicios a dichos actores en el 
territorio. Con la conformación de este Sistema se buscaba no sólo adjudicar tierra a los beneficiarios sino 
también brindar los servicios complementarios necesarios para mejorar su calidad de vida, como había sido 
consignado en el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, entre estos educación, salud, vivienda, 
servicios básicos, seguridad social, recreación, créditos, comunicación, comercialización, asistencia técnica 
y empresarial. Este Sistema quedó conformado por seis subsistemas, cada uno coordinado por una entidad 
responsable, involucrando así al conjunto de la institucionalidad del Estado como factor de apoyo para la re-
forma agraria (Pérez et al., 2000). Sin embargo, el capítulo de la Ley 160 de 1994 que incluía lo respectivo al 
Sistema nunca fue reglamentado ni se materializo la efectiva conformación y operación de los subsistemas 
(Cardoza, 2015), no se dieron mecanismos que permitieran comprometer la oferta de las diversas entidades 
en torno a un sistema de soporte para el apoyo posterior a la adjudicación de las tierras (Benítez, 2005) y, 
además desde su concepción el sistema se caracterizó por su gran complejidad, burocracia y desorganiza-
ción (Machado, 2009). Es así como se quiso crear por Ley este sistema, pero que en la práctica no funcionó 
y terminó reduciéndose únicamente a la acción del INCORA y posteriormente del INCODER. Asimismo, se 
crea el Consejo nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino como el órgano consultivo del go-
bierno y el cual debía apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formulación de la política 
y los planes a cargo del Sistema en materia de adjudicación de tierras a campesinos de escasos recursos y 
la ejecución oportuna de las actividades previstas en cada subsistema. No obstante, este Consejo como ente 
coordinador del Sistema, tampoco funcionó.

Se evidenció que no hubo procesos de coordinación entre las diferentes entidades que integraban el 
Sistema. El INCORA-INCODER como la principal autoridad político-administrativa a cargo de la política pú-
blica, no suministraba las directrices que se requerían para poder coordinar esfuerzos y recursos de las 
demás instituciones, lo que generó que cada entidad ejecutara por aparte programas propios de su fun-
cionamiento respondiendo a sus objetivos misionales (aunque con una baja cobertura) pero sin una clara 
coordinación que beneficiara a los actores que habían recibido la tierra a través del subsidio. Esto denota un 
escaso desarrollo y uso de un recurso de gran importancia en la política asociada a la organización (recurso 
relacional). Además, el funcionamiento del Sistema se vio limitado a raíz de la liquidación de diferentes 
entidades, algunas coordinadoras de los subsistemas como el IDEMA, la Caja Agraria y el INCORA, INAT 
y DRI (estas tres últimas fueron fusionadas junto con el INPA en el INCODER) (Fajardo, 2005). Muchas de 
las funciones de estas entidades liquidadas desaparecieron con la misma institución porque no fue creada 
una nueva entidad que las asumiera (como es el caso del IDEMA), o porque la institución creada no tenía 
las capacidades necesarias para cumplir con esas funciones (como el INAT y el DRI con el INCODER). Otras 
entidades no respondieron adecuadamente a las funciones asignadas al respectivo subsistema como el caso 
de CORPOICA, que entre sus objetivos misionales no tenía atención preferencial hacia campesinos de esca-
sos recursos, desarrollando esporádicamente proyectos orientados hacia esta población (El Tiempo, 1998). 

Adicionalmente, en la política pública queda establecida la creación de los Comités Departamentales 
de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, como dependencia de los Consejos Seccionales de Desarrollo Agro-
pecuario-CONSEA, que servirían de instancia de concertación entre las autoridades departamentales, las 
comunidades rurales y las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo rural y reforma agraria2.  

1 Ley 160 de 1994, artículo 1, numeral 2.
2 Ley 160 de 1994, artículo 88.
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A nivel municipal, quien estaba encargado de cumplir esta función era el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural-CMDR, el cual serviría de instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comuni-
dades rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural3. Estos CMDR, como lo resalta Cardona 
(1996), debían constituir un comité de veeduría popular o control ciudadano que velara por la correcta uti-
lización de los recursos e hiciera un seguimiento y evaluación de los proyectos del sector rural en ejecución, 
siendo la participación de la comunidad la mejor garantía de que dichos proyectos realmente cumplieran 
sus necesidades y expectativas. Pese al establecimiento de esta institucionalidad local y departamental que 
permitiera integrar los procesos nacionales a los territoriales, tanto los CMDR como los CONSEA no logra-
ron desarrollarse como esas instancias de concertación, en algunos casos porque no fueron creados o aun 
cuando se crearon no fueron operativos (Cruz, 2000) y en otros porque únicamente lograron consolidarse 
en municipios donde la cultura política privilegiaba la amplia participación de la población (Vargas, 1999). 
Se resalta que desde 2013 se inicia un proceso de reactivación y fortalecimiento de dichas instancias como 
parte del énfasis del Pacto Nacional Agrario de ser un mecanismo mediante el cual de manera incluyente y 
bajo la premisa de la participación activa de las organizaciones sociales, se reformulara la política pública 
del sector agropecuario y de desarrollo rural (Cuellar, 2013), conllevando a la reactivación de todos los 
CONSEA y de 989 CMDR. No obstante, como lo destaca la Misión para la Transformación del Campo (2015a) 
los CMDR y los CONSEA enfrentan grandes dificultades desde el punto de vista organizacional y financiero que 
impiden que la sociedad civil tenga una mayor influencia en la planificación, ejecución y seguimiento de la 
política sectorial y de desarrollo rural desde las regiones. 

Es así como, al no darse los mecanismos que garantizaran el funcionamiento, financiación e interacción 
y articulación entre los subsistemas creados y las diferentes entidades involucradas en el Sistema nacional 
de reforma agraria y desarrollo rural campesino, y ante la escasa participación de los entes departamentales 
y locales, principalmente de las Gobernaciones y Alcaldías municipales, y el mínimo desarrollo de los CON-
SEA y los CMDR, la mayoría de los beneficiarios finales de la política pública en los seis municipios estudios 
de caso, tuvieron un apoyo mínimo o ausente posterior a la adjudicación de las tierras, que les permitiera 
superar las diversas problemáticas que afrontaron estos actores en el proceso de adaptación al trabajo en 
comunidad y a la explotación económica de la tierra, y frente al acceso a otros servicios complementarios 
de gran importancia como vivienda, servicios públicos, vías de comunicación, comercialización, entre otros, 
incluso en aquellos casos donde los mismos beneficiarios hacían las respectivas gestiones. Esto indudable-
mente significó grandes dificultades para dichos beneficiarios en el proceso de mejorar sus ingresos y cali-
dad de vida, como lo contemplaba el artículo 64 de la Constitución Política Colombiana, y que representaba 
el principal objetivo de la política pública de reforma agraria y desarrollo rural en Colombia. 

Finalmente, se resalta la importancia que tiene implementar esta política pública bajo un enfoque terri-
torial y no sectorial como hasta ahora se ha desarrollado, además de integral que conlleve a una verdadera 
transformación en la apropiación y distribución de la tierra y en las relaciones de poder y redistribución de 
recursos de gran importancia como todos aquellos relacionados con los servicios complementarios requeri-
dos para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la misma. Para esto se debe propender por 
el fortalecimiento de la institucionalidad rural desde el nivel territorial articulándose de manera efectiva al 
nivel departamental y nacional y, que además responda adecuadamente a las múltiples necesidades de la 
población más vulnerable del país, como lo es la población rural.

3 Ley 160 de 1994, artículo 89.
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Resumo

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado por meio da Lei 11.947, de 16 de junho 
de 2009 e determina que no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos provenientes do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação(FNDE) devem ser utilizados para aquisição de alimentos que advenham 
da Agricultura Familiar. Todavia, de acordo com dados recentes do FNDE, verificou-se que o desempenho 
de acesso a esta política pública no Território de Identidade Rural Centro-RR é abaixo do que determina a 
legislação. Diante desse baixo fornecimento de alimentos para alimentação escolar, os membros da câmara 
de Inclusão Produtiva, pertencente ao colegiado do Território de Identidade Rural Centro que compõe os 
municípios de Iracema, Alto Alegre e Mucajaí-RR, discutiram sobre e levantaram demandas para que fossem 
sanadas. Dentre os problemas elencados estão: falta de regularização fundiária, dificuldade de acesso ao 
crédito de investimento: PRONAF-A, falta de informações pelos órgãos competentes e deficiência de ges-
tão na comercialização dos produtos. Assim, se mostra necessário ampliar essa discussão entre o poder 
público e sociedade civil, em busca de fazer com que a escala de produção nas propriedades seja maior e 
o fornecimento de alimentos saudáveis para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE alcance 
crescimento satisfatório, além de tornar mais efetiva essa política pública de desenvolvimento rural em exe-
cução no Território de Identidade Rural Centro-RR. Sendo estabelecida a estratégia de ação para definição 
de soluções e planejamento da ação, que visa solucionar os entraves/problemas que afetam a efetividade 
dessa política pública de desenvolvimento rural no Território de Identidade Rural Centro-RR.

Palavras-chave: Território Rural, Roraima, PRONAF, PNAE, NEDET, FNDE
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1. Introdução

O presente trabalho tem a finalidade de avaliar a situação da utilização dos recursos transferidos pelo 
FNDE na compra de gêneros provenientes da agricultura familiar nos três municípios pertencentes ao Ter-
ritório de Identidade Rural Centro de Roraima1 e verificar ações para alavancar o PNAE nesses municípios. 

O programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é uma das políticas públicas do governo fede-
ral, que após a sanção da lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, foi estendido para toda rede pública de 
educação básica e de jovens e adultos, sendo uma alternativa de mercado garantido para os agricultores 
familiares se fortalecia.

O PNAE, que é gerido pelo FNDE, se tornou uma ferramenta eficaz, em promover a alimentação saudá-
vel nas escolas públicas, isto porque o art.14 da lei nº 11.947 determina que no mínimo 30% dos recursos 
repassados pelo FNDE para a alimentação escolar, seja utilizado na aquisição de produtos, advindos da 
agricultura familiar (BRASIL,2003).

Triches e Schneider (2010) consideram que após a lei n° 11.947, o PNAE,“passou a apresentar-se como 
um grande potencial para ser utilizado como uma política de caráter estruturante, ao abrir a possibilidade 
de adquirir os gêneros alimentícios de produtores locais, gerando renda e beneficiando pequenos agricul-
tores e comerciantes”.

A vontade política dos executivos municipais e estadual de Roraima, em contribuir na melhoria da 
estrutura que dá suporte ao programa, sem dúvidas pode contribuir significativamente para o sucesso do 
PNAE, uma vez, que os recursos federais são transferidos diretamente aos estados e municípios, responsá-
veis pela execução dos programas locais, respeitando as peculiaridades de cada região, quanto aos hábitos 
alimentares e produção da agricultura familiar.

Sendo assim, o nosso estudo buscou informações sobre a aplicação do PNAE nos municípios perten-
centes ao Território de Identidade Rural Centro e verificou ações para alavancar o PNAE nesses municípios. 

2. Metodologia 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, que para Gil “a análise qualitativa depende de muitos fatores, tais 
como a natureza de dados coletados, a extensão de amostras, os instrumentos de pesquisa e os pressupos-
tos teóricos, que norteiam as investigações”(2002,p.133).

O trabalho foi desenvolvido no Território de Identidade Rural Centro, através de levantamentos realiza-
dos junto as Prefeituras Municipais, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desporto, Cooperativa dos 
hortifrutigranjeiros de Boa Vista (COOPERHORTA) e site do FNDE. Foram obtidas informações quantitativas 
referentes aos valores repassados através do PNAE para o Estado de Roraima e Prefeituras Municipais e os 
principais gêneros alimentícios fornecidos ao programa. 

Buscando entender como os entraves: falta de regularização fundiária, dificuldade de acesso ao crédito 
de investimento: PRONAF-A, falta de informações pelos órgãos competentes e deficiência de gestão na co-
mercialização dos produtos, estão refletindo negativamente no acesso ao PNAE, por parte dos membros do 
Colegiado do Território de Identidade Rural Centro de Roraima. 

3. Resultados e discussões

Com base nos levantamentos realizados foi possível obter informações sobre a situação do programa gover-
namental que tem a finalidade de promover o desenvolvimento da agricultura familiar (Tabelas 01,02,03,e 04). 

Os dados coletados permitiram identificar os valores transferidos para a aquisição de gêneros alimentí-
cios diretamente da Agricultura familiar tanto pelo Estado de Roraima, quanto pelas Prefeituras municipais 
do Território Centro, e observamos que no ano de 2014, o governo do Estado de Roraima superou os 30% 
de aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, porém nos anos anteriores ficou abaixo. 

1 Compõem este Território os municípios de Alto Alegre, Iracema e Mucajaí.
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E, no que diz respeito às Prefeituras do Território Centro, somente duas conseguiram executar o pro-
grama nos anos anteriores a 2015, sendo que apenas a Prefeitura de Mucajaí, em 2012, conseguiu adquirir 
7,36% dos produtos da agricultura familiar. 

Já em 2015, o município de Iracema consegue acessar o recurso do PNAE, mesmo sendo com um valor 
bem inferior aos demais municípios. Na tabela 04, mostram os dados fornecidos pela COOPERHORTA, no 
qual o Estado de Roraima compra para a alimentação escolar um pouco mais que os municípios de Alto 
Alegre e Mucajaí, porém não consegue superar o valor de compra da Prefeitura de Iracema no ano de 2015.

A questão da documentação da propriedade da maioria dos agricultores familiares membros do cole-
giado, é um fator limitante ao desenvolvimento rural dos mesmos, porém estamos debatendo o assunto em 
várias reuniões.

Para uma síntese analítica, a seguir demonstramos em tabelas a aplicação do PNAE nos municípios do 
Território Centro, correspondente ao período de 2012, 2014 a 2015.

Tabela 01 – Valores investidos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para o PNAE, ano exercício 2012

UF Município Entidade Executora Valor 
Transferido R$

Valor Aquisições 
Agricultura Familiar 

R$
Percentual

RR Alto Alegre Prefeitura do Município de Alto Alegre 106.344,00 - 0,00%

RR Mucajaí Prefeitura do Município de Mucajaí 142.032,00 10.452,00 7,36%

RR Todos Secretaria de Educação Cultura e 
Desporto 6.959.490,00 370.674,00 5,33%

Fonte: Dados da pesquisa (FNDE, 2015)

Na tabela 01, verificamos que apenas dois municípios participaram do PNAE, e que somente o municí-
pio de Mucajaí, adquiriu produtos da agricultura familiar, embora não conseguiu atingir o mínimo dos 30%.

O Estado de Roraima recebeu do FNDE um valor significativo, em comparação aos dois municípios do 
Território Centro, porém não conseguiu atingir a meta mínima de aquisição dos 30%.

Tabela 02 – Valores investidos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para o PNAE, exercício 2014

UF Município Entidade Executora Valor Transferido 
R$

Valor Aquisições 
Agricultura Familiar R$ Percentual

RR Alto Alegre Prefeitura do Município de Alto 
Alegre 188.224,00 - 0,00%

RR Mucajaí Prefeitura do Município de Mucajaí 127.536,00 - 0,00%

RR Todos Secretaria de Educação Cultura e 
Desporto 5.537.192,00 1.787.732,43 32,29%

Fonte:Dados da pesquisa (FNDE, 2015)

Na tabela 02 analisamos que a prefeitura de Iracema não executou os recursos do PNAE, e que os outros 
dois municípios não adquiriram produtos da agricultura familiar. Já o Estado de Roraima conseguiu ultra-
passar os 30%. 
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Tabela 03 – Repasses financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, ano exercício 2015

UF Município Entidade Executora Valor 
Transferido R$

Valor Aquisições 
Agricultura Familiar R$ Percentual

RR Alto Alegre Prefeitura do Município de Alto 
Alegre 125.060,00 S.I* S.I

RR Mucajaí Prefeitura do Município de Mucajaí 162.160,00 S.I S.I

RR Iracema Prefeitura do Município de Iracema 95.780,00 S.I S.I

RR Todos Secretaria de Educação Cultura e 
Desporto 5.843.120,00 S.I S.I

SI*: sem informação

Fonte: Dados da pesquisa (FNDE, 2015)

A tabela 03, mostra que os três municípios receberam os recursos do PNAE, porém nenhuma entidade 
executora nos forneceu os dados dos valores da aquisição da agricultura familiar.

Tabela 04 – Demonstrativo de fornecimento dos Cooperados da COOPERHORTA para o  
Governo de Roraima, exercício 2015, que atendem as escolas estaduais nos municípios do território Centro.

UF Município Entidade Executora 
Valor Aquisição 

Agricultura Familiar 
(R$)

Principais produtos(hortaliças/frutas)

RR Alto Alegre Secretaria de Educação 
Cultura e Desporto 141.328,00 Abobora, abobrinha verde, batata doce, 

alface,cheiro verde, couve, feijão de 
corda, maxixe,macaxeira, milho verde, 
tomate,abacaxi,banana comprida, banana 
prata, melancia,mamão, manga, maracujá, 
laranja, limão

RR Iracema Secretaria de Educação 
Cultura e Desporto 25.059,40

RR Mucajaí Secretaria de Educação 
Cultura e Desporto 181.025,20

Fonte: Dados da pesquisa (COOPERHORTA, 2016)

Na tabela acima, segundo dados da COOPERHORTA, observamos que o governo do Estado de Roraima, 
conseguiu atender os três municípios, sendo que em Mucajaí o valor da aquisição dos produtos oriundos 
dos agricultores familiares e cooperados, foi superior aos demais. Podemos observar que não existem pro-
dutos pós-processados ou minimamente manipulados, todos são in natura.

3.1 Estratégia de ações 

No Estado de Roraima o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), res-
ponde por grande parte dos incentivos fornecidos pelo governo federal destinados ao financiamento rural, 
porém a realidade é que poucos são os que conseguem o benefício do crédito, pois há melhorias a serem 
alcançadas, como por exemplo, uma política de reforma agrária efetiva, que garanta, além do acesso à terra, 
condições para sua permanência nela.

Outro problema enfrentado e discutido é a dificuldade de escoamento dos produtos, tendo em vista a 
ausência de infraestrutura ou as péssimas condições das estradas. 

Na realização da mesa de diálogo ocorrida no dia 10/05/2016, na Delegacia Federal Desenvolvimento 
Agrário – DFDA, com a presença dos agricultores familiares pertencentes ao Colegiado do Território Centro 
e entidades do poder público, tais como: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Ins-
tituto de Terras e Colonização de Roraima(ITERAIMA), e o Terra Legal, a situação da regularização fundiária 
dos assentados foi amplamente discutida, pois é um fator que dificulta o acesso ao crédito do Pronaf A.
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O representante do INCRA/RR explicou sobre os recursos insuficientes para resolver os problemas de 
infraestrutura nas áreas de assentamentos, principalmente no que tange as estradas vicinais e o georrefe-
renciamento e que uma possível solução seria os recursos provenientes de emendas parlamentares. 

O representante do ITERAIMA relatou que “é bem provável que o ITERAIMA receba um suporte finan-
ceiro, pois ele está em destaque no plano plurianual – PPA que traça planos estratégicos à longo prazo e o 
governo está priorizando os recursos para promover a política de regularização fundiária”.

Foi sugerido pela Assessora Estadual que se formassem comissões pra começar a trabalhar, verificar 
quais os Projetos de assentamentos, juntamente com os órgãos afins: INCRA, ITERAIMA e TERRA LEGAL e 
verificar os projetos para esses assentamentos e buscar com os projetos as referências políticas, quais os 
deputados estaduais, federais e senadores que poderão apoiar.

Foram criadas as duas comissões: para área de assentamento: Francisco Barbosa, Jose Benedito e Fran-
cisco Ferreira, e para área fundiária: Maria de Jesus, Sandra, Sinésio e Marisvan de Jesus.

Além disso, o coordenador do Território frisou na que para alavancar o PNAE nos municípios seria ne-
cessário que os gestores promovessem seminários e palestras sobre o assunto.

4. Considerações finais

 Verificou – se que os municípios Alto Alegre, Iracema e Mucajaí, que integram o Território de Identida-
de Rural Centro acessam o PNAE de forma insignificante, porém os dados pesquisados demonstram que o 
Governo do Estado compra os gêneros alimentícios da agricultura familiar, através de chamada pública de 
uma única cooperativa que possui entre os seus cooperados, agricultores do Território Centro.

Os agricultores familiares pertencentes ao colegiado do Território centro, estão se mobilizando, de 
forma organizada, cobrando as instituições competentes da regularização fundiária, para que consigam o 
financiamento do PRONAF A, e estruturem as propriedades e consigam produzir e acessar o PNAE.

Em reuniões, os agricultores familiares membros do Colegiado do Território de Identidade Rural Cen-
tro, apontaram os principais entraves para o desenvolvimento do território, são eles: – regularização fun-
diária, o agricultor familiar assentado não dispondo deste serviço fica impedido de acessar o crédito de 
investimento PRONAF A, com isso a escala de produção nas propriedades é reduzida e o fornecimento de 
alimentos saudáveis para o PNAE não alcança o crescimento desejado; – Falta de informações: as Prefei-
turas não divulgam os editais mais amplamente e também não têm uma equipe qualificada nas Prefeituras 
para operacionalizar o PNAE; – Deficiência de gestão na comercialização dos produtos – promover ca-
pacitação dos produtores.

Portanto, visando contribuir na melhoria deste cenário, a partir da estratégia territorial foi realizada a 
mesa de diálogo, entre a câmara de inclusão produtiva, núcleo técnico e núcleo diretivo, assessores do Ter-
ritório e os representantes das instituições públicas afins, no qual foi discutida possível solução: buscarmos 
alternativas de obter recursos financeiros, através de emendas parlamentares para atender a questão fun-
diária. Para a falta de informação e a deficiência de gestão na comercialização dos produtos, as oficinas, bem 
como seminários sobre tais problemas, seriam de grande valia, para melhorar o acesso ao PNAE e tentarmos 
alavancar o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Território Centro.
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Resumo

Há registros de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) no Brasil, que remontam ao sé-
culo XIX, mas pode-se dizer que foram de fato institucionalizados a partir dos anos das décadas de 1950 e 
1960 com a criação das associações de crédito e assistência rural (ACAR). De lá para cá, o sistema de Ater 
vem sofrendo diversos avanços e retrocessos, sendo os mais emblemáticos a extinção da Embrater (Empre-
sa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural), em 1990 pelo presidente Fernando Collor; a institu-
cionalização da Política Nacional de ATER (PNATER), em 2010, pelo presidente Lula; e, a criação da Agência 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER) em 2013 pela presidenta Dilma Roussef. A 
PNATER foi criada no bojo de um processo de fortalecimento da Ater e com forte participação social. No 
entanto, os avanços recentes na política de Ater não se fizeram acompanhar de uma formulação consistente 
e da incorporação da abordagem territorial do desenvolvimento rural na sua forma de atuação, embora 
conste nas diretrizes da PNATER. No processo recente, quer se refletir nesse artigo se a criação da Anater 
pode se constituir num reforço para maior integração da Ater aos processos e políticas de desenvolvimento 
territorial em função da necessidade de se focar em resultados? 

Palavras-chave: Ater, desenvolvimento territorial, ANATER
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1.Introdução

Tomando como referência temporal a extinção da Embrater (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 
Extensão Rural), em 1990, a instituição da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER, 
Lei 12.188), em 2010, e, a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), em 
2013, verificamos que a ATER tem recebido impulso na última década, após sua transferência em 2004, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o então Ministério do Desenvolvimento Agrário no 
bojo da criação e fortalecimento de políticas públicas para a agricultura familiar e a reforma agrária.

A PNATER foi criada num momento de fortalecimento da ATER e com forte participação social. No en-
tanto, os avanços recentes na política de ATER não se fizeram acompanhar de uma formulação consistente 
e da incorporação da abordagem territorial do desenvolvimento rural na sua forma de operacionalização, 
embora nas diretrizes da PNATER se faça menção a isso: “Garantir que os planos e programas de ATER, 
adaptados aos diferentes territórios e realidades regionais, sejam construídos a partir do reconhecimento 
das diversidades e especificidades étnicas, de raça, de gênero, de geração e das condições socioeconômicas, 
culturais e ambientais presentes nos agroecossistemas...”. 

No processo recente, queremos refletir nesse artigo, a partir da legislação existente e da experiência 
empírica dos autores, se a criação da ANATER pode se constituir num reforço para a integração da ATER aos 
processos sociais e políticas de desenvolvimento territorial, identificando os desafios e as possibilidades 
para uma ATER Territorial.

2. ANATER: desafios e possibilidades na construção de uma Ater Territorial

Partindo da concepção de território como algo socialmente construído, delimitado fisicamente e que 
possui especificidades naturais, culturais, econômicas, históricas e políticas que o diferenciam de outros 
espaços, tem-se o desafio de que as instituições responsáveis tanto pelo Sistema de Ater quanto pela execu-
ção da ATER reconheçam as diferenças territoriais e incorporem nos seus fluxos a participação dos atores 
sociais dos territórios e suas instâncias colegiadas, tanto na fase de elaboração quanto no planejamento e 
no controle social da ATER.

Entre as competências da ANATER, estabelecidas pela Lei 12.897/2013, duas têm grande potencial de 
impacto sobre os territórios rurais: 1) monitorar e avaliar os resultados dos prestadores de serviços de as-
sistência técnica e extensão rural com que mantenha contratos ou convênios e 2) envidar os esforços neces-
sários para universalizar os serviços de assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares 
e os médios produtores rurais.

A primeira está voltada para os aspectos qualitativos dos serviços de ATER, e deve mensurar os resul-
tados obtidos na elevação da produção, na produtividade, na qualidade dos produtos e serviços rurais, na 
melhoria das condições de renda, na qualidade de vida, na promoção social e no desenvolvimento sustentá-
vel no meio rural que varia entre os territórios rurais. 

Trata-se de algo mais efetivo e desafiador do que ocorre atualmente, quando a medição de resultados 
é feita sobre o esforço de realizar os serviços de ATER, normalmente, o número de visitas individuais reali-
zadas pelos extensionistas.

A segunda competência está relacionada com a quantidade de agricultores (as) familiares e produtores 
rurais assistidos, prevendo-se sua universalização. A ampliação do público atendido levará à uma maior co-
bertura dos territórios, tornando os serviços mais complexos em função das diversidades sociais, produtivas 
e ambientais, mas que possibilitará obter ganhos consideráveis em função do aumento da escala de atuação. 

Nesse aspecto, há uma questão a superar que é a falta de informações mais precisas sobre a demanda 
de ATER nos territórios e o seu atendimento atual (cobertura e quem atende). Esse fato, embora não seja um 
requisito indispensável traz limites ao planejamento de uma ATER de abrangência territorial.

Isso ficou claro entre as 30 propostas aprovadas pela II Conferência Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, realizada em 2016, que contou com a participação de mais de 40.000 pessoas em todo 
o processo que iniciou nas conferências municipais e territoriais em que a referência ao território aparece 
enquanto lócus de atuação ou como espaço de participação social.
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Nessa perspectiva, o envolvimento das empresas públicas e privadas prestadoras de serviços de ATER e 
dos próprios extensionistas com a realidade dos territórios rurais tende a ter, cada vez mais, maior influên-
cia sobre a prática dos serviços.

Considerando os resultados esperados, como por exemplo a elevação da produção e da renda, as carac-
terísticas climáticas, de logística e das organizações dos territórios exercem forte influência. Como também 
se considerarmos os resultados relacionados com a qualidade de vida, a promoção social e o desenvolvi-
mento sustentável no meio rural, haverá mais influência de características sociais e políticas dos territórios. 

Para obter os resultados, que serão contratados, monitorados e avaliados pela ANATER, será necessário 
implementar uma nova metodologia de assistência técnica e extensão rural, que atualmente trabalha em 
uma abordagem individual, visto que o pagamento pela prestação do serviço em geral tem como indicador 
o número de visitas realizadas. 

A definição dos indicadores de resultados que serão contratados pela ANATER necessitará de um maior 
conhecimento acerca da realidade dos territórios. A ANATER deve buscar indicadores que promovam a me-
lhoria da realidade objetiva, tendo como parâmetros a realidade atual e tendo como perspectiva a melhoria 
futura. A prestadora de serviços de ATER, por sua vez, deverá avaliar em conjunto com os (as) agricultores 
(as) a real condição de incrementar estes indicadores, considerando que grande parte destes resultados não 
dependem do esforço e da qualidade dos serviços prestados pelos extensionistas e sim de uma decisão dos 
(as) agricultores (as). 

Sabe-se também que a agricultura é fortemente influenciada por fatores climáticos e que resultados 
como aumento da renda e da qualidade de vida dependem das características próprias das comunidades em 
que os (as) agricultores (as) estão inseridos (as), e que tem características territoriais próprias. 

Atuar sobre variáveis externas, que estão fora dos limites dos imóveis rurais, onde certamente os (as) 
agricultores (as) têm menor governança, será a regra. Cada vez mais será necessário às entidades de ATER, 
agricultores (as) e suas organizações interagir com as instâncias de desenvolvimento rural sustentável ou 
de desenvolvimento territorial, participando da gestão social das ações e da articulação de políticas públi-
cas. A nova abordagem de ATER deverá incorporar o enfoque territorial e não só considerar o território 
como locus de atuação. Para tanto, será necessário equipes ecléticas, multiprofissionais, como já preconiza-
do pela PNATER. 

A definição final dos indicadores deverá resultar do encontro de dois fluxos: um vertical, composto 
pelas estratégias top-down e bottom-up e outro horizontal. No fluxo de definição vertical a ANATER deverá 
executar as metas definidas por seu contratante, principalmente o governo federal, por meio do contrato 
de gestão. Estas metas se desdobrarão em resultados sociais, econômicos e ambientais que serão pactua-
dos, monitorados e avaliados por meio de indicadores, constituindo a estratégia top-down. Os prestadores 
de serviços de ATER para estabelecer os contratos de prestação de serviços com a ANATER, definirão em 
comum acordo com os (as) agricultores (as) os resultados que considerarem técnica e socialmente alcançá-
veis, sendo esta a estratégia bottom-up. Como estes resultados dependem também de ações implementadas 
no âmbito dos territórios será necessário implementar o fluxo horizontal de definição de resultados, envol-
vendo as instituições do poder público e da sociedade civil que atuam na promoção das ações de desenvol-
vimento territorial e rural sustentável em cada contrato de prestação de ATER. 

3. Considerações finais

Nesse sentido, a construção de uma nova metodologia de trabalho de ATER que incorpore a abordagem 
territorial exigirá um esforço de elaboração e superação de paradigmas de atuação tanto na esfera respon-
sável pela coordenação do Sistema de ATER nacional, como nos Estados e nos territórios e suas instâncias, 
mas também das instituições prestadoras de serviços de ATER, sejam elas públicas ou privadas.

Isso implica em rever o papel do Estado e sua relação com a sociedade e territórios em prol do desen-
volvimento sustentável e numa perspectiva interinstitucional complexa para que possa gerar informações 
de base territorial capazes de subsidiar o planejamento territorial e dos instrumentos de políticas públicas.

A proposta de Ater territorial e por resultados trata-se de um grande desafio e de uma inovação de 
política pública com grande potencial de impulsionar uma nova agenda de desenvolvimento e gestão social 
dos territórios.
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Resumo

A Administração Pública Federal Brasileira, em particular, possui uma atipicidade quando se trata do 
setor agrário. A existência de dois ministérios para tratar da questão realça uma problemática secular no 
campo, que é a concentração de terras. A perpetuação dos latifúndios voltados a uma economia exportado-
ra, no atual século, trouxe consigo as dificuldades em se desenvolver e tornar acessível ao homem do campo 
os mesmo direitos e proteções garantidos pelas normas vigentes. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) é instrumento de primordial auxilio no atenuante das desigualdades socioeconômicas que atuam 
sobre o setor sgrário, uma vez que as políticas públicas deste órgão focam justamente nas demandas repri-
midas pelo grande cultivo e fomentam a ascensão do pequeno e médio agricultor ao nível regional, nacional 
e mesmo global. O surgimento do MDA veio justamente suprir as lacunas que o ministério da agricultura se 
fez ineficaz em agir devido aos processos e procedimentos no âmbito dos poderes constituídos da república 
em favor do grande proprietário. Insta salientar que o MDA, ao promover o pequeno e médio agricultor por 
meio de suas políticas públicas (como o caso dos núcleos de extensão em desenvolvimento territorial, fo-
mento ao agricultor familiar e etc.), dá voz e percepção da categoria, importantes instrumentos na busca de 
uma gestão social que fortaleça a o setor agrário adequado ao desenvolvimento do brasil. Assim a participa-
ção social do pequeno e médio agricultor, bem como das populações rurais vulneráveis, torna-se primordial 
instrumento de consolidação das demandas dos povos do campo. Por fim, vale ressaltar que a absorção da 
pasta ministerial do MDA para fins de minimizar o orçamento federal evidencia uma problemática preju-
dicial à sociedade rural brasileira, uma vez que o desamparo setorial se configura sem tal suporte público.

1 Agradecimentos à equipe do Laboratório de Pesquisa em desenvolvimento Territorial (LPDT) do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Territorial e Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGDT/UFRRJ), do qual os autores também são integrantes. Equipe 
LPDT/PPGDT/UFRRJ: Lamounier Erthal Villela, Adriana Soares de Schueler, Mathieu Fruleux, Eduardo Gusmão da Costa, Márcio de Albuquerque 
Vianna, Carlos Frederico Bom Kraemer, Diná Andrade Lima Ramos, Lucimar Ferraz, Carlos Alberto Sarmento do Nascimento, Daniel Neto Francisco, 
Riyuzo Ikeda Júnior, Thássia Andryna Silva de Paula, Daniel Senna Dias e Dayenne Gomes Brandão.
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Este artigo tem por objetivo mostrar a importância e a singularidade do sistema administrativo federal 
sobre o setor agrário com a existência das pastas ministeriais do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agri-
cultura Pecuária e Abastecimento (MA). Será abordada ainda sobre a importância da dualidade ministerial 
sobre a participação social e como a supressão de gastos públicos possibilita o estancamento da atividade 
das populações na busca pelo desenvolvimento nas suas mais diversas formas.

O desenvolvimento segundo Sachs (2008, p. 13) é aquele que vai além da proliferação da “riqueza 
material”, atingindo uma “modernidade inclusiva”, esta surgida de uma mudança na estrutura nacional 
promovendo a igualdade e redução da pobreza através da redução das desigualdades, criando oportuni-
dades de equidade entre aqueles que detém maior poder social e os menos favorecidos pelo capital. O de-
senvolvimento por si só, porém, não é elemento que possibilita um avanço na qualidade de vida, devendo 
ele também ser sustentável e coeso socialmente. Para que o caminho da gestão social seja adequadamente 
trilhado e todos tenham oportunidades de expressão, é necessária a equidade de poderes e atuação dos 
membros participantes (Sociedade Civil, Estado e Mercado). A composição de um território necessita ter 
esse equilibro entre os atores locais para haja a coesão social e um “desenvolvimento democrático”, que 
gere zelo pelos direitos alheios diante da heterogeneidade do espaço territorial (PERICO, 2009, p. 103). 
Já quanto à sustentabilidade deve-se levar em consideração a proximidade entre este conceito e o de 
desenvolvimento, uma vez que o primeiro é fruto de um comedimento entre o crescimento da economia 
local na busca pelo bem-estar.

O conceito de bem-estar aqui abordado baseia-se em Perico (2009, p. 104) numa reflexão no desenvol-
vimento humano e qualidade de vida a partir de distintos modelos e projetos territoriais. O bem-estar é o 
ápice do desenvolvimento territorial sustentável, o objetivo último e maior. Por tal cenário, importante se 
torna a contextualização local face aos indicadores oficiais de progresso nas diversas áreas multidimensio-
nais.Vale lembrar ainda que a governabilidade é a disposição de a sociedade civil poder levar a cabo proces-
sos de longo prazo, ou seja, gestão social para o desenvolvimento territorial sustentável a partir da equidade 
de poderes dialógicos entre os atores Sociedade Civil, Estado e Mercado. O diálogo deve focar na questão das 
potencialidades do local (recursos e capacidades) a fim de promover um avanço a partir do lugar que está 
em pauta (PERICO, 2009, p. 103-104).

Em suma, o modelo de desenvolvimento territorial sustentável deve abarcar um progresso, ou um 
avanço, sem que a atual geração prejudique as possibilidades de incremento das futuras. Nesse ponto insta 
salientar que para que haja um desenvolvimento territorial sustentável é necessária uma coesão territorial, 
uma unidade nacional com equilíbrio na busca das possibilidades por um modelo de desenvolvimento que 
satisfaça as necessidades locais a partir da endogenia das capacidades e recursos providos pelo local. O ente 
político, membro da multidimensionalidade de Sachs (2004, p. 15) é o instrumento que possibilita a coesão 
territorial a fim de reduzir desigualdades e desequilíbrios nos modelos de desenvolvimento construídos no 
país (PERICO, 2009, p. 103-104).

Por sua vez, ao discutir-se o tema desenvolvimento inexoravelmente será derivado para a questão da 
sustentabilidade, outro conceito amplo e associado ao dilema crescimento versus desenvolvimento. Em meio 
às diversas conferencias orientadas pela Organização das Nações Unidas nas últimas décadas acrescentou 
ao desenvolvimento sustentável uma amplitude maior q a restrição ao pensamento ambiental. A Rio 92, Rio 
+ 10 e Rio + 20 foram algumas das conferencias que incluíram no seu rol de discussões a inserção de várias 
frentes de desenvolvimento sustentável (SENADO FEDERAL; SENADO FEDERAL, 2012; CONFERÊNCIA DAS 
NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL –RIO + 20, 2012).

Sachs (2008, p. 15) revela que os cinco pilares do desenvolvimento sustentável são: o social, ambiental, 
territorial, econômico e político. Na questão social Sachs esclarece que a “perspectiva de disrupção social 
que paira de forma ameaçadora em muitos lugares problemáticos do nosso planeta” torna primordial o 
abarcamento do tema ao desenvolvimento sustentável. Ambientalmente se tratando, o meio natural pro-
move a humanidade com recursos e é o destinatário dos resíduos. Em relação ao território volta-se para a 
questão ambiental, pois a distribuição dos recursos no espaço, mas também da sociedade e suas atividades. 
O pilar econômico é o mais importante, uma vez que sem esse nenhum dos outros existiram e tal discussão 
não teria sentido existencial. A política entra na forma democrática de ser, assim a participação popular e 
dos demais integrantes econômicos é importante.

Em casos recentes de aproximação popular com o poder público, bem como na ativa participação da 
população diante dos atos estatais podemos verificar na década de 1980 o movimento das Diretas Já (1984) 
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e na elaboração da Constituição da República (1988), via constituinte (1985-1987), que incluiu no seu rol 
diversos direitos e garantias sociais, bem como descentralizou parte considerável dos afazeres públicos e 
aumentou a importância e participação dos municípios na República, fortalecendo tal ente federado. O sur-
gimento das Organizações Não-Governamentais (ONGs) na década de 1990 foi outro evento que aproximou 
as discussões entre o Estado e a sociedade civil, institucionalizando esta última no formato da participação 
de elaboração e participação na implementação de políticas públicas, adicionando força à esfera pública 
(TENÓRIO, 2012, p. 21).

As alterações e transformações macroeconômicas não somente nacionais como internacionais das últi-
mas décadas (crises, modelos econômicos, externalidades) vem debilitando as ações dos Estados Nacionais, 
descentralizando sua atuação. No Brasil essa desconcentração de poder busca no poder local dos municí-
pios o espaço vago dos combalidos poderes centrais. Em suma, o cenário externo desfavorável e o “caráter 
municipalista” da Constituição da República (de 1988) consolidaram e transformaram a sociedade brasilei-
ra local, sendo os municípios os novos “agentes do desenvolvimento” (ULTRAMARI E DUARTE, 2009, p. 21).

Uma parte sensível do desenvolvimento, porém, refere-se ao local, pois para que seja concretizado e 
eficaz para os participantes, devem os atores envolvidos se articular em esforços para que os projetos di-
tados por eles não tenham termo conflituoso ou inegociável. Os participantes do desenvolvimento local 
devem promover as suas potencialidades e buscar juntos solucionar problemáticas incorporadas ao territó-
rio promovendo respostas socioeconômicas que capacitem a localidade a autopromoção e autossuficiência 
(CANÇADO, SAUSEN E VILLELA, 2013, p. 26).

A valorização do desenvolvimento local via municípios ocorreu por dois fatores importantes. Segundo 
Ultramari e Duarte (2009, p. 22) a frustração dos Estados Nacionais em lidar com problemáticas sociais 
básicas e a adoção do Modelo Neoliberal foram os fatores que contribuíram para a emergência municipal 
no arcabouço desenvolvimentista. A contribuição Neoliberal se relaciona uma vez que o Estado se afasta de 
funções produtivas a mesmo típicas, principalmente sobre a economia nacional, bem como de tarefas so-
ciais e incentiva a competição entre pessoas, instituições e entes. O repasse de responsabilidades do âmbito 
nacional e regional para o local pode ser visto como “... um novo ensaio, uma nova tentativa de busca de algo 
que não dera certo. ” Colateralmente à descentralização de poder aos espaços locais, ocorre a institucionali-
zação da sociedade civil por meio de Organizações Não-Governamentais (ONGs), associações de moradores, 
organizações profissionais, dentre outros, que viu no arranjo institucional uma nova forma de poder a fim 
de se “organizar e resolver seus próprios problemas”, ocupando os espaços deixados pelo Estado (ULTRA-
MARI E DUARTE, 2009, p. 22).

A contribuição da gestão social e dos processos de participação popular nas decisões que interfiram no 
desenvolvimento local são grandes, diz-se que a gestão social e o desenvolvimento local são conceitos indisso-
ciáveis (VILLELA et al, 2014), levando a multidimensionalidade do desenvolvimento citada por Sachs (2004, 
apud CANÇADO, SAUSEN E VILLELA, 2013, p. 27). A questão do fortalecimento da entidade municipal na atual 
Constituição da República preserva o desenvolvimento local como centro das atenções sobre o bem maior, o 
bem comum, aquele que se revela como o indicador de desenvolvimento através dos processos de discussão.

A partir da discussão sobre a importância e indissociabilidade dos conceitos de participação social, 
gestão social, controle social e desenvolvimento, torna-se evidente que a estrutura do Estado torna mais 
forte a sociedade civil desde que os instrumentos públicos possibilitem tal cenário. Nesse ponto, em 1999, 
é criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que ficou responsável por assistir os setores mais 
sensíveis e desprovidos de auxilio no campo, como os agricultores familiares, populações tradicionais, den-
tre outros. Questões importantes ao contexto histórico-econômico-social brasileiro, como a concentração 
de terras e reforma agrária também estão sob o manto de responsabilidades do MDA (MDA, 2016a).

O MDA surge como um órgão diferencial no contexto agrário brasileiro, com objetivo de tornar mais 
eficazes e plenas as políticas públicas em torno dos setores mais vulneráveis ao grande capital do campo. 
Com os sucessivos conflitos agrários e lacunas nas ações públicas do campo na administração do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MA), o MDA torna-se importante instrumento no equilíbrio de 
força entre os diferentes atores que atuam no setor agrário brasileiro, desde o processo de industrialização, 
avanço da urbanização no campo, desterritorialização de locais marcados por vultosos investimentos e bai-
xa atuação política das administrações municipais e estaduais.

Com a alta concentração de terras e diversos conflitos agrários registrados ao longo do território bra-
sileiro, diversas políticas de suporte provindas do MDA, destinadas a evitar enfrentamentos no setor, fo-
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ram elaboradas, tais quais se destacam o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), Programa de Aquisição de Alimentos, Agroindústria, Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), fomento aos Conselhos locais de Segurança Alimentares, Turismo Rural, dentre outras ações e ini-
ciativas do MDA com parcerias e apoio de demais instituições públicas e privadas (MDA, 2016a).

Podem ser exemplificadas duas iniciativas do MDA em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq) que levam adiante diversos projetos nos estados do Tocantins e Rio de Janeiro, tais quais os Nú-
cleos de Extensão em Desenvolvimento Rural (NEDETs) do Território do Jalapão, liderado pela Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) e a Recomposição do Território da Baía da Ilha Grande (BIG) e A Participação 
das Mulheres em Atividades Rurais nos municípios de Seropédica e Itaguaí (RJ), cuja Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) é a responsável por concretizar tal ação.

A busca pela coesão social em territórios marcados pelas profundas transformações sociais, como é o 
caso dos municípios de Itaguaí e Seropédica, vizinhos, e que na última década receberam inúmeros investi-
mentos e hospedam megaempreendimentos, tais territórios, antes predominantemente rurais, ainda resis-
tem agricultores familiares e diversas populações tracionais desamparadas pelas políticas públicas locais 
e que o MDA age na forma de suprir as lacunas deixadas pelas administrações municipais (NASCIMENTO, 
2015). O Laboratório de Pesquisas em Desenvolvimento Territorial (LPDT), vinculado ao Programa de Pós-
-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas (PPGDT) da UFRRJ, trabalha na busca pela 
consolidação de políticas, ações e auxilio ao poder público local, bem como no fortalecimento da partici-
pação social nas práticas dos poderes constituídos nas suas mais diversas instâncias – Federal, Estadual e 
Municipal – (VIANNA, 2016a).

O LPDT vem trabalhando continuamente desde 2010 nos municípios de Seropédica – RJ e Itaguaí – RJ, 
ampliando o suporte a locais vizinhos, como ocorre no BIG, e ainda estimulando a participação das socieda-
des através de oficinas, capacitações, encontros e instruções através dos integrantes do Laboratório (VIAN-
NA, 2016b). O fomento à participação social vem através de estrutura própria disponibilizada pelo MDA e 
parceiros afins, conforme evidenciado (RAMOS; VIANNA; VILLELA; 2016). No caso do LPDT o apoio vem 
desde a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), vinculada ao MDA e responsável pelos NEDETs 
(MDA, 2016b).
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Resumo

No Brasil, desde os tempos do Pronaf-infraestrutura (a partir de 1997), a gestão do desenvolvimento 
rural brasileiro passou a contar com o apoio governamental para a viabilização de assessoria qualificada 
na construção e funcionamento de dispositivos de governança fundamentados em processos participativos 
com a sociedade civil, naquele momento restrito à escala municipal e limitado aos Conselhos Municipais 
De Desenvolvimento Rural (CMDRS). Posteriormente, a partir de 2003, com a adoção pelo governo federal 
do “enfoque territorial” para o desenvolvimento rural e a criação dos “territórios rurais” no âmbito do Pro-
grama De Desenvolvimento Sustentável Dos Territórios Rurais (PRONAT), novamente os atores territoriais 
são instados a constituírem fóruns de governança participativa, agora numa escala territorial. Para fornecer 
suporte técnico e formato institucional à rede de assessores territoriais necessários à viabilização desse 
novo modelo de governança participativa, o governo federal firmou um termo de cooperação técnica com o 
Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA), o que viabilizou seu funcionamento num 
curto espaço de tempo e fomentou, além dos assessores junto a cada colegiado, a formação de assessorias 
estaduais e macrorregionais. Esse formato de assessoria ao desenvolvimento territorial brasileiro, baseado 
numa rede de articuladores e colaboradores contratados junto a Organizações Não Governamentais (ONGS) 
via IICA, persistiu até 2013. Embora tenha produzido bons resultados, esse modelo de assessoramento 
apresentou muitos problemas associados ao financiamento da atividade, o que redundou numa grande ins-
tabilidade, rotatividade e até mesmo ausência de assessores nos territórios. Por esta razão, a partir de 2013, 
o governo federal resolve mudar o modelo de assessoria territorial, que passa a ser executada por meio de 
parcerias com instituições de Ensino Superior (IES) públicas. Portanto, este trabalho visa fazer uma avalia-
ção desse novo modelo, que foi construído a partir do chamado “projeto células”, experiência anterior de 
parceria entre o MDA/SDT e Universidades Federais e Estaduais Brasileiras, bem como suas perspectivas 
diante do processo de ruptura democrática que se consumou no país, realizada por meio de um golpe de 
estado parlamentar, o qual aponta para a restauração da agenda neoliberal no brasil. Daí, a questão nortea-
dora deste trabalho: onde estamos e para onde vamos?

1 Trabalho realizado nos quadros da Chamada Pública nº 011/2014 CNPq/MDA/SPM-PR.
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Introdução

Este trabalho visa descrever e analisar a evolução recente do modelo de assessoria e apoio aos Colegia-
dos de Desenvolvimento Territorial (CODETER), que são as institucionalidades participativas que passaram 
a protagonizar o processo de planejamento, implementação, gestão e monitoramento das políticas públicas 
para o desenvolvimento rural no Brasil a partir de 2003, com a adoção pelo governo brasileiro do “enfoque 
territorial de desenvolvimento rural” (Adib, 2005). Neste sentido, nos perguntamos: (1) Que lugar a ex-
tensão universitária desempenha – ou pode desempenhar – no processo participativo de gestão social dos 
territórios rurais? (2) Quais são as questões que emergem a partir dessa intervenção no processo de apoio 
governamental aos atores e organizações da agricultura familiar brasileira no âmbito do desenvolvimento 
territorial, depois de uma mais de uma década dessa trajetória inovadora? (3) De que maneira a atuação de 
Universidades e Institutos Tecnológicos pode colaborar com a construção do desenvolvimento territorial 
brasileiro e da autonomia das instâncias de governança participativas, de forma que os atores sociais e suas 
organizações realmente se consolidem como os verdadeiros protagonistas dos planos estratégicos, dos pro-
jetos produtivos financiados pelo PRONAT e das perspectivas de futuro de seus territórios?

Territórios rurais e governança participativa

Em 2003, o Brasil adotou uma nova estratégia de implementação de políticas públicas para o desenvol-
vimento rural, o chamado “enfoque territorial” (Adib, 2005), tendo por objetivos superar o caráter setorial 
dessas políticas, descentralizar as ações do Estado e fomentar o protagonismo dos sujeitos sociais e de 
suas organizações nesse processo. Tal estratégia articula a instituição de “territórios rurais” formados por 
conjuntos de municípios com características geográfico-identitárias comuns e a implantação de fóruns de-
liberativos voltados à sua gestão, denominados Colegiados de Desenvolvimento Territorial (CODETER), os 
quais são compostos pela sociedade civil organizada, por segmentos produtivos e por representantes dos 
governos federal, estaduais e municipais. É nos CODETER onde se efetiva o chamado “ciclo de gestão social” 
(Brasil, 2009), que envolve a negociação e deliberação acerca da constituição e dinâmica das suas instâncias 
deliberativas, bem como da representação, participação, planejamento, operação e desenvolvimento de pro-
jetos e políticas públicas voltados ao desenvolvimento rural no Brasil (Oliveira & Perafán, 2012).

Para a implementação dessa estratégia foi criada, também em 2003, a Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Programa de Desenvolvimento Sus-
tentável dos Territórios Rurais (PRONAT) – desde então recorrente nos Planos Plurianuais da União – ini-
ciando com cerca de 50 territórios rurais apoiados nas cinco macrorregiões brasileiras até chegar aos atuais 
241 territórios. 

Para viabilizar o funcionamento dos CODETER e encaminhar os processos e produtos demandados 
pelo PRONAT, a SDT instituiu a chamada “assessoria territorial”, baseada numa rede de articuladores e cola-
boradores contratados, oriundos de ONGs ou de serviços de assessoria, os quais interagiam ativamente com 
os CODETER e com os atores e entidades que faziam a mobilização nos diferentes territórios (Echeverri, 
2010). Embora tenha produzido avanços importantes para a consolidação da estratégia de desenvolvimento 
territorial, esse modelo apresentou muitos problemas associados a dificuldades legais quanto ao financia-
mento da atividade, o que redundou numa grande instabilidade, rotatividade e até mesmo ausência de as-
sessores nos territórios (Piraux e Caniello, 2015). Por esta razão, em 2013 a SDT resolveu mudar a estrutura 
da assessoria territorial, que passou a ser executada por meio de parcerias com Universidades e Institutos 
Tecnológicos públicos.

Desenvolvimento territorial e gestão social: a participação das instituições 
públicas de ensino superior

Em virtude de seu ineditismo e de sua perspectiva inovadora, na medida em que o processo de terri-
torialização das políticas públicas vai se desenvolvendo, o ciclo de gestão social e seus resultados vão se 
tornando mais complexos e amplos, o que torna muito mais intrincados seu monitoramento, avaliação e 
a própria percepção da positividade de seus resultados ou perspectivas de sustentabilidade. (Echeverri, 
2010). Neste sentido, a SDT criou o Sistema de Gestão Estratégica (SGE), que é uma plataforma interativa na 
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web estruturada a partir dos fluxos de informações que partem e chegam aos territórios, vindos de entida-
des parceiras, organizações sociais, instituições regionais, estaduais e federais, informações estas que são 
processadas e recebem valor agregado por meio das ferramentas computacionais e de comunicação, regres-
sando aos atores territoriais (Brasil, 2010, p. 6). Desta forma, o SGE viria a concretizar funções de apoio à 
gestão, acompanhamento e controle social dos processos da política territorial. 

Para a implementação desse sistema, a SDT concebeu uma estratégia baseada na convocação das insti-
tuições universitárias brasileiras para que as mesmas pudessem se articular com os territórios, colegiados 
e assessores para a produção, circulação e intercâmbio de conhecimentos, informações, dados e documen-
tos sobre a implementação da política territorial e do próprio “ciclo de gestão social”. Foram assim desen-
volvidos 27 projetos com universidades públicas, para a constituição, em 37 territórios rurais, de “Células 
de Acompanhamento e Informação” (Brasil, 2009b), as quais desenvolveram uma pesquisa nacional que 
produziu de uma série de indicadores territoriais sobre o desenvolvimento sustentável, como a identidade 
territorial (Caniello, Piraux e Bastos, 2013), as condições de vida (Caniello, 2016), as capacidades insti-
tucionais, a gestão dos colegiados (Piraux e Caniello, 2015) e os projetos de investimento realizados. Na 
prática, as “Células” assumiram tarefas organizativas e de mobilização nos territórios em face da ausência 
ou inconstância das assessorias oferecidas pelas ONGs (até então assessoras territoriais oficiais), o que re-
dundou num estreitamento das relações entre as universidades e os colegiados, abrindo caminho para um 
novo modelo de assessoria territorial.

Assim, em 2013, a SDT e o CNPq selecionaram, por meio de uma “encomenda” direcionada a diferentes 
equipes de professores de universidades federais e estaduais, 11 projetos para a implantação de 51 “Nú-
cleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDET)”, que tinham por objetivo desenvolver ações de 
extensão e pesquisa visando produzir dados, informações e conhecimentos, difundir métodos e tecnologias 
sociais, assessorar os CODETER, bem como acompanhar, monitorar e avaliar as iniciativas de desenvolvi-
mento territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos territórios (Brasil, 2014, p. 32).

Em virtude dos resultados promissores da experiência, em 2014, o CNPq, o MDA e a Secretaria de Po-
lítica para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) lançaram a Chamada Pública N.º 11/2014, 
com valor global estimado em cerca de R$ 86,5 milhões (Brasil, 2014), para a seleção de projetos para im-
plantação de NEDETs em 183 Territórios Rurais, contemplando com o novo modelo de assessoria todos os 
territórios até então homologados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidá-
rio (CONDRAF). Neste processo, foram aprovados 89 projetos vinculados a 51 universidades e institutos fe-
derais, abrangendo 137 Territórios Rurais em 23 estados da federação. Portanto, somando-se os 56 NEDET 
da “encomenda”, atualmente existem 186 Territórios Rurais apoiados pelos NEDET, o que representa quase 
80% do total de territórios rurais homologados pelo CONDRAF, beneficiando 2.778 municípios brasileiros e 
uma população rural de 17,6 milhões de pessoas (Brasil, 2016: p. 22). 

As equipes técnicas dos NEDET são constituídas por um professor coordenador; um assessor terri-
torial para gestão social (responsável pelas atividades organizativas, de mobilização e participação nos 
CODETER), um assessor territorial de inclusão produtiva (que tem por principais atribuições assessorar 
os colegiados no planejamento, concepção e elaboração de projetos produtivos, bem como estabelecer e 
implementar mecanismos e metodologias de acompanhamento e avaliação da implementação de projetos 
de inclusão produtiva, com ênfase nos apoiados diretamente pelo MDA, tais como, PROINF, PRONAF, ATER, 
bem como no PAA e PNAE) e um estudante bolsista. No caso dos Territórios da Cidadania, há também um 
assessor territorial de gênero, responsável pela mobilização das mulheres e sua inclusão produtiva nos 
territórios. Os assessores territoriais são profissionais de nível superior nas áreas de ciências humanas, 
sociais ou agrárias, com experiência de, pelos menos dois anos, em extensão universitária e trabalho em 
comunidades rurais e de agricultores familiares. Considerando-se o conjunto de Núcleos Extensão em De-
senvolvimento Territorial constituídos, são mais de 800 extensionistas diretamente envolvidos no processo, 
sendo 224 professores universitários, 465 técnicos com formação superior, 116 estudantes e inúmeros vo-
luntários (Brasil, 2016: p. 22).

Embora apresente variações, naturais num universo de 186 núcleos coordenados por professores de di-
ferentes áreas num país continental como o Brasil, os 93 relatos de experiências apresentados no Encontro 
Nacional dos NEDET realizado no final de 2015 (Brasil, 2016b) revelam que a atuação dos NEDET tem fortale-
cido e qualificado os CODETER por meio das inúmeras atividades desempenhadas, como: 1) oferecer suporte 
técnico e metodológico, assim como material, para o funcionamento regular e constante dos CODETER e seus 
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comitês e instâncias; 2) intensificar a mobilização para a preparação e realização de Conferências Territoriais 
voltadas para públicos ou temas específicos (mulheres, jovens, assistência técnica e extensão rural, etc); 3) 
apoiar a estruturação ou reestruturação, do ponto de vista técnico e metodológico, para a organização de câ-
maras temáticas e de comitês de juventude, mulheres e povos e comunidades tradicionais; 4) realizar oficinas 
e seminários técnicos voltados a públicos prioritários da política de desenvolvimento territorial e de fortale-
cimento da agricultura familiar; 5) fornecer suporte técnico e metodológico para a realização de ações de mo-
nitoramento de implementação de políticas públicas de inclusão produtiva e, em especial, na elaboração dos 
projetos de infraestrutura e de gestão dos empreendimentos; 6) realizar eventos de capacitação e formação 
dos agricultores familiares, através das parcerias com as instituições de ensino implicadas, para efetivação das 
diversas ações de extensão universitária; 7) realizar atividades de pesquisa sobre as diversas dimensões da 
realidade social, econômica, ambiental, produtiva, entre outras, nos territórios; e 8) realizar “Mesas de Diálo-
go” visando o destravamento ou otimização de projetos com problemas de funcionamento.

Ao que tudo indica, a partir da constituição dos NEDET, a assessoria ao desenvolvimento territorial 
e o apoio à construção de uma governança participativa nestes espaços sociais pôde ser mais presente 
e constante com relação ao período anterior e ao modelo de assessoria territorial feita por membros de 
ONGs. Com efeito, como pudemos apurar em pesquisa recentemente realizada2, dos 189 membros dos co-
legiados territoriais da Borborema (PB), Curimataú (PB), Seridó (PB) e Produção (RS) que responderam 
ao questionário, 71%, 78%, 93% e 78%, respectivamente, consideram que as atividades dos CODETER 
melhoraram após a implantação dos NEDET, ao passo que 23%, 22%, 7% e 22% não souberam responder 
e apenas 4 respondentes da Borborema (2%) consideram que as atividades não melhoraram. As médias 
obtidas no quesito que instava os respondentes a atribuírem uma nota de zero a dez para os trabalhos 
desenvolvidos pelos NEDET, confirmam a avaliação positiva: 8,21 (Borborema), 8,42 (Curimataú), 9,02 
(Seridó) e 8,29 (Produção).

Por outro lado, quando inquiridos sobre as situações que mais prejudicam o desempenho do Colegiado, 
se na primeira pesquisa do IGS, realizada antes da implantação dos núcleos, a falta de assessoria territorial 
figurava como a terceira mais importante (Piraux e Caniello, 2015), nos quatro territórios pesquisados por 
nós, os problemas com assessoria territorial estão entre os menos relevantes: das 12 situações arroladas, 
este problema é classificado em 10º lugar no Território da Produção, em 11º nos Territórios da Borborema 
e do Seridó e em 12º no Território do Curimataú.

Considerações finais

Concordamos com Enid Silva que os governos populares instituídos na América Latina no limiar do Sé-
culo XXI “passaram a criar ou a fortalecer arranjos institucionais de participação social na gestão pública, 
visando diminuir a distância entre o Estado e a sociedade” (Silva, 2009: 9). Este é o caso da política territorial 
no Brasil, como pudemos demonstrar neste trabalho, ressaltando o compromisso do Governo Federal com a 
viabilização e sustentação de um arranjo institucional inovador e desafiador (os colegiados territoriais) por 
meio do financiamento da assessoria territorial, seja com o modelo das ONGs, seja com o modelo dos NEDET.

Mas, neste momento, a ordem democrática foi rompida no Brasil e o governo golpista apressa-se em 
impor à sociedade um programa extremamente regressivo: conservador e neoliberal. A extinção do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, um dos primeiros atos do governo federal após a deposição da presidenta, 
evidencia que as políticas inovadoras que os governos populares de Lula e Dilma Rousseff empreenderam 
nos últimos treze anos muito provavelmente serão esvaziadas, senão interrompidas. Daí nos perguntamos: 
qual será o futuro dos coletivos formados nos CODETER?

Pensamos que onde o capital social se fortaleceu com a política territorial, a continuidade dos colegia-
dos é possível, avaliação que os próprios atores têm feito, pelo menos na Borborema, Curimataú e Seridó 
Paraibano. Por outro lado, onde há uma ligação mais orgânica entre o NEDET e o Colegiado, essa possibilida-
de torna-se ainda mais plausível, pois podem buscar sua institucionalização nas universidades e institutos 
públicos, como alguns coordenadores de NEDET já o fizeram, para angariar apoio em suas Instituições de 
origem e para captar recursos.

2 Considerando o acúmulo metodológico e a relevância empírica e teórica dos dados produzidos pela apuração do Índice de Gestão Social (IGS) no 
Projeto Células (Piraux e Caniello, 2015), durante o II Encontro Nacional dos NEDETs, realizado em novembro de 2015, ficou decidido que seria feita 
uma pesquisa nacional para apurar o IGS nos 186 territórios atendidos pelos NEDET.
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Entretanto, antes de mais nada, deve-se destacar que, do ponto de vista das instituições científicas, os pro-
jetos que mesclam pesquisa e intervenção, como é o caso dos NEDET, não são incentivados pelas instituições 
de fomento, como o CNPq, a não ser em raros casos. Nestas instituições, pesquisa e extensão têm um tratamen-
to absolutamente diferenciado, o que redunda em sérios problemas de continuidade a operações e projetos 
desta natureza. Assim, é preciso que as agências brasileiras de fomento se equiparem aos diversos organismos 
internacionais cujas agendas consideram estratégico o diálogo entre a pesquisa e a sociedade como forma de 
desenvolver as sociedades e alavancar o poder transformador e inovador da pesquisa científica.

Mas, este modelo só se tornará perene se em sua pauta figurar a construção da autonomia da gover-
nança territorial o que aponta para dois desafios que envolvem os atuais atores, organizações e instituições 
presentes na dinâmica territorial. O primeiro desafio é o de fomentar processos de formação visando de-
senvolver a aprendizagem organizacional dos membros dos CODETER. O segundo desafio seria a criação 
de Fundos Mútuos de Desenvolvimento Territorial formados, principalmente, por dividendos oriundos dos 
investimentos a fundo perdido do Governo Federal nos ativos territoriais. Esses recursos, administrados 
pelo próprio colegiado, poderiam financiar o próprio custeio da participação dos membros (principalmente 
despesas de deslocamento e alimentação) e o estabelecimento de um escritório administrativo que congre-
gasse as capacidades organizativas do dispositivo de governança

Ora, a sociedade brasileira, por meio dos impostos de seus cidadãos, injetou 1,2 bilhões de dólares 
em projetos produtivos e de infraestrutura nos territórios, assim seus beneficiários poderiam reinvestir 
parte da renda gerada por esses investimentos para consolidar a governança territorial. Seria um movi-
mento orquestrado pela reciprocidade, que mobilizaria a cultura cívica, o capital social, a responsabilida-
de pública e, sobretudo, a autodeterminação dos atores territoriais num projeto coletivo de desenvolvi-
mento autônomo e renovador.
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PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EJIDO SAN LORENZO, 
BUENAVENTURA, CHIHUAHUA, MÉXICO. 

HAZEL HOFFMANN ESTEVES
Universidad Autónoma de Chihuahua

Más allá del potencial turístico, agrícola, pecuario y la riqueza en tradiciones hay mucha calidez huma-
na, así es el ejido de San Lorenzo, municipio de Buenaventura, Chihuahua. A 180 km de la capital, el Ejido 
de San Lorenzo cuenta con un total de 28,310 ha, 2.3% de uso agrícola y el 97.7% de uso ganadero, 1,431 
ejidatarios inscritos, 806 habitantes, por otra parte cuenta con vestigios de una de las Haciendas de Don 
Luis Terrazas, de lo que aún se conserva son la Iglesia edificada en el año de 1850, el un antiguo molino de 
grano (hoy descubierto como foco tonal), la casa del administrador y bodegas, además se tiene una cueva 
con pinturas rupestres, presa Las Lajas, una cueva de salitre, la Feria del membrillo, entre otras vocaciones 
y potenciales que ofrece San Lorenzo.

Objetivo

Realizar investigación documental y participativa que ayude a plantear propuestas fortalecidas por 
políticas públicas de orden federal y estatal que coadyuven al desarrollo local del ejido de San Lorenzo.

Metodología

Para poder desarrollar este trabajo se formuló una serie de tres etapas, iniciando por etapa 1. – diag-
nostico en tres pasos: a). – recorrido físico, b). – documentación, apoyándose en los sistemas de información 
geográfica y de fuentes oficiales, clasificadas en cuatro dimensiones: estructural, sociocultural, económica 
y político-administrativa c). – talleres participativos y entrevistas semi-estructuradas; Etapa 2. – identifica-
ción de problemática y potencialidades territoriales, Etapa 3. – elaboración de propuestas locales fortaleci-
das por políticas públicas estatales y federales. 

Resultados

Etapa 1 – Diagnostico Territorial: a) Recorrido físico por el área de asentamiento humano, áreas agrí-
colas y la presa para el reconocimiento de las condiciones de la comunidad en estudio, observándose: pre-
paración para drenaje, alumbrado público, canchas deportivas, sala de velación, salón ejidal (parte de la 
Hacienda San Lorenzo), gimnasio (usos múltiples), casa de la salud, comisaria, comandancia de policía, 
planta purificadora de agua, cementerio, parque de base ball, comité pro-obras, educación inicial, jardín de 
niños, escuela primaria, telesecundaria, telebachillerato, plaza, corrales de engorda, restaurante, dos pozos 
de extracción de agua para consumo humano (solo uno funcional), templo de San Lorenzo, casa del admi-
nistrador (de la antigua Hacienda), foco tonal (antiguo molino), bodegas del molino. b) Documentación a 
través de revisión bibliográfica, estadística y sistemas de información geográfica, para la elaboración de 
mapas temáticos del ejido por dimensiones: estructural (territorio geográfico, infraestructura, equipamien-
to, trasporte, vías de comunicación), económica (actividades económicas, tejido empresarial), sociocultural 
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(educación, cultura, tradiciones, innovaciones, estilos de vida, tejido social y asociativo), política y adminis-
trativa (instituciones, entidades, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, iniciativas ciudadanas 
y trabajo en red). 

Dimensión estructural: El ejido de San Lorenzo se ubica en las coordenadas: latitud: 29° 48´ 48´´, lon-
gitud: -107° 04´ 30´´, con una altitud de1563 msnm, 7.5 km de perímetro de la zona urbana: perímetro: 7.5 
km Área: 1.018 km2.

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth, Digital Globe, 2016.

El clima en San Lorenzo es seco templado, en el mapa de muestra como la zona urbana que está cre-
ciendo sobre áreas ahora agricolas, suelos de tipo feozem y regosol, los suelos feozem, se utilizan para la 
agricultura de riego o temporal, de granos, hortalizas, con rendimientos altos. Los menos profundos, situa-
dos en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte 
en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, se utilizan para 
el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables; los regosol, en general son claros o pobres en materia 
orgánica, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad.

En equipamiento, San Lorenzo cuenta con: agua potable, luz eléctrica y alumbrado público, calles 
principales pavimentadas, conexión a drenaje (sin uso), en materia de infraestructura, el acceso al sureste 
por la carretera pavimentada Chihuahua 27, que comunica a San Lorenzo con el municipio de Namiquipa 
y al noroeste con la capital del Estado por la carretera México 10, que también lleva a la cabecera muni-
cipal de Buenaventura.

Dimensión económica: Las actividades dominantes en San Lorenzo son la agricultura con la producción 
de nuez y chile, la ganadería, la cual en su gran mayoría es para la exportación a través de la comercializa-
ción de intermediarios locales, pero también hay más diversidad de estas actividades económicas como lo 
son: agricultura: nogal, chile, maíz, ganadería: pastoreo, engorda; traspatio: membrillo, chabacano, durazno, 
servicios: abarrotes, farmacia tienda DICONSA, papelería ferretería, tienda de ropa y calzado, restaurant, 
panadería, minería: mina de cantera, cueva de salitre, turismo: foco tonal, hacienda, cueva con pinturas ru-
pestres, carril de carreras, feria del membrillo, la calzada, UMA (casería), presa las lajas.

Dimensión sociocultural: Población. La población total del Ejido San Lorenzo, según INEGI en el 2010, 
fue de 806 personas, 390 mujeres y 416 hombres, misma fuente muestra que la mayor parte de la población 
de la localidad se encuentra en edades de entre 15 y 49 años, teniendo como resultado una población mayor 
mente en edad productiva.

En cuanto al capital social, entiendo como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que 
promueven la confianza, los valores y la cooperación entre los habitantes de una comunidad, lo cual crea 
condiciones favorables para la conformación de asociaciones, en San Lorenzo se han creado, impulsado y 
consolidado los comités: comunitarios (escolares y religiosos), consejo de rescate histórico, comité pro-
obras. Para la restauración de las ruinas de la Hacienda, se apoya con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y en el tema de asistencia social, con varios programas de SEDESOL como: oportunidades, 
pensión para adultos mayores, opciones productivas, entre otros.
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Salud. La demanda de servicios médicos de la población en la localidad, es atendida por la casa de salud, 
la cual cuenta con un médico practicante, también cuenta con consultorio o medico particular, farmacia San 
Lorenzo y la brigada móvil o caravana de la salud.

Según datos del INEGI (2010), en la localidad de San Lorenzo, 689 personas son derechohabientes a 
servicios de salud y 105 no cuentan con derechohabiencia a servicios de salud; 320 son derechohabientes 
del IMSS, 21 del ISSSTE o ISSSTE Estatal y 340 son derechohabientes del Seguro Popular o Seguro Médico 
para una Nueva Generación.

Educación. En cuestiones de educación, la localidad cuenta con diferentes planteles de educación públi-
ca las cuales son las siguientes: Educación inicial, Jardín de niños, Primaria 21 de Diciembre, Telesecundaria 
6036, Telebachillerato Diego Rivera 8632.

Vivienda. El Censo de Población y Vivienda 2010 muestra que en la localidad existe un total de vivien-
das de 385 de las cuales 253 son particulares ocupadas y 132 particulares no habitadas lo cual nos da un 
promedio de 3.2 habitantes por vivienda. De las 385 viviendas que hay en la localidad, 245 cuentan con 
recubrimiento en piso, 247 cuentan con energía eléctrica, 246 con agua entubada, 235 con drenaje y 244 
con servicio sanitario INEGI (2010).

Pobreza. La información que INEGI proporciona con respecto al índice de pobreza únicamente es para 
las zonas urbanas y cabeceras municipales, sin embargo las estimaciones del CONAPO con datos del INEGI, 
2010 la localidad de San Lorenzo se encuentra en un grado de marginación bajo.

Dimensión Política administrativa: La dimensión política – administrativa en San Lorenzo está dada 
por aquellas instancias de orden gubernamental que ofrecen servicios comunitarios, como son: la Junta 
Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) y el comité Pro-obras, ambos con mesas directivas nombradas por los 
habitantes del ejido, el segundo con el objetivo de promover la creación de obra pública para la comunidad.

c) Realización de talleres participativos y entrevistas semiestructuradas con actores clave de las dife-
rentes dimensiones a estudiar, ambos metodos de recolección de información se les dio el mismo tratamien-
to en la clasificación de problemas y potencialidades del ejido.

Se realizaron un total de nueve encuestas a actores clave, los cuales fueron identificados por los habi-
tantes como personas clave, dada la actividad que desarrollan, entre ellos están: agricultores, ganaderos, 
maestros, funcionarios locales, comerciantes y habitantes en general. La totalidad de los encuestados esta-
ría dispuesto a ayudar o participar para solucionar problemas de la comunidad, el 67% tiene familiares o 
amigos que han migrado a Estados Unidos a los estados de Texas, Denver, UTAH, Nuevo México, Phoenix y 
solo el 44% manda apoyo económico a sus familiares. Se obtuvieron 18 problemas específicos clasificados 
en las cuatro dimensiones estructural, sociocultural, económica y político-administrativa, encontrándose 
más problemas en la dimensión económica, seguido de la sociocultural, donde los problemas de salud y 
capacitación son temas relevantes en el desarrollo local de los habitantes, de manera destacada se nota el 
entusiasmo de la población por invertir tiempo y capacitación para fomentar el turismo, mismo que fue el 
potencial más destacado, seguido de la diversificación de cultivos (visto como una alternativa viable de in-
crementar los ingresos de las familias). Para realizar los talleres se realizó las convocatorias por diferentes 
formas: para el taller con los habitantes, la convocatoria se realizó por parte de la comisariada ejidal y el 
taller con funcionarios municipales la realizó el secretario del ayuntamiento.

Etapa 2 – Identificación de problemática y potencialidades territoriales: Las etapas anteriores dan 
como resultado que se haya llegado a esta etapa, donde la información es clasificada en problemas y poten-
cialidades, mismas que están ordenadas por dimensión territorial, de esta manera lo muestra la siguiente 
tabla, es importante que no se relacionen los problemas con las potencialidades de forma directa.

Dimensión Problema Potencialidad

Estructural

Falta de laguna de oxidación Vías de comunicación

Cableado del alumbrado publico viejo Presa Las Lajas

Pavimento de calles principales Manga para rodeo

Crecimiento de la mancha urbana hacia la 
zona agrícola

Se cuenta con los servicios de agua, luz e instalación de 
drenaje

Espacios deportivos
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Dimensión Problema Potencialidad

Económico

La venta de productos locales no se hace de 
forma comercial

Producción de traspatio: huevo, costuras, embazados, 
pan, nuez, peces, granada, pera, chabacano, ciruela, 
fresa, melón, sandía, membrillo

Falta de promoción en medios masivos de las 
fiestas patronales

El comité de rescate histórico, tiene conocimiento acerca 
de los requisitos para ser pueblo mágico

Se depende de las extracciones del río aguas 
arriba por parte de productores externos al 
ejido

Mina de cantera 

Falta de trasformación de frutales de 
traspatio Foco tonal

Los ornamentales con frente a las viviendas 
con riego rodado (canaletas y tubos) Disponibilidad para construir un hotel

La producción de traspatio se riega con agua 
potable Cueva de salitre

Socio Cultural

Falta de cooperación entre los habitantes
Comité de organización de festival del membrillo

Comité de organización de las fiestas patronales

Migración Rescate de memoria fotográfica

Falta de servicio médico permanente 
Concurso de cuentos

Carril de carreras

Pocos apoyos a deportistas, estudiantes Talleres de sobrevivencia por parte de la iglesia

Político 
Administrativo

Falta de cultura en el consumo de agua de la 
planta purificadora Consejo de rescate histórico 

Falta de acuerdos entre ejido y presidencia 
municipal El ejido organizado

Falta de apoyos de gobierno para la 
ganadería y agricultura Vinculación con expertos internacionales

Etapa 3 – Elaboración de propuestas locales fortalecidas por políticas públicas estatales y federales. 

Problema Propuesta Programa / Dependencia / Entidad Encargada

Falta de empleo Productividad Económica Regional
Fondo Nacional Emprendedor (Secretaria de Economía), 
Programa Empleo Temporal (Secretaria de Desarrollo 
Social)

No hay diversidad de 
cultivos

Diversificación de cultivos, incrementar la 
productividad de las unidades económicas 
rurales agrícolas mediante incentivos 
económicos.

Programa de Fomento a la Agricultura (SAGARPA) 
Programa de Productividad Rural (SAGARPA),

Falta de sistema de 
riego Tecnificación de riego Programa de Fomento a la Agricultura (SAGARPA)

Falta de cultura sobre 
el consumo de agua 
purificada

Implementar programas para el uso de los 
servicios de agua potable y saneamiento 

Programa de Modernización de las Áreas Comerciales 
de los Organismos Operadores de Agua Potable, 
Alcantarillado Y Saneamiento (BANOBRAS) Programa 
Para la modernización de Organismos Operadores de 
agua PROMAGUA, (BANOBRAS), SEGOB Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)

Calidad de agua Difusión del consumo agua purificada Comité de la Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) 
del Municipio, Comunidad en general 

Drenaje Construcción de una laguna de oxidación / 
planta tratadora

Programa de Modernización de las Áreas Comerciales 
de los Organismos Operadores de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (BANOBRAS) Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento PROAGUA, 
(SEMARNAT) Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales, (SEMARNAT)
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Problema Propuesta Programa / Dependencia / Entidad Encargada

Electricidad Cambiar de cableado de alumbrado público 
y casa habitación

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética Para El 
Alumbrado Público Municipal (BANOBRAS)

Falta de infraestructura 
en presa

Programas de rehabilitación y 
mantenimiento de presa

Operación y Conservación de Presas y Estructuras de 
Cabeza (CONAGUA) 

Poco turismo Promoción de comercio local Fondo Nacional Emprendedor (Secretaria De Economía)

Falta de caseta de 
atención turística

Establecimiento de caseta de información 
turística

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable Y 
Pueblos Mágicos (SECRETARIA DE TURISMO)

Falta de atención a las 
plantaciones de tras 
patio de frutales

Programas o talleres en conjunto con la 
UACH dirigidos a la comunidad

Dirección de Extensión de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua

Falta de divulgación de 
la cultura y turismo

Apoyar la recuperación y el desarrollo de la 
cultura popular, a través del financiamiento 
a proyectos que permitan estimular las 
iniciativas culturales de la sociedad.

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) de la Secretaria de Cultura

Tiempo libre y 
disponible para 
capacitarse

Capacitación en alimentos, soldadura, 
manufactura, informática, inglés, 
electricidad, confección y dibujo.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Chihuahua (ICATECH)

Falta de divulgación de 
la cultura y turismo

Propuesta por fomentar y desarrollar 
un esquema de calidad y originalidad en 
productos y servicios chihuahuenses, así 
como el de posicionar, establecer presencia 
e identificar por el país y el mundo los 
productos elaborados en nuestro estado.

Fidecomiso Estatal Ah, Chihuahua

Los envíos de los 
migrantes no se 
aprovechan para 
generar bienes públicos 
(solo privados)

A través del Programa 3x1 para Migrantes, 
organizaciones de migrantes pueden 
colaborar en acciones y obras sociales 
necesarias en sus comunidades de origen

Programa 3X1 de la SEDESOL

Falta de servicio médico 
de tiempo completo

Acercamiento de servicios de salud a la 
comunidad de forma permanente

Programa Chihuahua Vive por la Salud, Asistencia 
Médica Social, Programa México incluyente de la 
Secretaria de Salud (SS)

Falta de actividades 
artísticas

Promoción y difusión de la cultura, 
contribuir a la articulación de los esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno y de la 
sociedad a favor del desarrollo cultural; y 
ofrecer cauces a la participación organizada 
de los ciudadanos en la promoción y la 
difusión de la cultura. 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal de la 
Secretaria de Cultura, Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal

Baches en calles 
principales Reparación de calles afectadas

Dirección de Obras Publicas de la presidencia Municipal, 
comité pro-obras de San Lorenzo, Ejido San Lorenzo, 
Comunidad

Desinterés de la 
población en actividades 
comunitarias

Talleres de participación ciudadana por 
edades o tema afín Participación comunitaria

Poca recepción de 
celular e internet Instalación de antena de telecomunicación Programa sectorial de comunicaciones y transportes de 

la Secretaría de Comunicaciones y transporte (SCT)

Limitaciones

Principalmente se tuvieron dos limitaciones, la falta de información actualizada, se encontró con infor-
mación propia del ejido del año de 1993, y que el ejido como sistema agrario es autónomo en las decisiones 
tomadas por la asamblea, por lo que el gobierno municipal se muestra renuente al realizar obra pública, 
argumentando que la inversión debe de ser del ejido. 
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Conclusiones

la aportación de este trabajo, es de suma importancia para la comunidad, ya que no contaban con in-
formación de este tipo de forma sistematizada y actual, mismo trabajo que servirá como instrumento de 
planeación y promoción del desarrollo local, que está fundamentada con la participación de los habitantes 
del ejido, misma que fortalecerá la construcción de las propuestas, incluyendo políticas públicas, dentro de 
las propuestas que se generen. Se notó una débil visión de conjunto de las problemáticas territoriales, en 
especial la ambiental y baja gestión territorial. Será importante tomar en cuenta a la población entre las 
edades de 15 a 49 años, ya que representan cerca del 50% de la población, el Ejido se deberá de convertir 
en autogestor de sus proyectos, con acompañamiento del gobierno municipal, sin que este represente un 
factor limitante de su desarrollo.
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Resumo

A ocupação e apropriação do vasto espaço amazônico, em especial o território rondoniense, se deu atre-
lado ao desmatamento promovido pelas levas colonos, no âmbito dos projetos pelo poder central. A estrutura 
de apropriação e uso das terras no que hoje se constitui o território Zona Da Mata Rondoniense (TZM), seguiu 
o processo de colonização usual do Polonoroeste. Esse processo de ocupação, no TZM, logrou reduzir a cober-
tura florestal de 77,1% em 1985 para 47,5% em 2011, restando basicamente as áreas de unidades de conser-
vação e terras indígenas. Os espaços antes ocupados pelas florestas e populações autóctones foram destinados 
à pecuária e a agricultura. A ocupação do espaço rondoniense resultou numa paisagem multifacetada em 52 
municipalidades e uma população de 1.562.409 habitantes, destes 413.229 ainda residentes no meio rural. 
No ano de 2013 foi homologado o TZM, composto pelos municípios: Alto Alegre Dos Parecis, Rolim De Moura, 
Alta Floresta D’oeste, Santa Luzia D’oeste, Castanheiras e Novo Horizonte. Dentro do TZM estão demarcados 
três territórios indígenas, sendo mais de nove etnias indígenas. Essas áreas sofrem com a pressão do efeito de 
borda como a extração ilegal de madeira, dentre outras práticas de degradação social e ambiental. Essa amal-
gama de problemas e as perspectivas de futuro, da relação do tecido social face os recursos naturais e suas 
derivações socioeconômicas, culturais e ambientais, reencontram novas formas de diálogos e enfretamentos 
nas dinâmicas dos colegiados territoriais. Dessa forma, a proposta da política territorial vem suprir dinâmicas 
e complexidades presentes na região, e o TZM tem enquanto desafio tornar-se um espaço de participação 
popular nas tomadas de decisões referentes ao meio rural, construindo assim uma democracia participativa. 
O presente estudo intenta evidenciar uma análise qualitativa da política territorial no território de identidade 
rural da Zona Da Mata, ao longo dos três anos da atuação do colegiado territorial. Assim, o foco da análise per-
meará questões acerca da participação social, da representatividade dos grupos étnicos nos espaços de deba-
tes e decisões territoriais, como também da participação das mulheres e indígenas nas decisões. Dessa forma, 
pretende-se vislumbrar os desafios enfrentados pelos membros territoriais, bem como discutir estratégias 
para a construção de uma efetiva política territorial. Para tanto, foi utilizado enquanto escopo metodológico 
entrevistas com membros do colegiado territorial, observações participantes, além de um diagnóstico partici-
pativo realizado nos sete municípios que compõem o território.
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Introdução

O Território Zona da Mata Rondoniense (TZM), foi homologado em 2013, composto pelos municípios: 
Alto Alegre dos Parecis, Rolim de Moura, Alta Floresta D’oeste, Santa Luzia D’Oeste, Castanheiras e Novo 
Horizonte. Dentro do TZM estão demarcados três territórios indígenas, sendo mais de nove etnias indíge-
nas. A amalgama de problemas do processo de ocupação do território, passado recente, e as perspectivas 
de futuro, da relação do tecido social face os recursos naturais e suas derivações socioeconômicas, culturais 
e ambientais, reencontram novas formas de diálogos e enfretamentos nas dinâmicas dos colegiados ter-
ritoriais. Dessa forma, a proposta da política territorial vem suprir dinâmicas e complexidades presentes 
na região, e o TZM tem enquanto desafio tornar-se um espaço de participação popular nas tomadas de 
decisões referentes ao meio rural, construindo assim uma democracia participativa. O presente estudo in-
tenta evidenciar uma análise qualitativa da política territorial no Território de Identidade Rural da Zona da 
Mata, ao longo dos três anos da atuação do colegiado territorial. Assim, o foco da análise permeará questões 
acerca da participação social, da representatividade dos grupos étnicos nos espaços de debates e decisões 
territoriais, como também da participação das mulheres e indígenas nas decisões. Dessa forma, pretende-se 
vislumbrar os desafios enfrentados pelos membros territoriais, bem como discutir estratégias para a cons-
trução de uma efetiva política territorial. Para tanto, foi utilizado enquanto escopo metodológico entrevistas 
com membros do colegiado territorial, observações participantes, além de um diagnóstico participativo rea-
lizado nos sete municípios que compõem o território. 

A formação do Território

A ocupação e apropriação do vasto espaço amazônico, em especial o território rondoniense, se deu 
atrelado ao desmatamento promovido pelas levas de colonos, migrantes, ao longo das redes de rodovias e 
concentrados em pólos de indução econômica, promovido pelo poder central. 

Os espaços antes ocupados pelas florestas e pelas comunidades autóctones foram destinados à pecuária 
e a agricultura, formando novas características da paisagem, territoriais e socioeconômica1. A partir da década 
de 1970, diferentes formas de ocupação se desenvolveram nas diversas regiões da Amazônia, gerando padrões 
de desflorestamento diferentes em função dos diferentes processos de ocupação2. Na sua primeira fase o pro-
cesso de ocupação foi baseada no seguinte tripé: a) implantação de redes de integração espacial por meio de 
rodovias, hidrelétricas, telecomunicação e urbanização; b) implantação de projeto de colonização e mineração 
via desapropriação de terras devolutas e; c) subsídios ao fluxo de capital e indução de fluxos de migratórios3. 

Os processos mais recentes empreendidos se baseiam na mineração, agroindústria e por último a en-
trada da soja, acelerada com as perspectivas de funcionamento dos multimodais, interconectando hidrovia, 
rodovia e ferrovia4, e, atualmente sob o novo surto da retomada as grandes hidrelétricas5. Este decurso de 
ocupação do espaço amazônico conflui para o cenário atual de Rondônia, com suas novas territorialidades, 
um espaço multifacetado em 52 municipalidades e uma população de 1.562.409 habitantes, destes 413.229 
ainda residentes no meio rural.

A estrutura de apropriação e uso das terras seguiu as dinâmicas das políticas de ocupação da Amazô-
nia, porém com as particularidades para cada micro e mesorregiões. O espaço do atual Território Zona da 
Mata Rondoniense, seguiu o processo de colonização usual do POLONOROESTE, onde a permanência do co-
lono na propriedade estava vinculada à derrubada da floresta, dentro de uma concepção de pequenas áreas 
destinadas às famílias de colonos6.

1a BECKER, B. K. Amazônia: Geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 

1b BECKER, B. K. In. Um projeto para a Amazônia no século 21. desafios e contribuições. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2009. p. 
37 – 138.

2 ESCADA, M. I. S.; ALVES, D. S. Dinâmica da cobertura florestal como indicador para caracterização de padrões de ocupação em Rondônia. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO. 11., (SBSR), 2003, Belo Horizonte. Anais... São José dos Campos: INPE, 2003. p. 637-647.

3c BECKER, B. K. Amazônia: Geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

3d BECKER, B. K. In. Um projeto para a Amazônia no século 21. desafios e contribuições. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2009. p. 37 – 138.
4 KITAMURA, P. C. A Amazônia e o desenvolvimento sustentável. EMBRAPA-SPI, 1994.
5 CARVALHO, R. A Amazônia rumo ao “ciclo da soja”. Amazônia Papers, n. 2, 8 p. Programa Amazônia, Amigos da Terra. São Paulo, 1999.
6 PEDLOWSKI, M.; DALE, V.; MATRICARDI, E. A CRIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E OS LIMITES DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EM RONDÔNIA. Am-

biente & Sociedade – Ano II – N. 5 – 2o Semestre de 1999.
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O estado de Rondônia apresenta atualmente uma concentração de 34% das terras privadas acima de 
1000 ha, sob a posse de poucos proprietários, o que equivale apenas 1% do número de propriedades, se-
gundo o último levantamento do IBGE7 no ano de 2006. Por outro lado, 58% de número de propriedades 
tem até 50 ha, o que corresponde apenas 12% das terras privadas no Estado. Seguido de 22% do número de 
estabelecimento agropecuários que se encontram entre 50 e 100 há. Esses dados expressam uma relativa 
distribuição de terra no estrato de pequenas propriedades, todavia destoa com a alta concentração de terras 
na classe superior, de mais 30% das terras privadas no Estado que pertence a apenas a 1% de proprietários.

O tamanho médio da propriedade no Estado é de 96,7 ha ao passo que no Território na Zona da Mata 
Rondoniense o valor é de 71,3 ha. Assim, na Zona da Mata, a área média das propriedades aproxima-se do 
valor referente a um módulo fiscal (60 ha). Todavia, uma análise da primeira categoria de propriedades, dos 
programas de colonização, tem que cerca de 70% das propriedades possuem área média de 16 ha, que pelo 
aspecto legal, determinado pelo módulo fiscal, não possuem área mínima suficiente para que sua exploração 
seja viável. Ou seja, a produção agropecuária na área não seria suficiente para garantir condições mínimas 
à reprodução social e uso sustentável dos recursos naturais. Nesse contexto, políticas públicas que venham 
soar para uma melhoria dos territórios rurais e geração de renda justificam-se pela importância social/
econômica para a Zona da Mata Rondoniense. 

Este processo de ocupação, no Território Zona da Mata Rondoniense, logrou reduzir a cobertura flo-
restal de 77,1% em 1985 para 47,5% em 2011, restando basicamente as áreas protegidas por Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas8.

O Território Zona da Mata Rondoniense, no que tange a matiz de diversidade amazônida, possui dois 
territórios indígenas, que no total somam cerca de oito grupos étnicos distintos, distribuídos nas terras in-
dígenas Mequéns e Rio Branco. Essas terras indígenas são as responsáveis pela cobertura do remanescente 
florestal que ainda existe no Território Zona da Mata. Essas áreas sofrem com a pressão do efeito de borda, 
como a extração ilegal de madeira, dentre outras práticas de degradação social e ambiental. 

A ocupação e apropriação dos recursos naturais, que foi empreendido em Rondônia e no conjunto da 
Amazônia Legal, apresentam uma estrutura excludente e rígida, processo histórico ainda em curso e, o qual 
tem impactado significativamente o bioma com a degradação dos solos e progressiva insustentabilidade 
ecológica, econômica e social9.

Neste processo, o Estado teve e continua exercendo papel fundamental na dinâmica contemporânea do 
processo interno, que direta ou indiretamente configura a atual e complexa realidade social, econômica e 
ambiental do amplo território amazônico.

O corolário de todo esse processo resulta em um conjunto de problemáticas na contemporaneamente, 
no tecer de novas territorialidades de um corolário de diversas matizes étnicas e sociais na Amazônia. Esse 
processo histórico perverso em muito contribuiu com a manutenção da pobreza no meio rural, a desigual-
dades de gênero, a exclusão das comunidades indígenas das tomadas de decisões, como também de acesso 
a um conjunto de políticas públicas de direito e, uma natureza fragmentada pelo processo de ocupação do 
solo e da acomodação dessa estrutura social e econômica.

Assim, o modelo engendrado e posto em curso no século passado, operado pelo poder central vai per-
dendo espaço nas novas territorialidades, assim como na Amazônia contemporânea, o que vai gradativa-
mente se constituindo é a indução de processos endógenos centrado nas potencialidades e características 
do território10.

Esta transição requer adequações e mudanças estruturais da matriz produtiva, da apropriação dos fa-
tores de produção com equidade de gênero, focada nas potencialidades das territorialidades, lastreado por 
uma estrutura de ciência, tecnologia e inovação, alinhadas às necessidades sociais e ambientais. Sob essas 
novas perspectivas, o Plano Amazônia Sustentável (PAS), os Programas Territórios Rurais e da Cidadania, 
o Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Plano 
Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB), Macro Zoneamento Ecoló-

7 IBGE, 2014. Banco de Dados SIDRA, Censo Agropecuário 2006. 
8vi CAVALHEIRO, W. C. S. et al. (2014). Impacto da colonização na Zona da Mata Rondoniense. Amazônia Ocidental. No prelo.
9 MacroZEE da Amazônia Legal. Estratégias de transição para a sustentabilidade e proposta preliminar para consulta pública, MMA, 2010.
10 GIANNELLA, V.; CALLOU, A. É. P. A emergência do paradigma de desenvolvimento centrado no território na observação de duas políticas no Cariri 

cearense. Cad. EBAPE. BR, v. 9, nº 3, artigo 6, Rio de Janeiro, Set. 2011.
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gico Econômico da Amazônia Legal (MacroZEE AL), o Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios 
Rurais (Pronat), o Programa Minha Casa Minha Vida, dentre outras políticas, intentam reorientar o modelo 
de desenvolvimento, a partir de uma transição do atual padrão da estrutura socioeconômica, de apropriação 
e uso dos recursos naturais por um modelo de desenvolvimento sustentável. 

No contexto das novas perspectivas, no ano de 2013, foi homologado o Território da Zona da Mata Ron-
doniense (TZM), composto pelos municípios: Alto Alegre dos Parecis, Rolim de Moura, Alta Floresta D’oeste, 
Santa Luzia D’Oeste, Castanheiras e Novo Horizonte. 

A implementação dessas políticas públicas torna-se um dos um dos maiores desafios a ser enfrentado 
tanto por parte de governos quanto para a sociedade, de forma a superar o modos do passado recente, e 
construir uma nova cultura pautada na democracia participativa e na superação do clientelismo. 

A gestão territorial

Em que pese a gestão social territorial, nas tomadas de decisão do colegiado do TZM, foi evidenciado que 
as instituições públicas ainda exercem uma maior influência, constatado pela presença nas plenárias, amplian-
do seu poder de persuasão por estarem em maior em maior número, com 75%, em média, das plenárias. A este 
respeito, é o exemplo da Emater que possui 01 (um) voto, porém em cada reunião tem em média 04 (quatro) 
representantes, enquanto algumas representações da sociedade civil não se fazem presentes.

Referente à representatividade da sociedade civil no colegiado do TZM, levantado junto à plenária do 
colegiado, a pesquisa elucidou que: 90% disseram que a agricultura familiar está bem representada; da mes-
ma forma, 80% atestam que os assentados e acampados do Movimento dos Sem Terra (MST) também estão 
bem reresentados, e; 100% da plenária concordam que as comunidades tradicionais e indígenas estão bem 
representadas. A percepção referente aos indígenas pode está ligado ao fato de em todas as assembleias, até 
o momento da pesquisa, ter um ou mais representante. No entanto, a percepção a plenária destoa dos dados 
registrado nas atas das assembleias, com maioria da majoritária do poder público e as tomadas de decisão 
estarem sempre atreladas às propostas dos representantes destas, e poucas foram as vezes que tiveram re-
presentantes do MST e Movimento do Pequenos Agricultores (MPA), nos registros das reuniões e assembléias. 

Essa perspectiva é corroborada quando lhes é solicitado que avaliem o grau de influência dos governos 
estadual e municipal nas tomadas de decisões do colegiado. Em relação ao governo estadual, representado 
pela figura da Emater, 27,8% diz ser muito baixa essa influência, 11,1% baixa, 38,9% moderada, 11,1% alta 
e 11,1% muito alta. Em relação ao governo municipal foi apontado como sendo: 17,6% muito baixa, 29,4% 
baixa, 23,5% moderada e 29,4% alta.

Quanto à frequência e regularidade das reuniões e assembleias, estas são marcadas de acordo com as 
demandas, muitas vezes quando tinha algum edital para acessar recursos, segundo os registros das atas. En-
tretanto, quando perguntado aos participantes do território sobre a dinâmica das reuniões e assembleias a 
maioria responderam que estava adequado. O resultado do questionamento das frequências dos encontros 
do colegiado foram: 59% disseram ser satisfatória, 8% muito freqüente, 4% pouco freqüente e 29% não 
sabem ou não opinaram. 

A participação da mulher no colegiado do TZM, quando do início das atividades do Núcleo de Estudos 
e Extensão em Desenvolvimento Territorial, no início de 2014, não ultrapassava 30%. Para superar a tal 
situação foi realizado um trabalho para compreender as causas desse problema e elevar a participação das 
mesmas. Ao longo deste trabalho, quando lhes foram perguntado o que impossibilitaria de estarem partici-
pando do Território Zona da Mata. Das 41 respostas, 48,78% elencaram a falta de divulgação e comunicação 
como principal fator da impossibilidade de participarem das reuniões territoriais, 19,51% alegaram a falta 
de transporte, 17,07% disseram que é a falta de interesse e 14,63 % atribuíram a ausência devido as tarefas 
do dia-a-dia, porém 56 mulheres, das 97 participantes não quiseram se manifestar.

Na mesma linha, quando lhes foram consultadas sobre o grau de associativismo da mulher rural, o re-
sultado foi o seguinte: 58,33% declarou participar de alguma associação e, 41,67% disseram não fazer parte 
de nenhuma associação.

A respeito do acesso às políticas públicas, por parte da associação, 63,77% das entrevistadas disseram 
que sim e 36,23% atestaram que não acessaram. No que toca quais políticas públicas foram acessadas, foi 
citado o PAA e o PNAE. Além das políticas públicas via programas e projetos, também foi identificado emen-
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das diretas de parlamentares que destinam recursos às associações, sobretudo para a compra de equipa-
mentos, veículos e/ou construção para atender demandas das associações. O ponto ainda mais relevante, 
sobre o acesso às política pública, é o acesso ao PRONAF Mulher11, apenas 9,20% disseram que já acessaram, 
ao passo que 90,80% nunca tiveram acesso a esse crédito. Essa informação indica o quão ainda está distante 
as políticas estruturantes de efetivação da autonomia da mulher rural, isso corrobora com os dados acima 
sobre as dificuldades de sua participação no colegiado, evidenciando a sua condição de papel secundário na 
tomada de decisão no núcleo familiar.

Considerações finais 

Os dados descortinam algumas dificuldades enfrentadas pelo TZM, no que toca a articulação de núme-
ro expressivo da sociedade civil. Com a pouca presença da sociedade civil, o colegiado territorial é ocupado 
principalmente por órgãos públicos ligados ao tema rural. Vale enfatizar as contribuições de algumas insti-
tuições públicas, entre elas a Emater12, entretanto, o espaço do território deve e precisa ser ocupado pela so-
ciedade civil, associações, sindicatos e movimentos sociais, caso contrário, continuará sendo ocupado pelos 
órgãos públicos que continuarão a elencar as suas prioridades na agenda territorial, perdendo o sentido e 
de sua existência. Assim, a efetivação da política territorial, a partir dos seus preceitos de democracia parti-
cipativa, ainda tem uma longa tarefa, entretanto, também é salutar as experiências positivas desenvolvidas 
no TZM, a partir das ações do NEDET, tal qual a consolidação do comitê de mulheres, realidade fruto das 
oficinas temáticas realizadas com as mulheres rurais dos sete municípios que compõem o TZM. Em suma, 
percebe-se que a participação social, também faz-se mediante a compreensão do que é a política territorial, 
seu sentido prático para a melhoria da vida no campo, assim, trabalhos que busquem dar visibilidade para 
a política, são de grande relevância para a sua efetivação. 

11 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que possui algumas modalidades dentre elas uma especifica destinada à mulher.
12 Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia.
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Resumo

Os territórios rurais de identidade e da cidadania possuem diversas organizações sociais que atuam 
nos mais distintos campos. Dentre essas organizações vêm crescendo os coletivos de mulheres agricultoras 
familiares e as dinâmicas produtivas para as quais esses grupos se voltam, geralmente influenciados pela 
cultura, características climáticas, aptidão produtiva local entre outros fatores. Partindo desse pressuposto 
objetiva-se com esse trabalho narrar a organização de coletivos de mulheres no Território da Zona da Mata 
Sul da Paraíba discutindo inclusive as fragilidades e potencialidades das suas atividades produtivas, busca-
-se também interpretar a atuação do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial (Nedet) e seu refle-
xo sobre a articulação desses grupos no Território da Zona da Mata Sul (ZMS) da Paraíba. Para alcançarmos 
esses objetivos foram realizadas visitas e diálogos com as lideranças nos municípios que compõem o Ter-
ritório da Zona da Mata Sul, assim como conversas e reuniões com os grupos identificados e com o Comitê 
Setorial de Mulheres do território. Para melhor avaliar as ações da assessoria foi utilizado um questionário 
com questões focadas no processo de articulação, repasse de informações e atendimento das demandas do 
território, foi também aberto espaço para que os componentes da plenária territorial avaliassem de forma 
oral e coletiva a equipe de assessores. Com o desenvolvimento do trabalho foram identificados grupos pro-
dutivos de mulheres dos municípios de Pitimbu, Pedras de Fogo, João Pessoa, Conde, Bayeux, Pilar, Alhandra 
nos 13 municípios da ZMS. Esses grupos trabalham com agricultura, artesanato, pesca e gastronomia, po-
rém cada um com sua peculiaridade e potencialidade, porém as fragilidades apresentadas são as mesmas, 
insuficiências do serviço prestado pela assistência técnica, assim como o frágil ou inexistente processo de 
formação e de organização. Com relação às ações desenvolvidas pelo Nedet ao longo de 2015, essas foram 
avaliadas de forma muito positiva pela plenária territorial, nos campos em que se realizou à consulta, dessa 
forma pode-se afirmar que o reflexo da atuação do Nedet sobre os grupos produtivos de mulheres da ZMS 
proporcionou um elevado grau de satisfação desse público e que isso vem incidindo diretamente no proces-
so de autonomia e empoderamento das mulheres da Mata Paraibana.

Palavras-chave: Autonomia, Geração de Renda, Assessoria territorial
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Introdução

Os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (Nedet) são unidades com função de apoiar 
ações de extensão e de assessoramento técnico aos Colegiados Territoriais e demais atores dos territórios 
rurais (Portal dos Nedet, 2015). Os Nedets foram pensados como uma estratégia de assessoramento à ma-
cro política de desenvolvimento territorial e são frutos da CHAMADA CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014 – 
NÚCLEOS DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. As equipes dos Nedet são formadas por 
um coordenador de projeto, um coordenador de núcleo, um Assessor Territorial de Gestão Social (ATGS, um 
Assessor Territorial de Inclusão Produtiva (ATIP), uma Assessora Territorial de Gênero(ATGe). As equipes 
Nedets atuam tanto nos territórios rurais de identidade quanto nos territórios atendidos pelo Programa 
Territórios da Cidadania. 

A formação dos territórios rurais de identidade é uma ação de Estado dirigida para regiões rurais nas 
quais se constroem, historicamente, relações de pertencimento e identidades culturais e geográficas (DAN-
TAS e COSTA, 2014). Além da dimensão cultural e geográfica os territórios são formados por afinidades 
ambientais e produtivas, entretanto as afinidades políticas e sociais, geralmente se sobrepõe as demais. Um 
município que faz parte de determinado território pode pautar a sua saída e ingressar em outro que tenha 
maior afinidade política e articulação. 

Dentro desse recorte territorial temos um destaque o Programa Territórios da Cidadania que surge 
como estratégia para canalizar ações sociais de atendimento à pobreza e aprimorar a equidade nas opor-
tunidades de desenvolvimento no mundo rural brasileiro (FAVARETO et al, 2010). O estado da Paraíba é 
composto por 15 territórios rurais de identidade: Alto Sertão, Borborema, Cariri Ocidental, Cariri Oriental, 
Curimataú, Médio Piranhas, Médio Sertão, Piemonte da Borborema, Seridó, Serra de Teixeira, Vale do Pa-
raíba, Vale do Piancó, Vale do Piranhas, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. Desses, seis pertencem ao 
Programa Territórios da Cidadania: Borborema, Cariri Ocidental, Curimataú, Médio Sertão, Zona da Mata 
Norte e Zona da Mata Sul. 

O Território Zona da Mata Sul abrange uma área de 1877, 9 km², corresponde a 33,3% do território 
do estado da Paraíba (IBGE, 2014) e é composto pelos municípios de Alhandra, Bayeux, Caaporã, Caldos 
Brandrão, Conde, Itabaiana, João Pessoa, Juripiranga, Pedras de Fogo, Pilar, Pitimbú, São José dos Ramos, São 
Miguel de Taipú. Sendo João Pessoa, capital do estado e o maior centro urbano do Estado. 

O colegiado territorial da ZMS é formado por instância de organização: a Plenária Territorial, que é a 
instância de deliberação composta por 70 entidades sendo 43 entidades da sociedade civil e 27 do poder 
público. Da Plenária é retirada a formação da Coordenação Territorial, atualmente composta por 27 entida-
des (15 sociedade civil e 12 do poder público), essa instância tem a função de definir a agenda territorial, 
além de avaliar projetos territoriais fundamentados no PTDRS (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável), cabe à essa instância eleger a Coordenação Executiva, encarregada de operacionalizar as ações 
mais administrativas do território, como: emissão de documentos, organização de eventos e reuniões. O 
Núcleo Técnico tem a função de elaborar os projetos territoriais e somente é convocado mediante demanda 
da coordenação. As Câmaras Temáticas e Comitês Setoriais são espaços de discussões focadas em temas es-
pecíficos e de relevância para o desenvolvimento do território, na ZMS foram criadas sete dessas instâncias 
(Inclusão Produtiva, Educação e Cultura, Povos e Comunidades Tradicionais, Juventude, Pesca e aquicultura, 
Gestão ambiental, Mulheres). 

Dentro do território da ZMS existem grupos de mulheres que apresentam diferentes potencialidades 
produtivas, agricultoras familiares horticultoras, fruticultoras, criadoras, pescadoras extrativistas, aquicul-
toras, apicultoras, meliponicultoras, artesãs e outras. A ZMS é assessorada por uma das equipes da Rede 
Baixada Litorânea, que vem desenvolvendo ações de assessoria desde fevereiro de 2015 com os diversos 
grupos produtivos. Assim avaliar de que forma as ações e atividades desenvolvidas por esse novo modelo 
de assessoria tem refletido sobre no processo de empoderamento, autonomia e equidade social e de gênero 
dos grupos de mulheres do território torna-se necessário e de grande relevância para avaliação do trabalho.

Devido a esse fato objetivou-se narrar a organização de coletivos de mulheres no Território da Zona da 
Mata Sul da Paraíba discutindo inclusive as fragilidades e potencialidades das suas atividades produtivas, 
busca-se também interpretar a atuação do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial (Nedet) e seu 
reflexo sobre a articulação desses grupos no Território da Zona da Mata Sul (ZMS) da Paraíba.
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Material e metodologia

O trabalho tem como recorte temporal o ano de 2015 e o primeiro semestre de 2016. Quanto ao recorte 
espacial esse é compreendido pelos municípios que fazem parte o Território da Zona da Mata Sul. Segundo 
o IBGE (2014) esses municípios em conjunto apresentavam uma população de 1.226.956 habitantes com 
1.069.432 destes residindo no meio urbano e 157.524 no meio rural. 

Participaram da pesquisa tanto os componentes do colegiado quando agricultores e agricultoras fami-
liares da ZMS. Foi utilizada a pesquisa qualitativa como metodologia para coleta de dados. De acordo com 
McMillan e Schumacher (1986) a observação participativa, a entrevista etnográfica, a consulta de documen-
tos e a observação não-participativa, são algumas das ferramentas inerentes à pesquisa qualitativa. 

Para obtenção dos resultados foram realizadas visitas de campo e adotada a observação participante 
como metodologia, visto que ambas deram um retorno adequado para alcançar os objetivos da pesquisa. 
Conforme Queiroz et. al. (2007) a observação de um fenômeno concebe uma noção real do ser ou ambiente 
natural, como fonte direta dos dados. Os mesmos autores ainda afirmam que a observação participante 
consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo 
por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar 
naquela situação.

Diante disso foram realizadas ao longo de 2015 e no início de 2016 visitas aos municípios que compõem 
o território afim de identificar os grupos produtivos de mulheres. Foram também conduzidas entrevistas 
informais, onde as atrizes territoriais puderam se expressar livremente diante dos pontos colocados nos 
diálogos firmados. De acordo com Duarte (2004) a realização de entrevistas, sobretudo aquelas de caráter 
semiestruturadas, abertas, de histórias de vida etc. demandam esforços, pois propicia situações de contato, 
ao mesmo tempo formais e informais, visando atender aos objetivos da pesquisa.

Foram realizadas também reuniões com os grupos nos municípios e no Comitê Setorial de Mulheres do 
território. Além disso, foi aplicado um questionário semiestruturado no transcorrer da plenária territorial 
ZMS, que ocorreu em abril de 2016 no município de Pedras de Fogo. Esse questionário contemplou questões 
de múltipla escolha e questões abertas de forma a possibilitar a avaliação do trabalho que está sendo de-
senvolvido por cada assessor do território. Os componentes do colegiado socializaram sua avaliação sobre 
o trabalho do NEDET também de forma oral durante plenária territorial. As informações coletadas foram 
tabuladas e sistematizadas em gráficos para facilitar a compreensão das mesmas.

Resultados e discussões

A partir do início da atuação do Nedet no Território da Zona da Mata Sul os grupos de mulheres exis-
tentes foram rearticulados. Inicialmente foi reestruturada a instância territorial responsável pela discussão 
das temáticas de direitos das mulheres, políticas públicas específicas, equidade de gênero e autonomia da 
mulher rural, o Comitê Setorial de Mulheres do território. Na recomposição ocorrida em abril de 2015 com-
puseram o comitê dez entidades, sendo cinco da Sociedade civil: Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário de Pilar, Associação de Mulheres de Una São José, Articulação de Mulheres 
Tabajaras, Associação de Mucatú e Associação das Marisqueiras pobres de Acaú e cinco do poder público: 
Assessora Territorial de Gênero – Nedet, Emater – PB, UFPB, IFPB e UEPB.

Para que essa reestruturação ocorresse foi feito um trabalho de identificação e mobilização inicial dos 
grupos. Após a reestruturação foram conduzidas visitas aos municípios para levantar os grupos de mulheres 
existentes no território e articular sua participação nas instâncias territoriais. Com isso foram identificados 
13 grupos de mulheres que desenvolvem atividades produtivas no território: Associação das Marisqueiras 
de Acaú, em Pitimbu; Associação Mulheres de Una de São José e Associação de Mulheres de Cabanas, em 
Pedras de Fogo; Sereias da Penha, Grupo de Mulheres Marisqueiras de Mandacaru, em João Pessoa; Arti-
culação de Mulheres Tabajaras, que estão presentes em João Pessoa, Alhandra, Pitimbu e Conde; Grupo de 
Mulheres Ponto e Arte, em Pilar; Associação das Artesãs de Artes e Cultura de Alhandra-PB e Musas de Su-
bauma, em Alhandra; Mulheres mil, Associação das Mulheres de Nova Vida, Grupo de mulheres de Marinas, 
em Pitimbu e Grupo de agricultoras de Bayeux, em Bayeux. 
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Associação das Marisqueiras pobres de Acaú é um grupo de mulheres que desenvolve diversas ativida-
des produtivas oriundas da pesca extrativista do marisco, que é a principal atividade do grupo, mas deve-se 
destacar também as ações do grupo de culinária, composto por seis mulheres marisqueiras que utilizam 
os mariscos coletados para elaboração de pratos, assim como o grupo de artesanato composto por vinte 
mulheres, que fazem uso do subproduto do beneficiamento do marisco para confecção das peças artesanais 
e o grupo de dança composto por 20 integrantes, que se apresenta nos eventos culturais do município de 
Pitimbu dançando Aruenda da Saudade. O grupo ao todo é composto por 164 mulheres associadas e possui 
sede em Acaú, distrito do município de Pitimbu – PB.

A Associação Mulheres de Una de São José é um grupo composto por mulheres agricultoras que culti-
vam raízes, tubérculos e outros produtos da agricultura como milho, feijão e hortaliças. Há entre as asso-
ciadas mulheres que produzem bolos de mandioca, beijus e grande parte da sua produção é comercializada 
na feira livre do município de Pedras de Fogo. Este grupo é composto por 42 associadas e está localizado 
na comunidade rural Una de São José no município de Pedras de Fogo.

Associação das Mulheres de Cabanas é composta por 30 mulheres agricultoras que cultivam os memos 
produtos das mulheres de Una de São José. A comercialização é feita na feira do município de Pedras de Fogo 
e também na feira da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) em João Pessoa, a partici-
pação de representantes dessa associação nesse espaço de comercialização já foi resultado da articulação 
do comitê setorial de mulheres do território assim como da assessoria Nedet. 

O grupo de artesãs Sereias da Penha é um grupo de 43 mulheres que produzem artesanato usando 
como matéria prima a escana de peixe. O projeto Mulheres Mil no município de Pitimbu atende mulhe-
res da comunidade de Camucim, que trabalham com artesanato e danças, na comunidade de Taquara, que 
trabalham com horticultura e no Alto da Bela Vista. O projeto assessora também o grupo de mulheres que 
produzem licor a base de frutas típicas da região. 

A Articulação das Mulheres Tabajara é uma organização das mulheres indígenas do litoral sul paraiba-
no, esse grupo reúne as Tabajaras de quatro municípios: João Pessoa, Conde, Pitimbu e Alhandra. São feitas 
atividades de formação e capacitação e apoio as mulheres que trabalham com gastronomia, elaborando 
pratos típicos da culinária indígena, assim como artesanato. O grupo de mulheres que vivem da pesca extra-
tivista do marisco em Mandacaru é um grupo extremamente carente neste grupo participam 15 mulheres, 
elas beneficiam o marisco em suas casas de maneira improvisada e precária. O grupo identificado está loca-
lizado em João Pessoa.

O grupo de mulheres da comunidade Marinas, que produzem erva medicinal recebe apoio de Sebrae, 
que trabalham o processo de gestão social do grupo. Esse grupo é composto por 12 mulheres, as mesmas 
além da produção das ervas também produzem elixir e pomadas. Esse grupo está localizado no município 
de Pitimbu. A Associação das Artesãs de Artes e Cultura de Alhandra-PB (ARTECA) é uma associação que 
abrange toda Mata Sul, sua principal atividade é a realização de cursos para formar novas artesãs e também 
aprimorar o trabalho de mulheres que já fazem algum tipo de trabalho manual.

A Associação das Mulheres de Nova Vida é composta por mulheres agricultoras e também há nessa 
associação um grupo de mulheres que produzem alimentos oriundos da mandioca, tais como: bolos, tapioca 
e beijus. Estão associadas 30 mulheres e esta está localizada no município de Pitimbu – PB. O grupo de gas-
tronomia Musas de Subauma é um grupo de mulheres agricultores do Assentamento Subauma no município 
de Alhandra – PB. São componentes do grupo oito mulheres que produzem e comercializam comida típica 
que da culinária da região da Zona da Mata Sul da Paraíba.

Na pequena área rural do município de Bayeux foi formado um grupo de 10 agricultoras que produzem 
raízes, tubérculos, leguminosas e plantas ornamentais. As agricultoras estão organizadas e recebem apoio 
da UMB (União das Mulheres Brasileiras).

O grupo de mulheres Ponto e Arte de Pilar foi formado mediante discussões ocorridas na comunidade 
Jacaré, onde já existia 10 mulheres que trabalhavam com artesanato e outras atividades manuais, porém de 
forma individual e não organizada. A equipe de assessoras Nedet/ZMS realizou a exposição sobre o proces-
so de organização e formação de um grupo e com objetivo de fortalecer a organização das artesãs e o grupo 
foi formado. As artesãs têm como sua principal atividade o crochê, mas também trabalham na elaboração 
de peças com reciclagem. 
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Durante a pesquisa foi observado que mesmo diante de um cenário onde os grupos estão sendo for-
mados e as informações estão chegando até o público de interesse, ainda existe inúmeras fragilidades no 
processo organizativo dos grupos. Foram relatados em diversos municípios visitados que a descontinuidade 
da assistência técnica e a inexistência de uma assistência técnica de qualidade e voltada para o atendimento 
da mulher campesina ocasiona muitas vezes a ineficiência produtiva nas áreas e as perdas de produção e 
até de políticas públicas por falta de orientação. A demanda mais evidente e comum a todos os grupos é por 
processos de formação em associativismo, cooperativismo e economia solidária.

Os grupos identificados apresentam atividades produtivas diversas, mas as principais potencialidades 
são: a produção agrícola, os trabalhos com gastronomia e o artesanato. Dessa forma os grupos carecem de 
investimento e de ações que possam explorar essas potencialidades, a exemplo de investimento em infraes-
trutura e formação.

Quanto às ações do Nedet algumas conquistas já são palpáveis, a exemplo da realização, juntamente 
com a Coordenação Territorial da ZMS, a exemplo da frequência de realização das reuniões das Câmara 
Temática de Inclusão Produtiva e o Comitê Setorial de Mulheres, nesses espaços são discutidas políticas 
públicas como: Proinf (Projetos de Infraestrutura), PAA (Programa de Aquisição de alimentos), Pnae (Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar), ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), ATES (Programa de 
Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária) e Crédito, e foi mediante as discussões ocorridas 
nessas instância colegiadas que se construiu duas propostas de projetos PROINF, uma no ano de 2015 e 
outra em 2016, ambos para atender à grupos produtivos de mulheres da ZMS.

Quanto à avaliação do NEDET os componentes da Plenária Territorial da ZMS responderam a um ques-
tionário que resultou em uma avaliação muito positiva da atual do NEDET no ano de 2015. Segundo os 
componentes da plenária o repasse de informações, o processo de mobilização, a pronta resposta às deman-
das territoriais e as ações desenvolvidas pelo NEDET no território foram consideradas muito satisfatórias. 
Foram relatadas de forma sistêmica pelos presentes que a equipe tem incentivado o processo de empode-
ramento e autonomia do colegiado e que o processo de formação também tem sofrido impactos positivos. 

Conclusão

Durante o trabalho desenvolvido pela assessoria do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial 
(Nedet) foram identificados 13 grupos produtivos de mulheres no território da Zona da Mata Sul da Paraí-
ba. Esses grupos desenvolvem atividades produtivas diversas como: produção agrícola, pesca extrativista, 
artesanato e gastronomia. 

Os grupos identificados mesmo apresentando fragilidades como a descontinuidade da assistência téc-
nica, a inexistência de uma assistência técnica qualificada e específica para mulheres e necessidade por for-
mação em associativismo, cooperativismo e economia solidária, as atividades produtivas voltadas à prática 
da agricultura, ao artesanato e à gastronomia se configuram dentro da dinâmica dos grupos de mulheres da 
ZMS como atividades potencialmente rentáveis. 

A assessoria Nedet vem desenvolvendo atividades diversas em muitos campos dentro da dinâmica ter-
ritorial e em específico com o incentivo à articulação, empoderamento e autonomia dos grupos produtivos 
de mulheres. Dentro dessa perspectiva os atores sociais componentes da Plenária Territorial avaliaram de 
forma muito positiva e satisfatória as ações da assessoria em 2015. Dessa forma e diante dos trabalhos de-
senvolvidos o reflexo da atuação do núcleo tem sido demasiadamente benéfico para o processo de articula-
ção, formação e autoconhecimento dos grupos de mulheres do território da ZMS da Paraíba.
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Resumen

Evidentemente los esfuerzos generados en los últimos años, por la búsqueda del cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio, trajeron consigo una serie de transformaciones y cambios en las estruc-
turas socioeconómicas y geopolíticas del medio rural latinoamericano, los cuales hoy son la línea base para 
los retos que impone la agenda 2030 del desarrollo sostenible. Por esta razón, resulta relevante identificar 
y dar seguimiento a las acciones que permitieron avanzar de manera positiva y aprender de aquellas que no 
lo hicieron posible. En el caso de México, la cruzada nacional contra el Hambre (CNCH) representa el último 
gran esfuerzo en cuestiones de política y de acciones operativas para hacer frente a los temas de la pobreza 
y la desigualdad, una iniciativa instrumentada por el Gobierno Federal a inicios del 2013, que con base en 
“la participación y la cohesión social” ha pretendido generar las condiciones para una gestión más eficiente 
de los territorios tanto rurales como urbanos. De esta forma, el tema central es la participación comunita-
ria que se presenta como una herramienta ideal y favorable para la estructuración y la planificación de las 
políticas públicas y del tejido social, así como para la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de los programas que la contemplan. En este sentido, esta contribución centra su análisis crítico desde el 
enfoque de la gerencia social en la estructura programática y operativa de la cnch como un acontecer con-
temporáneo en las formas de hacer tangibles las políticas públicas. Asimismo, retoma la evidencia empírica 
para discutir los alcances y limitantes de los comités comunitarios en el desarrollo territorial. Estos comités 
son una figura con reconocimiento jurídico y autonomía propia, enmarcados en la cnch, quienes oficialmen-
te hoy tienen el gran compromiso de fungir como órganos de participación, concertación y representación 
de una comunidad, con la responsabilidad de ser el actor, gestor y promotor del cambio bajo los preceptos 
de la actual política de desarrollo social en méxico. Si bien la integración de la participación comunitaria y su 
institucionalización marca un nuevo punto de partida respecto a las políticas incluyentes, su operacionaliza-
ción también es un periodo de prueba para que ese proceso responda a las expectativas de habilitar al com-
ponente comunitario organizado, ya que al menos, desde la teoría es transversal, multisectorial e integral, 
es decir, su importancia y nivel de injerencia es de carácter territorial, de ahí lo relevante de ser analizada.
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Introducción

Los esfuerzos generados en los últimos años, por la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del milenio, trajeron consigo una serie de transformaciones y cambios en las estructuras so-
cioeconómicas y geopolíticas del medio rural Latinoamericano. La mayoría de los gobiernos democráticos 
implementaron políticas compensatorias apoyadas por los organismos internacionales, las trayectorias po-
líticas dominantes y los marcos legales locales, dirigidas principalmente a regiones geográficas específicas 
y grupos sociales vulnerables. Esta situación, sumada a la heterogeneidad de situaciones entre los países de 
la región, que históricamente comparten problemas, soluciones y resultados comunes; como el de la per-
sistencia de la pobreza y la inseguridad alimentaria, representa hoy en día el escenario que impone nuevos 
retos para la agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. La cual consiste en un plan de acción que, a nivel global, 
busca generar las condiciones básicas necesarias para lograr el bienestar de las personas, el planeta, la pros-
peridad, la paz y el trabajo conjunto (PNUD, 2015). 

En México, a pesar de estar a la vanguardia en estos temas, cifras del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ponen en evidencia que políticas y programas adoptados para 
hacer frente a la pobreza y fomentar el desarrollo rural, no son diferentes, durante las últimas décadas, 
no han tenido los efectos positivos deseados, pues las iniciativas se han visto condicionadas por distintos 
factores, pero principalmente por: las transiciones políticas, la falta de aplicación estricta de los planes de 
desarrollo, el crecimiento poblacional, el cambio climático y el deterioro ambiental. Por lo anterior, esta 
contribución aborda desde una perspectiva de Gerencia Social el análisis de la estructura programática 
y operativa de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). Retoma evidencia empírica de los Comités 
Comunitarios (CC) de la CNCH para discutir sus alcances y limitantes como principales responsables de la 
gestión de los territorios rurales.

Tendencias políticas para el desarrollo rural

De acuerdo con Echeverri (2009:8), las manifestaciones políticas que indicen hoy día en el medio rural 
Latinoamericano son resultado de las megatendencias que evocan una transición institucional que recon-
figura las relaciones territoriales a causa del efecto globalizador para combatir la pobreza. Estas formas 
intervención se pueden distinguir fácilmente en por lo menos cuatro tipos de políticas que obedecen a pro-
pósitos diferentes, aun cuando están interrelacionadas: a) las de carácter sectorial económico, centradas en 
la producción; b) las sectoriales sociales; c) las transversales de carácter territorial; d) y las macros. Todas 
ellas varían en materia, objeto y estructura institucional, pero tienen impactos que se cruzan y en muchas 
ocasiones se neutralizan entre sí. Sin embargo, al menos en el discurso, la tendencia observable más impor-
tante es una transición política hacia esquemas articulados en los que se prioriza la gestión interinstitu-
cional y las políticas territoriales, donde la sociedad civil organizada se responsabiliza de la gestión social, 
actuando desde la determinación de las necesidades de sus territorios hasta la negociación de las soluciones 
con el sector público. Estas transformaciones gradualmente se han convertido en un modelo que intenta 
encontrar fórmulas para estimular el desarrollo a partir del equilibrio entre los objetivos económicos frente 
a los beneficios sociales, la estabilidad política y el respeto ambiental (Sepúlveda, 2009:40).

La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH)

En el caso de México, la CNCH representa el último gran esfuerzo en cuestiones de política y de accio-
nes operativas para hacer frente a los temas de la pobreza y desigualdad, una iniciativa instrumentada por 
el gobierno federal a inicios del 2013, que con base en “la participación y la cohesión social” ha pretendido 
generar las condiciones para una gestión más eficiente de los territorios tanto rurales como urbanos. De 
esta forma, el tema central es la participación comunitaria que se presenta como una herramienta ideal y 
favorable para la estructuración y la planificación de las políticas públicas y del tejido social, así como para 
la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas que la contemplan. Reconoce que 
la pobreza y privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, 
que requiere de un enfoque integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de 
alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos (DOF, 2013). Además, impulsa 
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un proceso participativo dirigido a conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de gobierno, 
la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y la ciudadanía en general. Es decir, reco-
noce implícitamente la dimensión territorial del problema y queda condicionada al grado de territorialidad 
expresado por los actores locales, para que puedan constituirse en protagonistas de su propio desarrollo. 

A la par del surgimiento de la CNCH, en esa tendencia de transformación institucional, por decreto pre-
sidencial el 22 de enero de 2013 también se crea El Sistema Nacional contra el Hambre (SinHambre), donde 
se define la siguiente estructura operativa la cruzada:

 ― La creación de una Comisión Intersecretarial de la CNCH como mecanismo de coordinación entre 
dependencias del gobierno federal para la aplicación, operación, supervisión y evaluación de las 
acciones de política pública. Está encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social.

 ― Los acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con las entidades federativas y muni-
cipios, que tienen como objetivo definir coordinadamente con los gobiernos locales las acciones e 
inversiones a nivel territorial.

 ― El Consejo Nacional que actúa como mecanismo de convocatoria, coordinación y diálogo entre los 
sectores público, privado y social.

 ― El Comité de Alimentación está conformado por personas expertas en el ámbito de la academia, la 
investigación y especialistas en el tema.

 ― Los Comités Comunitarios que tienen como finalidad articular la participación social en la Cruzada 
y colaborar activamente en la identificación de las necesidades, la definición de las prioridades 
locales y también de las acciones.

Para el 2014, la CNCH se complementa con El Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, el cual 
constituye el instrumento de planeación oficial de la estrategia. Con toda esta infraestructura y lineamientos 
institucionales, materializados en una cartera de 90 programas federales dirigidos por 19 dependencias, go-
biernos estatales y municipales (SEDESOL, 2016). La iniciativa pretende ser una estrategia de inclusión y de 
bienestar social a partir de los siguientes objetivos: 1) Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición 
adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa, 2) Eliminar la desnu-
trición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia, 3) 
Aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, 4) Minimizar las 
pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios 
y 5) Promover la participación comunitaria (DOF, 2013). De aquí que, por su enfoque, la CNCH represente 
una esperanza de cambio en cuanto a la forma de implementar y hacer política para combatir la pobreza en 
cualquier territorio, pero especialmente en los rurales, que es donde se presentan los niveles de pobreza y 
marginación más elevados, donde justamente la “participación” y “cohesión social” son condiciones nece-
sarias para detonar el potencial territorial aprovechable y favorecedor del empoderamiento desde abajo, 
desde la base comunitaria de la sociedad. 

Implicaciones territoriales de la CNCH

Por el diseño operativo, estructura programática y alcance geográfico, la CNCH evidentemente es una 
iniciativa que altera las rutinas y dinámicas territoriales. En un principio, en el 2013, sus acciones estuvieron 
centradas en la atención prioritaria de los 400 municipios del país con mayor concentración de personas en 
condiciones de pobreza, para el año 2016 esta cobertura alcanza los 1,012 municipios, donde hoy se perci-
ben los efectos positivos y negativos de cada una de las acciones implementadas. Las cuales, desde la teoría, 
buscan romper con el clientelismo, afianzar y coordinar el trabajo conjunto Sociedad-Estado (Ver cuadro 1). 
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Cuadro 1 – Principales cifras de la CNCH en México hasta 2016

Municipios CNCH en el País 1,012 Huertos Familiares 
(población beneficiada) 307,316

Número de certificaciones en el País 182,405 Escuelas de tiempo completo con apoyo 
alimenticio 15,536

Comedores Comunitarios
(Establecimientos) 10,038 Proyectos Productivos financiados 428,971

Comedores Comunitarios
 (Población beneficiada) 1,030,258 Pensión para Adultos Mayores (nuevas 

afiliaciones en municipios Cruzada) 1,606,560

Programa de Apoyo Alimentario (Número 
de familias con Tarjeta SinHambre o apoyo 
monetario)

1,054,856 Seguro de Vida para Jefas de Familia (núm. 
de mujeres pre-registradas) 3,511,000

Programa de Apoyo Alimentario (población 
beneficiada con Tarjeta SinHambre o apoyo 
monetario)

4,177,563 Acciones para el mejoramiento de la 
vivienda 491,514

Tiendas Diconsa 18,547 Construcción de servicios básicos en la 
vivienda (núm. de hogares) 821,510

Liconsa (nuevos beneficiarios en municipios 
Cruzada) 2,743,070 Comités Comunitarios 68,444

Huertos Familiares 67,991 Brigadistas 8,077

Fuente: SinHambre, 2016. (http://sinhambre.gob.mx/mapa/)

Por lo antes expuesto, de acuerdo Sulbrandt (2012:3), en el ejercicio de la CNCH se distinguen rasgos de 
una gerencia social vinculada a la gestión pública, ya que están presentes las características intrínsecas de 
problemas y programas sociales, factores organizacionales y factores del medio ambiente social y público, 
tal como se aprecia en los siguientes testimonios1 aportados por integrantes de los CC:

Testimonio 1:
“Mucho… hace falta trabajar más de lo que se está haciendo. Nosotros estamos insistiendo para que se nos apoye 
en pavimentar o tender concreto en las calles que faltan, que son muchas en todo el pueblo y apenas llevamos 
bien poquito…”
“Que se acabe la pobreza y la miseria… está difícil… del hambre… con los comedores y las despensas2, ahí la 
llevan, creo”. 
“Del comité3 todavía hace falta organizarnos. Sobre que ahora se nos pregunte lo que se quiere hacer aquí, y con 
la gente… eso ya lo estábamos pidiendo desde hace años, apenas nos hacen caso”
“Para que todo funcione como debe ser, primero es poner orden… ponernos de acuerdo en lo que se tiene que 
hacer” (Hombre, líder comunitario).

Testimonio 2: 
“… aquí si nos han apoyado. Por ejemplo, a mí me toca PROSPERA4 y SEGURO POPULAR5, a mi mamá también… 
y mi cuñada. Y hace más de medio año que nos dieron el invernadero”.
“De que se pregunte, aquí… pues todavía como que no… si han venido más seguido los del DIF y de SEDESOL, pero, 
todavía tenemos que ir hasta el centro de del municipio a pedir apoyo. Mi cuñada según es del comité, pero ya no 
se reúnen… hace como un año lo hicieron, pero nada más se reunieron dos veces, me acuerdo…”
“¿Qué se puede hacer?... de los apoyos para producir que no nos dejen así… que nos manden un ingeniero que nos 
enseñe como hacerle en la siembra, y también para que enseñe como cuidar lo que sembremos para que nos dé 
lo que tenga que dar…”. (Mujer, beneficiaria de programas sociales)

1 Las preguntas guía para desarrollo de las conversaciones fueron: 1. ¿Qué opina sobre las “acciones del gobierno” para terminar con el hambre y la 
pobreza?; 2. ¿Qué le parece que ahora se tome en cuenta a las personas en el trabajo que propone “el gobierno”? y 3. Desde su punto de vista, ¿qué más 
falta por hacer?

2 Alusión a los programas federales de COMEDORES COMUNITARIOS y PROSPERA.
3 Referencia al CC
4 PROSPERA, es el programa con que el gobierno federal intenta contrarrestar carencia alimentaria y de ingreso, así como desigualdades y el déficit en 

salud mediante tratamiento integral consistente en apoyo alimentario, educativo, asistencia médica y monetario.
5 SEGURO POPULAR también es un programa federal, destinado a proveer de asistencia, apoyo en gastos médicos y medicamentos a personas afiliadas.
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Testimonio 3:
“En el DIF6 se ha trabajado mucho con la gente… hemos apoyado a gestionar recursos para proyectos. Y ayu-
damos a organizar los comités comunitarios, a capacitarlos y estuvimos cuando se ratificaron… pero les hace 
falta mucha organización y compromiso”.
“¿Qué se necesita?... primero que la gente sepa, y para que sepa debe tener interés de acercarse a los funcionarios, 
del DIF, de SEDESOL, al ayuntamiento, o a cualquier otra oficina… eso y también saber cómo va a ocupar lo que 
va a pedir. También asesoría de los técnicos…” (Mujer, voluntaria en acciones comunitarias)

Como pudo apreciarse anteriormente, el reconocimiento jurídico y establecimiento de obligaciones 
de los CC, marca un hito dentro de la política pública mexicana y deja en claro cuál es su importancia res-
pecto al desarrollo territorial. Por una parte, se reconoce la importancia de la presencia de un actor local 
formalmente organizado y con libertad de acción y muchas limitaciones, por otra, el estado se deslinda de 
alguna parte de sus obligaciones y responsabilidades dejado en manos de un reducido grupo (muchas veces 
carente de conocimientos, capacidades y recursos financieros) la responsabilidad de identificar, planificar y 
desarrollar las iniciativas que permitan a las comunidades rurales el ejercicio de una vida plena a la par de 
que se cumple con las políticas y objetivos institucionales. 

Consideraciones finales

Es claro que el diseño general de la CNCH corresponde al modelo de política pública contemporáneo 
centrado en las personas y con enfoque territorial. Sin embargo, como se pudo apreciar en los testimonios, 
si bien no son únicos y concluyentes, estos sugieren que el fortalecimiento de capacidades para una gestión 
eficiente de los territorios rurales aun presenta debilidades, la responsabilidad delegada en los Comités 
Comunitarios como unidad funcional de todo tipo de iniciativa, no puede estar sujeta al empirismo o al 
ensayo y error, requiere de procesos de acompañamiento y formación continua que permitan construir gra-
dualmente los nuevos escenarios que favorezcan a las mayorías en función de la participación y la inclusión 
social, de tal forma, que el control de los procesos por la base social contribuya en una distribución más 
equitativa de recursos y beneficios económicos y sociales.

6 Desarrollo Integral de la Familia, siglas que sirven de título y referencia a las actividades que desempeña una dependencia coordinada a SEDESOL.
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Resumo

Os Colegiados Territoriais agrupam organizações da sociedade civil e as esferas do poder público para 
executar a gestão social do desenvolvimento territorial. Na estrutura organizativa do Colegiado os Comi-
tês Territoriais de Mulheres são espaços de discussão, mobilização e de encaminhamentos das demandas 
apresentadas pelas mulheres de um território. Esses incidiram sobre uma realidade, na qual as mulheres 
estavam diminuindo a sua participação nos Colegiados e em espaços de gestão estaduais e nacional. Neste 
trabalho objetivou-se identificar as ações desenvolvidas e os resultados alcançados pelo Comitê Setorial de 
Mulheres da Zona da Mata Norte, do estado da Paraíba. O acompanhamento do Comitê integra as atividades 
de pesquisa e extensão realizadas por assessores territoriais do Núcleo de Extensão de Desenvolvimento 
Territorial. A pesquisa aqui desenvolvida caracterizou-se como uma pesquisa-ação, pois se constituiu em 
um levantamento de informações e de conhecimento inicial sobre a estrutura e o funcionamento da política 
de desenvolvimento para as mulheres do Território, dentro de um universo em construção, amplo e diverso. 
Para alcançar os objetivos traçados foram desenvolvidas atividades a partir das seguintes metas: a) promo-
ver o funcionamento do Comitê de Mulheres da Zona da Mata Norte; b) identificar grupos produtivos de 
mulheres com o objetivo de apoiar as atividades de assessoria técnica; c) realizar levantamento das políticas 
públicas voltadas às mulheres rurais, avaliando sua efetividade; d) acompanhar os projetos desenvolvidos 
no território que tenham como público-alvo as mulheres e e) realizar a mobilização de mulheres para ati-
vidades de sensibilização para as questões de gênero. Esta pesquisa iniciou-se em 2015 e até o momento, 
pode-se destacar que foi identificado que nas primeiras mobilizações do Comitê havia 12 representações/
órgãos e após um ano de trabalho foi observado um universo com 25 participantes, um aumento que con-
templou a diversidade dos grupos do território. Foram identificados diversos grupos produtivos e de apoio 
às mulheres, como: representações femininas nas câmaras de vereadores, identificação de secretarias de 
mulheres ativas nos municípios e a aprovação de um projeto de infraestrutura para implantação de algumas 
cozinhas comunitárias no Território da Zona da Mata Norte. Durantes a execução do trabalho foram realiza-
das reuniões, mobilização para a Marcha das Mulheres e seminário territorial e multiterritorial. Essas ações 
resultaram na maior participação das mulheres no Comitê do Território, no qual promoveu uma divulgação 
e afirmação de uma plataforma de luta feminista, contribuindo cada vez mais para a construção da igualda-
de e da cidadania das mulheres.

Palavras-chave: Autonomia. Colegiado territorial. Empoderamento. Plataforma Feminista. Protagonismo.
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1. Introdução

A partir o ano de 2003 foi adotado no Brasil uma abordagem territorial para o desenvolvimento rural. 
Essa política foi desenvolvida pelos extintos Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial do (SDT) como estratégia de integração e implementação de políticas públicas 
visando o combate à pobreza, a redução das desigualdades sociais, a inclusão produtiva e o fortalecimento 
da agricultura familiar.

Conforme definido por Perafan e Oliveira (2013), os Colegiados Territoriais agrupam organizações da 
sociedade civil e as esferas do poder público para executar a gestão social do desenvolvimento territorial. 
A estrutura dos colegiados territoriais conta com o Plenário Geral – Instância máxima – onde se delibera e 
toma decisões estratégicas ligadas ao processo de desenvolvimento territorial; com a Coordenação Territo-
rial – responsável por coordenar as ações definidas pelo Plenário e articula os atores; Núcleo Técnico – as-
sessora o Colegiado nas questões técnicas, na elaboração de diagnósticos, pareceres e projetos. É composto 
por representantes técnicos de organizações de ensino, pesquisa, assistência técnica e setores de prestação 
de serviços do Poder Público e Sociedade Civil. Pode ter na sua composição organizações que não fazem 
parte do Plenário do Colegiado; Câmaras Temáticas – auxiliam o Colegiado em debates específicos temáticos 
e se reúnem para além do Plenário. Geralmente possuem caráter permanente. Como exemplo pode-se citar 
a Câmara de Inclusão Produtiva e Educação no Campo e Cultura. Pode ter na sua composição organizações 
que não fazem parte do Plenário do Colegiado; Comitês Setoriais – que são formados de acordo com os 
grupos indenitários que se reúnem para além do Plenário e articulam segmentos específicos dentro do Ter-
ritório. Geralmente possuem caráter permanente. Pode ter na sua composição organizações que não fazem 
parte do Plenário do Colegiado.

Uma das mais relevantes tarefas dessas ações em conjunto é promover a integração das políticas públi-
cas, com base no processo de gestão territorial, que inclui planejamento ascendente, protagonismo dos ato-
res e novas institucionalidades. Ainda para Perafan e Oliveira (2013, p 23), “o território passa a ser o “ponto 
de encontro” para onde convergem os esforços de cada política pública setorial, permitindo as complemen-
taridades, as articulações e a efetividade das ações e, por fim, a oferta de serviços integrados à comunidade”. 

Nesse sentido, o trabalho objetivou-se identificar as ações desenvolvidas e os resultados alcançados 
pelo Comitê Setorial de Mulheres da Zona da Mata Norte, do estado da Paraíba. O acompanhamento do 
Comitê integra as atividades de pesquisa e extensão realizadas por assessores territoriais do Núcleo de Ex-
tensão de Desenvolvimento Territorial do Território da Cidadania da Zona da Mata Norte-PB. Vale salientar 
que o objetivo dos Comitês Territoriais de Mulheres é discutir, mobilizar e encaminhar as demandas apre-
sentadas pelas mulheres rurais de um determinado território junto às suas instâncias de gestão. 

A pesquisa aqui desenvolvida caracterizou-se como pesquisa-ação, pois se constituiu em um conhecimen-
to inicial sobre a estrutura e o funcionamento da política de desenvolvimento territorial para mulheres. Para 
alcançar os objetivos traçados realizou-se análises de relatórios e documentos, bem como reuniões de visitas. 

Entendemos que os profissionais que atuam como assessores territoriais têm um papel fundamental 
para a efetivação da abordagem territorial do desenvolvimento rural sustentável. Atuando junto ao comitê 
setorial de mulheres, esses profissionais realizam o assessoramento para que elas possam exercer, com efi-
ciência e eficácia, seu protagonismo no processo de desenvolvimento territorial.

2. O Comitê Setorial de Mulheres da Zona da Mata Norte da Paraíba

O território da Zona da Mata Norte (TZMN) da Paraíba está situado na mesorregião da mata paraibana, 
porção leste do estado da Paraíba, possuindo uma área de aproximadamente 3.647,30 Km2, e formada por 
19 municípios, Baia da Traição, Cabedelo, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Cruz do Espirito 
Santo, Itapororoca, Jacaraú, Lucena, Mamanguape, Mataraca, Marí, Marcação, Pedro Regis, Riachão do Poço, 
Rio Tinto, Santa Rita, Sapé e Sobrado, onde a maioria dos municípios possui características mais rurais do 
que urbanas.

Segundo o documento do Plano Nacional de Políticas para Mulheres 2013-2015, é fundamental que 
à participação das mulheres nos espaços institucionais, a exemplo o Comitê de Mulheres, esteja associado 
à divulgação e afirmação de uma plataforma feminista, contribuindo cada vez mais para a construção da 
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igualdade e da cidadania (BRASIL, 2013). No Brasil existe um total de noventa comitês setoriais de mulhe-
res, sendo nove destes constituídos no estado da Paraíba. São eles: Cariri Ocidental, Médio Sertão, Borbore-
ma, Curimataú, Seridó Paraibano, Vale do Piancó, Vale do Piranhas, Zona Da Mata Norte e Zona Da Mata Sul.

Neste contexto é que abordaremos o recorte do espaço do Comitê Setorial de Mulheres da TZMN. Se-
gundo Butto (2014), os Comitês incidiram sobre uma realidade na qual as mulheres estavam diminuindo 
sua participação nos Colegiados Territoriais e em espaços de gestão estaduais e nacional. O Comitê foi rees-
truturado na Zona Mata Norte em fevereiro de 2015, durante a Plenária do Colegiado de Desenvolvimento 
Territorial da Zona da Mata Norte Paraibana para Planejamento semestral, que aconteceu no SESI – Rio 
Tinto. A organização dessa plenária contou com a organização da Base de Serviços Cooperativa Vínculus /
SDT/MDA e apoio organização NEDET ZMN/UFPB.

O Comitê naquele momento priorizou as seguintes demandas: Audiência Pública com a Secretaria Es-
tadual e Municipal de João Pessoa, Construção de um Fórum de Mulheres, a partir dos Colegiados do Estado 
da Paraíba, estabelecer contato com a representação do Conselho Estadual da Mulher, criar parceria com 
o IDEME – Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual para elaboração de projetos de interesse do 
Colegiado, estabelecer parcerias com instituições que trabalham com formação e capacitação, estabelecer 
aproximação com os movimentos de mulheres. 

Desse modo, destacaremos as ações no âmbito do processo formativo e de articulação para efetivar as 
políticas públicas no Comitê Setorial de Mulheres da Zona da Mata Norte da Paraíba.

3. Formação e articulação no Comitê Setorial de mulheres da Zona da Mata 
Norte da Paraíba

A autonomia e a participação das mulheres no desenvolvimento rural iniciaram-se através da Câmara 
Temática da Inclusão Produtiva, por ações que envolviam a assessoria técnica, a organização produtiva, o 
acesso aos mercados e a agroecologia. E por ações de cidadania e participação social, na socialização dos 
cuidados e discussão de gênero e saúde. 

Levando em consideração que o TZMN compreende 19 municípios, a reunião da instância foi itineran-
te. As reuniões foram bimestrais e aconteceram nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto e outubro. Nas 
cidades de Mamanguape, Sapé, João Pessoa, Marcação e Santa Rita. 

As reuniões incidiram na participação e de resolução de demandas apontadas pelas participantes. As 
reuniões do Comitê Setorial de Mulheres vêm possibilitando, por exemplo, a identificação de diversos gru-
pos produtivos e de apoio às mulheres, como: representações femininas nas câmaras de vereadores, identi-
ficação de secretarias de mulheres ativas nos municípios e a aprovação de um projeto de infraestrutura para 
implantação de algumas cozinhas comunitárias no Território da Zona da Mata Norte. Durantes a execução 
do trabalho foram realizadas reuniões, mobilização para a Marcha das Mulheres e seminário territorial e 
multiterritorial. 

Nesse sentido, o mapeamento de identificação de grupos produtivos de mulheres, é uma ativida-
de constante da assessoria de gênero. Contamos com parceria das assistências técnicas locais (Cooptera, 
Coasp, Emater). Vale salientar que até o momento foram mapeados o número de 24 grupos produtivos no 
território. De acordo com o levantamento do MDA (2016), o papel da mulher no rendimento das famílias do 
meio rural é cada vez mais expressivo. Entretanto, o verificado neste trabalho no levantamento do diagnós-
tico, foi observado que os grupos produtivos de mulheres (organizadas em cozinhas comunitárias) estão em 
sua maioria desarticuladas no território da ZMN. Os produtos que deveriam ser fornecidos para o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) não estão sendo 
repassados, por não se adequarem as normas da vigilância sanitária. Por outro lado, os grupos relatam que 
não conseguiram apoio ou não tem estrutura para se adequar as exigências. Ainda dentro desse contexto, 
foi bastante relatado o esforço que a articulação desses empreendimentos coletivos teve em elaborar os 
projetos e organizar os grupos, gerando assim, uma esperança de renda para esse público.

Segundo Godinho (2004), mesmo diante da grande importância econômica e social da participação 
das mulheres trabalhadoras do campo no processo produtivo, tem sido historicamente colocada na invi-
sibilidade, em decorrência dos padrões patriarcais dominantes na sociedade, que reproduzem a divisão 
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sexual do trabalho e as desigualdades de gênero. Se faz necessário contribuir para o reconhecimento da sua 
participação no processo de desenvolvimento econômico e social e garantir políticas públicas que apoiem e 
fortaleçam sua capacidade produtiva e de inserção nos circuitos de comercialização.

O processo da chamada especial PROINF/Mulher, possibilitou o engajamento do Comitê nos processos 
de mobilização e encaminhamentos. O projeto teve como proposta a aquisição de equipamentos, máquinas, 
utensílios e mobílias para implementação de quatro cozinhas produtivas comunitárias e de uma oficina/
ateliê de artesanato, fortalecendo a produção, a comercialização e a solidariedade de grupos de mulheres e 
jovens agricultoras familiares. A proposta vai abranger grupos de empreendimentos coletivos de mulheres 
e jovens agricultoras familiares de Comunidades Rurais e de Assentamentos da Reforma Agrária, com par-
ticipação efetiva de jovens, localizado nos municípios de Capim, Lucena, Mamanguape e Santa Rita, perten-
centes ao Território da Zona da Mata Norte da Paraíba.

Chamamos atenção da sétima edição da Marcha pela Vida das Mulheres1 e pela Agroecologia, o que 
atraiu um público de mais de cinco mil pessoas na cidade de Areial, no Agreste Paraibano. O município faz 
parte dos 14 onde o Polo da Borborema (uma articulação de 14 sindicatos rurais) atua em parceria com a 
AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia. Além das mulheres do Polo da Borborema, todos os anos a Mar-
cha conta com a participação de representantes do GT de Mulheres da Articulação do Semiárido Paraibano 
(ASA Paraíba), Coletivos de mulheres Campo e da Cidade, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra da Paraíba (MST-PB), e de outros movimentos rurais e urbanos de mulheres. Dessa forma, o Comitê 
das Mulheres da Zona da Mata Norte participou com cinco mulheres. 

Destacamos dois eventos que tiveram como público alvo as mulheres. Foram eles: Seminário Multi-
territorial de Políticas Públicas para Mulheres: Autonomia, Poder e que aconteceu entre os dias 20 e 21 de 
julho, 2016 na UFCG, Cuité-PB. E o Seminário Territorial de Mulheres: A participação das Mulheres da Zona 
da Mata Norte nos espaços de poder e decisão, que aconteceu no dia 23 de agosto, 201 no Sesi, Rio Tinto-PB.

O comitê proporcionou a difusão de conhecimento, a partir da estratégia de oficinas para atender as 
demandas. Foram no total de dez oficinas que versavam nos seguintes temas: racismo, violência e bem viver, 
elaboração de projetos, oficina de artesanato potiguara, hortas agroecológicas e compostagem, artesanato, 
palmas para os sabores da caatinga, processamento de iogurte. Mulher – bem estar e relaxamento de gêne-
ro e violência e saúde: autonomia na prevenção das DST/HIV/AIDS

Os impactos do projeto na articulação e formação se justifica a partir dos objetivos da assessoria de 
gênero do NEDET ZMN que foi: articular-se com o grupo de trabalho e com as atrizes territoriais as quais o 
projeto se direciona, a fim de trabalhar de forma atuante junto ao colegiado territorial, núcleo técnico, en-
tidades parceiras e com articuladores em apoio à implementação de projetos com o suporte financeiros da 
SDT/MDA. Assim como, participar na execução das ações e atividades em andamento, bem como observar e 
identificar os seus resultados na organização socioprodutiva territorial do comitê.

Conclusão 

A execução deste projeto de extensão em interface com a pesquisa tem mostrado a todos os envolvidos 
a importância da Universidade em se colocar ativamente nos grandes debates nacionais acerca da constru-
ção de uma sociedade menos desigual. Nossa experiência tem nos mostrado que, muito embora esta aliança 
seja salutar para o fortalecimento de ambas as partes – universidade e sociedade – sua implementação 
representa um grande desafio posto que implica a construção de uma agenda e a pactuação de objetivos co-
muns cuja realização demanda possibilite o trabalho coletivo. Por outro lado, como já tivemos a oportunida-
de de pontuar, a positividade dos resultados, que expressam, entre outros, na qualidade das discussões que 
se dão ao longo da execução das reuniões do Comitê de Mulheres e, ainda, na mobilização das ações de fora 
do Comitê. Disto decorre a nossa expectativa de que as novas formas de compreensão da questão a partir e 
em torno da qual este projeto se articula, resultarão em ações mais qualificadas e com maior potencial de 
transformação da realidade das mulheres do TZMN representada e contemplada nas ações empreendidas 
pelo NEDET/UFPB.

1 O vídeo da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia encontrasse disponível em https://vimeo.com/162373317.
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Resumo

O presente resumo aborda as experiências e ações do Núcleo de Desenvolvimento do Território do Agres-
te Setentrional Pernambucano (NEDET Setentrional), através de acompanhamento, assessoramento, forma-
ção do Colegiado Territorial, mobilização de atores sociais e ações de inclusões produtiva desenvolvidas no 
período de janeiro a dezembro 2015. O mesmo foi criado para garantir a gestão social e o desenvolvimento 
territorial com o olhar nas questões sociais e ambientais. O entendimento do colegiado sobre suas funções e a 
dinamização do seu funcionamento tem sido fundamental. O NEDET realizou um diagnóstico com as associa-
ções, cooperativas, sindicatos, Ong’s e outras instituições governamentais e não governamentais, abordando 
os pontos: questões sociais e ambientais, produção agroecológica, políticas públicas, agricultura familiar e 
sustentabilidade territorial. O reconhecimento institucional do Território, considera-se marcante nesta tra-
jetória. Diante desta conquista, o colegiado efetivou sua participação, com calendário de reuniões para todo 
ano e com pauta voltada para o interesse do território, onde uma das linhas indispensáveis nestas reuniões 
são as questões ambientais e sociais em prol da sustentabilidade do campo e do território. A atuação do Nedet 
tem contribuído para o fortalecimento institucional, e com isso tem melhorado as relações humanas dentro 
do meio ambiente, possibilitando a estes sujeitos o sentimento de pertencimento daquele projeto territorial. 
O processo de aprendizagem democrática e o aprofundamento de conhecimentos sobre o território tenderá 
se fortalecer devido a chegada do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PROINF), 
programa que objetiva a qualificação dos empreendimentos sociais e econômicos já existentes pelas famílias 
agricultoras. A continuidade desse trabalho é de grande importância para realizar as ações planejadas e orga-
nizadas visando à qualidade de vida nas mais diversas comunidades rurais envolvidas. Pois segundo Echeverri 
“ os impactos da Política no Desenvolvimento Territorial Sustentável se dividem em seis dimensões: coesão 
social, coesão territorial, governabilidade, sustentabilidade, inclusão econômica e bem-estar”.
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Introdução

O crescimento do debate sobre as políticas territoriais, suas interfaces com os investimentos e a ino-
vação de monitoramento das ações tornaram cenas agradáveis, aos olhos do debate, acerca do desenvolvi-
mento sustentável no Brasil.

Muitas foram as lutas, discussões e conquistas que, aos poucos se firmaram como estratégia de reco-
nhecimento social, cultural e econômico, principalmente com a participação cidadã, que incansavelmente se 
afinou com a presença dos diversos segmentos sociais presentes nos Territórios Rurais brasileiro: mulheres, 
comunidades tradicionais, juventude, agricultores, agricultoras, pescadores, seringueiros, ribeirinhos, etc. Es-
tes representam o símbolo das lutas e conquistas pela ressignificação dos Territórios Rurais em que vivem.

Em Pernambuco, a dinâmica de eventos, encontros, reuniões, articulações, parcerias e projetos sociais 
e econômicos implantados nos territórios, além da presença do acompanhamento dos órgãos governamen-
tais, das ONGs, e do MDA, através do SDT, tem demonstrado o quanto este território avançou com suas dinâ-
micas de gestão e reconhecimento.

O crescimento de acesso e funcionalidade dos programas tais como: PAA e PNAE fumegam nos mu-
nicípios, favorecendo a participação dos segmentos na venda e comercialização de seus produtos, para o 
mercado local, com apoio das prefeituras municipais e demais órgãos, tornando-os rentáveis as vendas, ao 
mesmo tempo em que reestrutura as cadeias produtivas locais e facilita o acesso ao mercado de consumi-
dores institucionalizados.

Com tantas informações e uma dinâmica rigorosa que necessita de investimentos para o monitoramen-
to e acompanhamento destas informações e cenários cada vez mais necessitados de instituições de ensino, 
pesquisa e extensão, comprometidas com a sistematização e universalização dos resultados, poderão cola-
borar com a implantação de iniciativas de gestão dos Territórios, em especial o do Agreste Setentrional de 
Pernambuco. Se buscou salvaguardar as iniciativas de desenvolvimento territorial do Ministério do Desen-
volvimento Agrário no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia 
Solidária e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em especial, na sua interface com as mulheres 
do campo e da floresta.

Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRSs avançaram em grande medida 
em virtude de condicionalidades impostas ao acesso de políticas públicas, o que colaborou para a criação de 
mecanismos locais de controle social. Dezenas de municípios brasileiros possuem Planos Municipais e/ou 
realizaram as etapas municipais da 2ª CNDRSS, ainda que estas não fossem obrigatórias, mostrando uma tra-
jetória importante de incorporação dos conceitos mais atuais de ruralidade à pauta municipalista brasileira.

O Território Agreste Setentrional de Pernambuco

O Território do Agreste Setentrional de Pernambuco agregam um quantitativo de 16 Conselhos mu-
nicipais de Desenvolvimento Rural que de certa forma, somam-se numa força motriz de instituições, gi-
rando em torno de 90 parceiros que discutem as necessidades de ações e projetos a serem executados 
nos referido Território.

Más existem muita resistência por parte de alguns gestores, considerando que os espaços de debate re-
gionais são mais em função de uma filosofia de vida do que buscar formas de sustentação social, econômica 
e ecológica destes espaços geográficos do seu próprio município. Vale destacar que se de um lado a gestão a 
partir do município é uma conquista importante para avançar na agenda do poder local, ela não pode ficar 
restrita a esta dimensão e deve ser desafiada a uma maior integração. Considerando as muitas similaridades 
entre os municípios, há grande potencial de avanços quando estes se associam. É o que indica a experiência 
na constituição de territórios. 

Esta distancia entre o real e o futuro, torna-os vulneráveis, por falta de informações das políticas de 
Desenvolvimento Territorial existente. Em muitos casos, os investimentos chegam e os gestores locais e 
mesmo os próprios Conselhos desconhecem tal informação para seus municípios.
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Território rural e agricultura familiar

O Agreste Setentrional é uma Região de Desenvolvimento rica na produção agropecuária, na cultura de 
subsistência, principalmente o cultivo de feijão e milho; nas áreas de brejo, aparecem a videira, a fruticultura 
e o plantio de hortaliças, principalmente em São Vicente Férrer e Machados. A olericultura e a floricultura 
também representam algumas das atividades destas regiões. O comércio é significativo, sobretudo nas se-
des urbanas dos municípios Surubim e Limoeiro.

No entanto, a economia do Território encontra-se ameaçada pelo crescimento assoberbado da indús-
tria de roupas, tecidos e comercio de máquinas e utilidades para o ramo têxtil regional. A concentração de 
capital e das terras, o controle das políticas locais, muitas vezes com uso da força – o que é relatado histori-
camente no contexto rural pernambucano – inibem a diversificação produtiva, incidem na má qualidade de 
vida da população e provocam desemprego e êxodo rural.

Historicamente, esta região vive verdadeiro conflito agrário, marcado pelo tombo de lideranças, pro-
fissionais e agricultores, que buscaram no direito, garantir o acesso e permanência do homem e da mulher 
na terra.

Essa problemática assinala para a importância de se olhar mais detidamente para a agricultura fami-
liar da região, buscando incentivar as iniciativas locais e as oportunidades de fortalecimento da produção 
através implantação de experiências de base agroecológica, procurando dinamizar a produção local, abrir 
perspectivas de autonomia financeira e contribuir para transformar as condições históricas de exclusão 
social da população rural do Território.

Pode-se dizer que a sustentabilidade socioeconômica dos Territórios passa a estar atrelada ao apoio a 
uma numerosa população rural, em que se insere a população voltada para as atividades agrícolas com seu 
papel dinamizador do desenvolvimento rural, conforme já apontado por Weid (2002).

Considerando a existência de toda uma esfera da população que exerce atividades não agrícolas (traba-
lho com extração de areia, pedreiros, carpinteiros, pintores, encanadores, entre outros), e que muitas vezes 
se configuram como importante fonte de complementação de renda para a agricultura familiar do Território. 

No Relatório da Conferencia Regional de Desenvolvimento Territorial do Agreste Setentrional foram 
apontados diversos fatores que dificultam o alcance do Desenvolvimento socioeconômico do Território: 
i)ausência de tecnologias adaptadas, ii)dificuldade de acesso e permanência na terra, iii) ausência de 
serviços de apoio à produção: pesquisa, extensão universitária, iv) oferta e capacidade de aquisição de 
insumos, v) baixa participação no acesso ao crédito, vi) baixa dinâmica de assistência técnica, comercia-
lização, viii) precariedade de estradas vicinais que permitam a redução do custo do transporte e o escoa-
mento da produção em tempo hábil à vida útil do produto, ix) ausência de redes produtivas que favoreça 
a comercialização, e que congregue: transporte, beneficiamento, armazenamento e pontos de venda do 
produto, x) carência de qualificação da mão de obra, precariedade de renda para a composição do capital 
de giro necessário ao empreendimento dos negócios, xi) falta de força e organização políticas dos peque-
nos produtores para participar efetivamente do uso e gerenciamento dos bens públicos, principalmente 
os ligados à produção agropecuária. 

Nesse complexo cenário para a agricultura familiar estão contidas as condições de pobreza das famílias 
e de piora das condições de vida, associadas à desarticulação das condições institucionais necessárias para 
estruturação das redes produtivas, bem como aos problemas ambientais e de saúde pública decorrente do 
deposito de resíduos da rede de drenagem sujeita e das bacias hidrográficas presentes no território.

As pequenas propriedades rurais viveram momentos agonizantes, onde se buscava as negociações 
mais perversas, em troca das terras frutíferas e produtivas, dos sítios e pequenas glebas dos pequenos agri-
cultores. Muitos foram os que desistiram do campo, em troca de “sonhos urbanos”.

Se por um lado fala-se que o imediatismo, a dispersão e o isolamento político são elementos que dificul-
tam a formulação de uma plataforma coletiva de interesses, por outro lado tem sido no incentivo a Projetos 
de Pesquisa e Extensão Universitária, com propostas de valorização e geração de mecanismos participativos 
que se tem a possibilidade de quebrar este cenário.
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Ações do NEDET no Território do Agreste Setentrional

O território, com todas essas características conseguiu avançar no sentido de organizar-se a partir de i) 
coordenação de colegiado, ii)câmaras temáticas, iii) núcleo diretivo e iv) assembléias.

Durante todo o percurso de construção das instituições que compõem a gestão e/ou articulação do 
Território do Agreste Setentrional, houve um grande avanço durante todas as atividades executadas por este 
colegiado, como exemplo das mais diversas atividades: Socializar calendário das Reuniões e assembléias 
do Núcleo Diretivo e colegiado. Proposta de construção do PTDRSS. Para se chegar a essa organização foi 
necessário que as ações do colegiado estivessem plantadas em bases determinadas pelos Instrumentais 
do Projeto CNPq-MDA1 com o intuito de oferecer suporte as Ações territoriais2 que no ano de 2016 foram 
bastante exitosas.

Consideraçõesa finais

Diante do exposto considera-se que o envolvimento territorial das instituições vem se fortalecendo 
constantemente, desde o seu período embrionário, quando esse território consolidado em 2015, quando o 
mesmo ainda se encontrava enquanto uma articulação territorial, têm-se a clareza da seriedade dos atores 
envolvidos da composição da coordenação do colegiado, pois estes tem por principal função animar a vivên-
cia de desenvolvimento territorial.

Nesse sentido, as ações migraram e convergiram para resultados representativos, desencadeando um 
funcionamento positivo das ações necessárias ao fortalecimento da politica de desenvolvimento territorial, 
sendo essas ações muito fortemente influenciadas pelo empoderamento dos atores territoriais. Atualmen-
te, cerca de 160 indivíduos já estabeleceu sua identidade e suas ações frente as necessidades de ação do 
Colegiado. Assim, pode-se afirmar que a experiência desenvolvida nas ações do Colegiado do Território do 
Agreste Setentrional irá certamente fomentar a continuidade das estratégias traçadas ao longo de 6 (seis) 
anos de novos direcionamentos na dinâmica social, econômica e ambiental do território em tela.

1 Temáticas – Gênero e etnia, Juventude, Assistência Técnica, Desenvolvimento Socioeconômico, Educação; Informes – CONDEPE-FIDEM – Preparação 
da plenária territorial Abril-2015; Calendário de Visitas Comunitárias; Planejamento Organizacional das Câmaras Temáticas; Documento Institucional 
das Entidades do Colegiado; Conferência de ATER; Proinf 2015; Apresentação dos Instrumentais Institucionais; Composição das Câmaras Temáticas 
– Gênero e etnia, Juventude, Assistência Técnica, Desenvolvimento Socioeconômico; 

2 Documento institucional das entidades do Colegiado; Representações do Núcleo Diretivo; Agenda de Visitas de campo; Documento Institucional do 
Colegiado; Informes e encerramento; Avaliação das Ações Territoriais-2016 – Proinf’s Mulher e Juventude; Índice de Gestão Social-IGS – Aplicação de 
questionários; Escolha da Coordenação do Núcleo Diretivo do COTEAS; Devolutiva do 1º Encontro das Mulheres 2016; Análise sobre os desafios do 
colegiado territorial; Escolha da coordenação do colegiado Territorial do Agreste Setentrional 
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Resumo 

A territorialização de políticas públicas refere-se à promoção articulada de um conjunto de ações pú-
blicas num mesmo espaço geográfico, por meio da concertação entre agentes de Estado e atores da socie-
dade civil. Sob essa perspectiva, em alguns casos a tradicional modalidade de intervenção das autoridades 
públicas por intermédio de políticas setoriais e focadas na escala municipal vem sendo substituída pela 
territorialização, implicando em mudanças institucionais. Essa inovação na forma de conceber as políticas 
está permitindo abordar problemas em espaços precisos e tratar de forma diferenciada determinados seg-
mentos sociais via a adequação das políticas às suas especificidades. No Brasil, a territorialização de políti-
cas públicas de enfrentamento da pobreza iniciou no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) com 
o surgimento do Programa Territórios Rurais de Identidade (PTRI) em 2003, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). Na mesma linha, em 2008 foi lançado o Programa Território da Cidadania 
(PTC), tendo o MDA e a Casa Civil à sua frente. Este trabalho objetiva compreender os limites da territoriali-
zação de políticas públicas no planejamento de ações de luta contra a pobreza no Território Meio Oeste Con-
testado (MOC). Este Território está localizado na região oeste de Santa Catarina, sendo composto por 29 mu-
nicípios. Entre outubro de 2014 e maio de 2016 foram realizadas entrevistas no MOC envolvendo gestores 
públicos municipais, gestores do Território e delegados do Colegiado territorial, além da análise documental 
e dos projetos implementados. Os resultados desta pesquisa indicam que os grupos sociais mais beneficia-
dos por recursos financeiros vinculados ao PTRI foram agricultores familiares organizados em cooperativas, 
sindicatos ou movimentos sociais. No entanto, as populações mais pobres não participam dessas organi-
zações e não foram beneficiadas por ações deste Programa. No que concerne ao PTC, observou-se que não 
houve capacitação dos delegados do Colegiado do Território para aplicarem a Matriz de Ações, documento 
institucional que contém as ações previstas pelos distintos Ministérios para serem executadas no Território, 
o que fragilizou o propósito de articular diversas políticas públicas num dado espaço geográfico como um 
instrumento de luta contra a pobreza. Diferentemente do PTRI, o governo federal não exigiu a aprovação das 

1 Esta pesquisa contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). 
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ações do PTC no Colegiado do Território, o que contribuiu para desmotivar a participação principalmente 
de prefeitos que, em última instância, determinam as prioridades dadas a de determinadas ações públicas. 
Na pesquisa, observou-se que a territorialização de políticas públicas não foi usada como ferramenta para 
planejar e potencializar as ações de luta contra a pobreza no âmbito do Colegiado do Território, ficando a 
maior parte dessas ações a critério de cada administração municipal.

Palavras-chave: Programa Territórios Rurais de Identidade, Programa Território da Cidadania, público be-
neficiário, participação social.

Introdução

Uma das inovações nas políticas de luta contra a pobreza no Brasil criada pelo governo Lula (2003-2010), 
refere-se ao caráter territorial de suas ações. Em 2003, foi dado início ao Programa Territórios Rurais de Iden-
tidade (PTRI), no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), vinculada ao Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA). Ao longo dos anos seguintes, essa Secretaria promoveu a organização de 239 
Territórios Rurais de Identidade em todos os estados brasileiros, com base em dois critérios. O primeiro diz 
respeito à ruralidade, na qual são priorizados os municípios com densidade populacional menor que 80 habi-
tantes/km² e população de até 50 mil habitantes. O segundo contempla a concentração de distintos segmentos 
de agricultores familiares, público prioritário do MDA. Os territórios passaram a se beneficiar do Programa 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), por meio de financiamentos com re-
cursos públicos não reembolsáveis, destinados a projetos produtivos intermunicipais formulados por grupos 
de agricultores familiares, indígenas, assentados pela reforma agrária e quilombolas. 

O governo federal deu sequência à territorialização de políticas públicas de luta contra a pobreza na 
esfera pública com o lançamento do Programa Território da Cidadania (PTC) em 2008, tendo o MDA e a Casa 
Civil à sua frente. Este Programa tem o propósito de desenvolver de forma integrada em um mesmo terri-
tório, um conjunto de políticas públicas de tratamento da pobreza financiadas por diferentes Ministérios. 
Dentre os territórios rurais de identidade, 120 foram selecionados para receber ações ligadas ao PTC. Esses 
territórios foram identificados a partir de indicadores de pobreza, como menor Índice de Desenvolvimento 
Humano, alta incidência de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e presença significativa de 
populações prioritárias do MDA.

A implementação de ações territorializadas implicou em mudanças institucionais, visando o tratamen-
to da pobreza em espaços precisos. Sob essa perspectiva, objetiva-se compreender os limites da territoria-
lização de políticas públicas no planejamento de ações de luta contra a pobreza no Território Meio Oeste 
Contestado, composto por 29 municípios e localizado na região oeste de Santa Catarina. Para tanto, reali-
zou-se análise documental e dos projetos financiados pelo Pronat entre 2003 e 2014, além da pesquisa de 
campo realizada em dez municípios do Território, selecionados a partir da diversidade de contextos socioe-
conômicos, demográficos e distribuição no espaço geográfico. Entre 2014 e 2016 realizou-se entrevistas 
com 36 atores institucionais de diferentes grupos, entre eles, gestores públicos municipais como prefeitos, 
secretários municipais e técnicos e de instituições intermunicipais como de associações de municípios, de 
Agências de Desenvolvimento Regional e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Meio Oeste Con-
testado; delegados do Colegiado do Território representantes da sociedade civil e do governo; um consultor 
do MDA; assessores territoriais de gestão social e de gestão produtiva e um ex-assessor que atuou no MDA 
na implementação do Pronat e PTC em nível nacional. 

A territorialização de políticas públicas no Brasil

A territorialização de políticas públicas é uma questão contemporânea que gera uma nova orienta-
ção e reformas nos serviços do Estado. Ao considerar o território como base da ação pública, associam-se 
nele atores de diferentes instituições e universos sociais, com possibilidade de implementar procedimentos 
de tratamento de determinados problemas sociais (MAILLARD; ROCHÉ, 2005). A partir da identificação 
da singularidade dos territórios, a territorialização de políticas públicas possibilita produzir princípios de 
adequação das mesmas às suas especificidades, ao basear a administração e a aplicação de normas ao con-
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texto local por meio de contratos e negociações com os atores do território (JAILLET, 2009). Neste sentido, 
quando um governo decide criar uma política pública territorializada, a transformação mais importante 
ocorre no seu processo de produção, pois passa de uma concepção setorial, para uma abordagem territorial 
(AUTÈS, 1995) e implica numa reestruturação institucional, sendo que a principal diz respeito à articulação 
de diversas políticas em um mesmo espaço geográfico para o tratamento de problemas públicos (HASSEN-
TUEFEL, 1998; DOUILLET, 2005). 

Quando os grupos sociais se apropriam de um território, a territorialização se apoia num projeto políti-
co, no qual os atores determinam as formas de instrumentalização e as estratégias do território (LE BERRE, 
1992; ELISSALDE, 2002). Para Hassentuefel (1998), no processo de territorialização se faz necessária a 
participação de atores que são relevantes para a política pública, bem como a construção de novos modelos 
de gestão pública, como, por exemplo, o estabelecimento de contratos ou parcerias envolvendo entes públi-
cos e atores sociais. O que motiva os atores sociais a participarem de um processo que possui implicações 
territoriais de maneira intencional, são os privilégios que podem obter em relação à apropriação. Esta par-
ticipação os detém em seus espaços de ação, e os transformam em território (DI MÉO, 2014).

Com base nas elaborações teóricas, entende-se por territorialização de políticas públicas, a implemen-
tação articulada de um conjunto de ações públicas num mesmo espaço geográfico, por meio da concerta-
ção entre agentes públicos e atores da sociedade civil. Uma das primeiras mudanças institucionais para a 
implementação de políticas territorializadas de luta contra a pobreza, implicou na criação dos territórios 
rurais de identidade em todos os estados brasileiros. Em cada território estruturou-se os Colegiados de 
Desenvolvimento Territorial (Codeter). Para a sua composição, a SDT recomenda paridade entre os delega-
dos representantes da sociedade civil e governamentais no Codeter, e que este contemple a diversidade de 
instituições, organizações e segmentos sociais e produtivos existentes no território. A principal função dos 
delegados consiste em fazer a gestão social do Pronat. No âmbito federal, a SDT apoia os Codeter por meio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf). Para a execução financeiro-orça-
mentária do Pronat, a SDT informa aos territórios o valor máximo da contratação de projetos de infraes-
trutura rural, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Cabe aos colegiados, a partir das diretrizes 
estabelecidas por esta Secretaria, mobilizar os atores sociais para submeterem projetos e selecionar os que 
serão financiados.

A territorialização de políticas públicas ganhou novo impulso com a criação do PTC em 2008. A estru-
tura dos colegiados do Pronat foi mantida, porém, para a gestão social do PTC o governo federal exigiu a 
integração de representantes públicos das áreas da saúde, da educação e da assistência social. Com isso, a 
gestão tornou-se mais complexa, pois envolve decisões de caráter territorial, tomadas no âmbito do Codeter, 
com os planejamentos setoriais previamente realizados no plano federal pelos ministérios envolvidos. Para 
compatibilizar os interesses territoriais com as verbas disponíveis no orçamento ministerial, o governo fe-
deral criou um documento denominado “Matriz de Ações”. Esse documento apresenta de forma consolidada 
o conjunto de recursos que os municípios podem acessar junto aos diferentes ministérios para executar os 
projetos previstos no seu planejamento territorial. 

Mudanças institucionais no Meio Oeste Contestado 

No estado de Santa Catarina, a institucionalização de territórios foi conduzida pela SDT em parceria 
com a Secretaria Estadual de Agricultura, cuja principal esfera de tomada de decisão é o Conselho Estadual 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). No MOC, os atores sociais que 
participaram da articulação do Território optaram por não seguir a orientação da SDT no que concerne a 
paridade na composição do Colegiado, e decidiram que cada município seria representado por três inte-
grantes da sociedade civil e dois do governo. Desta maneira, a sociedade civil se fez presente por intermédio 
de segmentos da agricultura familiar, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
de sindicatos vinculados à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e de cooperativas de pro-
dução e de crédito. Dentre as esferas governamentais, prevaleceu a participação de técnicos da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, da Associação dos Municípios do Meio Oeste 
Catarinense e de prefeituras. Em síntese, prevaleceu a participação do setor agropecuário.
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Ao analisar as ações do Pronat destinadas aos municípios do MOC entre 2003 e 2014, verificou-se que 
os grupos sociais mais beneficiados estão ligados às organizações da sociedade civil que integram o Colegia-
do do Território. Esses segmentos, além de estarem no Colegiado em maior número em relação aos repre-
sentantes do governo, possuem tradição de organização do ponto de vista sindical e político, o que facilitou 
o estabelecimento de acordos táticos de reciprocidade entre os delegados durante a aprovação dos projetos.

O governo federal aplica políticas territorializadas, porém não reconhece os territórios como unidades 
administrativas. Logo, não há um marco legal consistente que ofereça segurança jurídica na aplicação de 
algumas iniciativas de cunho territorial. Isso criou entraves à operacionalização dos projetos financiados 
pelo Pronat, pois estes precisam ser executados por meio do estabelecimento de parcerias entre a SDT e 
instituições públicas locais. Na prática, são as prefeituras que executam os projetos territoriais por intermé-
dio de contratos de repasses e convênios. As principais dificuldades que as administrações municipais se 
defrontam estão relacionadas com a viabilização dos custos operacionais previstos nos projetos técnicos, a 
disponibilidade de profissionais para qualificar os procedimentos burocráticos e o atendimento de todos os 
requisitos legais necessários para a realização do projeto.

A SDT recomenda que os projetos financiados pelo Pronat tenham um caráter territorial, ou seja, que 
beneficiem populações de mais de um município. Todavia, constatou-se que a grande maioria dos projetos 
implementados no MOC atende apenas grupos sociais que vivem nos municípios que se responsabilizaram 
pelos trâmites burocráticos. As dificuldades acima citadas, associadas à falta de experiência dos delegados 
do Território e dos gestores públicos sobre a territorialização de políticas públicas explicam porque a sua 
aplicação priorizou o âmbito municipal.

Para tentar “territorializar” as ações públicas de luta contra a pobreza do PTC, o Colegiado do Território 
Meio Oeste Contestado adotou como estratégia buscar uma participação ativa dos prefeitos. Estes estiveram 
presentes nas primeiras reuniões, mas se desmotivaram ao perceberem que não haveria um acréscimo de 
recursos em função de integrarem o PTC, e de que a decisão de quais áreas – social, saúde, agricultura, edu-
cação – seriam beneficiadas não passava pelos colegiados territoriais. Desse modo, os prefeitos preferiram 
continuar decidindo independentemente as prioridades que dariam na captação de recursos financeiros 
previstos na Matriz de Ação. Para tanto, na maioria dos casos, designam um funcionário ou uma equipe de 
pessoas que, com apoio de uma empresa de assessoria contratada para este fim, acompanham os lançamen-
tos de editais no governo federal. Em outras palavras, a opção sobre o financiamento de projetos, a exemplo 
de construção de escolas, de unidades de saúde, de creches, de habitação popular, entre outras, é tomada 
com base nas escolhas do prefeito e na capacidade de bancar o percentual da contrapartida financeira que é 
de responsabilidade das prefeituras. Além disso, os municípios também buscam recursos financeiros com-
plementares por meio das emendas parlamentares. Nesta modalidade, os prefeitos enviam as demandas ou 
as entregam pessoalmente a deputados e senadores com quem possuem afinidades partidárias. Entretanto, 
cabe aos deputados e senadores escolher quais municípios e áreas serão apoiadas financeiramente. Resu-
midamente, o PTC não modificou a forma de acesso aos recursos públicos federais.

A inserção de representantes de outras áreas do conhecimento no Colegiado do Território, com des-
taque para a assistência social, a saúde e a educação, implicou no aumento considerável do número de 
mulheres nas reuniões do Colegiado, uma vez que essas áreas possuem um quadro funcional composto por 
maioria feminina, todavia, a representação masculina no Colegiado continuou sendo predominante. Além 
disso, nas discussões e na elaboração de projetos, prevaleceu a visão de profissionais de ciências agrárias e 
de lideranças de movimentos sociais e sindicais ligados à agricultura familiar.

Os instrumentos que desencadearam a territorialização como uma inovação das políticas de luta contra 
a pobreza não previu, por parte do governo federal, a necessidade de se estabelecer critérios suficientemen-
te inovadores de participação social e que garantissem uma presença mais equânime entre os grupos de 
beneficiários – isso poderia ter ocorrido, por exemplo, nas regras que determinam a elaboração do plane-
jamento estratégico e dos regimentos internos dos colegiados. Essa debilidade ajuda a explicar porque nas 
ações desenvolvidas pelas políticas territoriais no âmbito do MOC a participação de segmentos mais pobres 
da população é tão frágil, e em muitos casos, inexistente. 
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Considerações finais

A territorialização de políticas públicas brasileiras de luta contra a pobreza é relativamente recente e 
a principal inovação ocorreu na sua concepção, que passou de uma abordagem setorial para a territoria-
lizada. A institucionalização dos territórios como unidade de aplicação de ações públicas é uma mudança 
significativa, todavia, a grande maioria dos projetos financiados pelo Pronat no MOC não supera a dimensão 
municipal. Além disso, a estrutura rural financiada atendeu segmentos da agricultura familiar que estão 
organizados em movimentos sociais, cooperativas ou sindicatos e inseridos em cadeias produtivas mais 
estruturadas e redes de comercialização. As populações mais pobres do Território não estão inseridas nes-
sas organizações e processos de articulação, tampouco o poder público demonstrou ter condições técnicas 
e orientação política para compensar a tendência de hegemonia dos setores organizados no processo. Ou 
seja, gerar esforços suficientes para motivar estas populações mais pobres a se organizar e participar do 
Colegiado do Território, como também capitanear recursos do Pronat para os interesses desses segmentos. 

A abordagem territorial orientou a concepção do PTC visando o tratamento da pobreza em espaços 
precisos. Todavia, no MOC não houve capacitação ou debate de maneira suficiente para que os delegados 
do Território e gestores municipais compreendessem o uso da Matriz de Ações como um instrumento de 
planejamento de ações de tratamento da pobreza e que se processa a partir da articulação de diversas polí-
ticas num mesmo espaço geográfico. Além disso, o governo federal não condicionou a liberação dos recursos 
financeiros a respectiva discussão e aprovação de projetos no Codeter. Esta estratégia poderia ter gerado 
novos mecanismos de incentivo à aplicação das ações territorializadas. Os prefeitos, que em última instân-
cia, tomam decisões relacionadas não participaram efetivamente deste importante fórum de articulações de 
políticas públicas. 

Em suma, as ações do PTC não acompanharam a inovação conceitual referente à territorialização de 
políticas públicas, pois os mecanismos de liberação dos recursos financeiros continuaram sendo aplicadas 
de maneira setorializada de acordo com as planilhas previstas nos orçamentos ministeriais. Na pesquisa, 
observou-se que a territorialização de políticas públicas não foi usada como ferramenta para planejar e po-
tencializar as ações de luta contra a pobreza no âmbito do Território Meio Oeste Contestado, ficando a maior 
parte dessas ações a critério de cada administração pública municipal. Esta importante inovação institucio-
nal precisa de aprimoramento no que concerne a sua compreensão e aos mecanismos de operacionalização 
das ações públicas.
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Resumo

A discussão da política territorial no Brasil teve início em 2003, durante o primeiro governo Lula (2003-
2006), passando a operar de forma regulamentada em julho de 2005 através da portaria n° 05 de 18/07/2005. 
No Tocantins este novo formato de intervenção política coincide com o debate em nível nacional, quando em 
2005 foram instituídos os primeiros territórios no estado. Atualmente existem no Tocantins sete territórios, 
sendo três territórios da cidadania que são: jalapão, bico do papagaio, sudeste e quatro territórios rurais que 
são: médio Araguaia, Nordeste, Apa Cantão e Sul Do Tocantins. A fim de verificar em que medida a política 
territorial vem alcançando suas metas, o presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos indica-
dores sociais dos territórios da cidadania/ rurais do estado do Tocantins. A metodologia utilizada no trabalho 
teve como base o índice FIRJAN de desenvolvimento municipal (IFDM), que leva em consideração três áreas 
de desenvolvimento: saúde, educação, emprega&renda. Para cada território do estado foi calculado a média do 
índice FIRJAN dos municípios que o compõem, no período de 2005 a 2013, sendo que o ano em que o território 
foi instituído torna-se o ponto inicial de análise dos resultados. De forma geral, os resultados mostram que 
houve evolução do índice FIRJAN em todos os territórios, com destaque para o território do jalapão com cres-
cimento acima de 30%. Entre os territórios, o Apa Cantão foi o que apresentou o maior índice (0,6452) consi-
derado índice de desenvolvimento moderado, enquanto o de menor índice foi o território nordeste (0,5905) 
apresentando, assim, desenvolvimento regular. É certo que nem toda a evolução alusiva ao índice é decorrente 
exclusivamente das ações que o trabalho faz referência, programas governamentais sejam eles municipais, es-
tadual ou federal, o desempenho do setor privado relacionado a outras atividades também geram efeitos, mas 
a contribuição da política territorial deve ser reconhecida.

1 Este texto foi produzido no âmbito dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial – NEDETs, com o apoio das seguintes entidades: Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, por intermédio da Secretaria do 
Desenvolvimento Territorial – SDT e da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais – DPMR/SECEX/MDA e a Secretaria de Políticas para Mulheres da 
Presidência da República – SPM/PR.
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1. Introdução 

A discussão da Política Territorial no Brasil iniciada em 2003, durante o primeiro governo Lula (2003-
2006), passou a operar de forma regulamentada em julho de 2005 através da Portaria n° 05 de 18/07/2005. 
No Tocantins, este novo formato de intervenção política coincide com o debate em nível nacional, quando 
em 2005 foram instituídos os primeiros territórios do Estado.

Atualmente existem no Tocantins sete territórios, sendo três denominados Territórios da Cidadania: 
Jalapão, Bico do Papagaio, Sudeste; e quatro Territórios Rurais que são: Médio Araguaia, Nordeste, APA Can-
tão e Sul do Tocantins. A fim de verificar em que medida a política territorial vem alcançando suas metas, 
o presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos indicadores sociais dos territórios da cida-
dania/ rurais do estado do Tocantins. A metodologia utilizada no trabalho teve como base o índice FIRJAN 
de desenvolvimento municipal (IFDM), que leva em consideração três áreas de desenvolvimento: saúde, 
educação, emprega&renda.

Para cada território do Estado foi calculado a média do índice FIRJAN dos municípios que o compõem, 
no período de 2005 a 2013. De forma geral, os resultados mostram que houve evolução do índice FIRJAN 
em todos os territórios do Tocantins, com destaque para os territórios do Jalapão e Bico do Papagaio com 
crescimento acima de 30%. Entre os territórios, o APA Cantão foi o que apresentou o maior índice (0,6452) 
considerado índice de desenvolvimento moderado, enquanto o de menor índice foi o território Nordeste 
(0,5905) apresentando, assim, desenvolvimento regular. É certo que nem toda a evolução alusiva ao índice 
é decorrente exclusivamente das ações que o trabalho faz referência, programas governamentais sejam eles 
municipais, estadual ou federal, o desempenho do setor privado relacionado a outras atividades também 
geram efeitos, mas a contribuição da política territorial deve ser reconhecida. 

2. Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)

No Brasil os indicadores de desenvolvimento municipais mais consolidados são o Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal (IDH-M), uma variação do IDH global e o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Mu-
nicipal (IFDM), calculado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o qual é um indicador 
inspirado no IDH que busca medir o estágio de desenvolvimento dos municípios brasileiros.

O IDHM tem por objetivo representar a complexidade de um município em termos do desenvolvimento 
humano representado por três dimensões do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso ao 
conhecimento e padrão de vida. Por utilizar exclusivamente informações dos Censos Demográficos (que 
garantem conceitos, metodologia e procedimentos de coleta e processamento uniformes para todos os mu-
nicípios), a atualização do índice só é feita quando os dados do Censo Demográfico são disponibilizados. 
Deste modo, o retrato mais recente do desenvolvimento humano nos municípios expressado pelo IDHM é 
formulado com base nos dados de 2010. Por este motivo o artigo utiliza o índice FIRJAN como base para 
verificar a evolução dos indicadores sociais nos territórios rurais e da cidadania no estado do Tocantins. 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo anual do sistema FIRJAN que 
acompanha o desenvolvimento de todos os municípios brasileiros. Foi criado em 2008 objetivando suprir 
a falta de índices, sobretudo de abrangência nacional e periodicidade anual, em sua análise considera três 
áreas de desenvolvimento: emprego e renda, educação e saúde. 

As dimensões do IFDM são formadas a partir de um conjunto de variáveis com base em estatísticas 
públicas oficiais. A dimensão emprego e renda têm por objetivo capturar as características econômicas dos 
municípios acompanhando a movimentação e as características do mercado formal de trabalho e é cons-
truída com base em dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho. Para isso a esfera emprego avalia a 
geração de emprego formal e a capacidade de absorção da mão-de-obra local, já a esfera renda acompanha 
a geração de renda e sua distribuição no mercado de trabalho do município.

A dimensão educação, segundo o sistema Firjan (2014) foi estruturada de forma a capturar tanto a 
oferta quanto à qualidade da educação de nível fundamental e educação infantil, oferecidas nos municípios 
brasileiros em escolas públicas e privadas, segundo as competências constitucionais de todo município. 
A dimensão saúde é focada no nível básico de atendimento à população, considerado imprescindível em 
qualquer município: saúde básica. Na construção da dimensão, utiliza-se banco de dados dos Sistemas de 
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Informação sobre mortalidade e o banco de dados sobre Nascidos Vivos (SINASC) e ainda indicadores de 
variáveis de controle local. 

O IFDM de um município consolida em um único número o nível de desenvolvimento socioeconômico 
local através da média aritmética simples dos resultados obtidos em cada uma dessas três vertentes, varian-
do em uma escala de 0 (pior) e 1 (melhor), baseado em escala fixa. O IFDM como índice de desenvolvimento 
não está imune a críticas e também apresenta limitações conceituais e metodológicas. No entanto, traz uma 
contribuição importante para a discussão da política pública brasileira ao oferecer uma alternativa concreta 
de indicador de desenvolvimento municipal com periodicidade anual, que permite acompanhar os resulta-
dos de ações desenvolvidas. 

3. O FIRJAN nos Territórios Rurais e da Cidadania do Estado do Tocantins 

O debate atual sobre o desenvolvimento rural no Brasil fundamenta-se na política territorial do desen-
volvimento. A introdução da perspectiva territorial foi em grande parte motivado pela constatação de que 
a escala municipal é muito restrita para o planejamento e organização de esforços visando à promoção do 
desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a escala estadual é excessivamente ampla para dar conta da heteroge-
neidade e de especificidades locais que precisam ser mobilizadas com este tipo de iniciativa (BRASIL, 2005).

No Tocantins os primeiros territórios instituídos foram os territórios do Jalapão, Bico do Papagaio, 
Sudeste e APA Cantão. Criados inicialmente como territórios rurais, devido às características econômicas 
e sociais, marcada por intensas desigualdades e com indicadores sociais muito baixos, os três primeiros 
foram classificados como Territórios da Cidadania, em 2008. O Programa Território da Cidadania (PTC) tem 
o mesmo referencial conceitual que os territórios rurais; foi do conjunto de territórios rurais que o governo 
selecionou os territórios da cidadania. A finalidade deste novo grupo de territórios era atender os territórios 
que apresentassem baixo acesso a serviços básicos, índices de estagnação na geração de renda e carência 
de políticas integradas e sustentáveis para autonomia econômica de médio prazo (DELGADO; LEITE 2011).

Quadro 1 – Territórios rurais / cidadania do Estado do Tocantins 

Território Municípios População Ano de criação1 

Território da 
Cidadania do 
Jalapão  
(8 municípios) 

Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Novo Acordo, Ponte 
Alta do Tocantins, Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins e São 
Félix do Tocantins

30.629 2005

Território da 
Cidadania do Bico 
do Papagaio  
(25 municípios)

Axixá do Tocantins, Nazaré, Riachinho, Sampaio, Sítio Novo 
do Tocantins, Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguatins, 
Augustinópolis, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Carrasco 
Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, 
Maurilândia do Tocantins, Palmeiras do Tocantins, Praia 
Norte, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, 
São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins e 
Tocantinópolis.

196.389 2003

Território da 
Cidadania Sudeste 
(21 municípios)

Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Chapada da Natividade, 
Combinado, Conceição do Tocantins, Dianópolis, Lavandeira, 
Novo Alegre, Novo Jardim, Pindorama do Tocantins, Ponte Alta 
do Bom Jesus, Rio da Conceição, Taipas do Tocantins, Natividade, 
Palmeirópolis, Paranã, Porto Alegre do Tocantins, São Salvador 
do Tocantins, Taguatinga e São Valério da Natividade.

 123.805 2007

Território Rural 
Nordeste do 
Tocantins  
(14 Municípios ) 

Babaçulândia, Barra do Ouro, Bom Jesus do Tocantins, 
Campos Lindos, Centenário, Filadélfia, Goiatins, Itacajá, 
Itapiratins, Palmeirante, Pedro Afonso, Recursolândia, Santa 
Maria do Tocantins e Wanderlândia.

94.361 2011

1 Os territórios criados em 2003 foram instituídos em 2005.
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Território Municípios População Ano de criação1 

Território Rural do 
Sul do Tocantins 
(12 Municípios ) 

Alvorada, Araguaçu, Brejinho de Nazaré, Cariri do Tocantins, 
Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Jaú do Tocantins, 
Peixe, Sandolândia, Sucupira e Talismã.

75.981 2013

Território Rural do 
Médio Araguaia  
(10 municípios)

Arapoema, Bandeirantes do Tocantins, Bernardo 
Sayão, Colméia, Couto Magalhães, Goianorte, Itaporã do 
Tocantins,Juarina, Pau D’Arco e Pequizeiro.

47.214 2008

Território Rural do 
APA Cantão  
(9 municípios) 

Abreulândia, Araguacema, Caseara, Chapada de Areia, 
Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, 
Marianópolis do Tocantins, Monte Santo do Tocantins e Pium.

41.299 2003

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SIT, 2015. 

A partir dos resultados encontrados do IFDM para cada município pertencente ao seu respectivo ter-
ritório, realizou-se o agrupamento deles e, posteriormente, o cálculo da média, apresentada no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Médias anuais do IFDM dos Territórios do estado de Tocantins

Fonte: Elaboração própria, com base no IFDM (2016).

Desse modo, percebe-se, apesar de todas as variações, houve um crescimento do IFDM de todos os ter-
ritórios nos referidos anos de análise (2005-2013). A classificação da condição de desenvolvimento conside-
rando a média do IFDM, mostra que entre os sete (07) territórios do Tocantins, cinco (05) apresentam níveis 
de “Desenvolvimento Moderado”. Em 2005 todos os territórios do Tocantins encontravam-se na condição de 
“Desenvolvimento Regular”. Os Territórios APA Cantão, Sudeste, Sul, Jalapão e Médio Araguaia, em 2005, apre-
sentaram-se na condição de “Desenvolvimento Regular” passando todos, para a condição de “Desenvolvimen-
to Moderado”. Apenas dois territórios – Bico do Papagaio e Nordeste – ainda permanecem, desde 2005, na 
condição de “Desenvolvimento Regular”. Por fim, é válido destacar o Território APA Cantão, que alcançou o 
maior IFDM entre todos os territórios do Tocantins (0,6452), e o Território do Jalapão que apresentou a maior 
evolução do indicador no período de 2005 a 2013, crescimento de 33,65%. Esse resultado sinaliza, por um 
lado uma interferência positiva das políticas territoriais nas dimensões sociais em avaliação, mas, por outro 
lado, para a necessidade de ações mais efetivas nas áreas analisadas por parte do Estado.

O estado do Tocantins, por seu turno, apresentar um indicador (0,6138) na condição de “Desenvol-
vimento Moderado”, tendo seu índice evoluído em quase 20% entre 2005 e 2013. Três territórios – APA 
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Cantão, Sul e Médio Araguaia – possuem um nível de desenvolvimento acima da média estadual, enquanto 
os outros territórios – Bico, Nordeste, Sudeste e Jalapão apresentam um nível inferior à média do Estado. 
Contudo, pode – se dizer que a maioria dos territórios tem um índice de desenvolvimento muito próximo ao 
verificado pelo Estado (GRÄFICO 1).

Gráfico 2 – Evolução do IFDM dos Territórios do Tocantins (2005-2013)

Fonte: Elaboração própria, com base no IFDM (2016).

Mesmo que todos os territórios tenham apresentado no acumulado 2005-2013 uma variação percen-
tual positiva das médias IFDM, em que o Território APA Cantão chegou a 16,5%, o Território Nordeste 25,2%, 
o Território Bico do Papagaio 31,6%, o Território Sudeste 25,4%, Território Sul 15,9%, Território Jalapão 
33,6% e o Território Médio Araguaia 19,4%, os resultados apresentados devem ser relativizados tendo em 
vista a duração da política analisada, iniciada em anos diferentes entre os territórios. Além disso, deve-se 
considerar que as mudanças nas áreas analisadas demoram a ser efetivadas. Dessa forma, pode-se dizer que 
os investimentos hoje realizados na educação, por exemplo, irão repercutir somente daqui a alguns anos na 
formação dos jovens, que influenciarão o mercado de trabalho, as formas de produção, geração de renda, 
permitindo um melhor padrão vida, menor incidência de problemas de saúde, dentre outras.

Consideraçoes finais 

No Brasil a política territorial representa um avanço para construção da política pública na área rural, 
isso por que este novo formato, possibilita a ampliação da esfera democrático-participativa permitindo que 
a sociedade participe das decisões que na impactam diretamente na dinâmica do dia a social. 

O índice FIRJAN como indicador de desenvolvimento e como instrumento de análise deste artigo, pode 
apresentar suas limitações conceituais e metodológicas, mas é certo que as três áreas que o compõem (saú-
de, educação e empre&renda) são essenciais para que haja avanços na qualidade de vida e conduza a geração 
de ciclos virtuosos de crescimento e desenvolvimento nos municípios e consequentemente nos territórios. 

Deste modo, com base nos resultados alcançados é possível inferir que desde 2005 é percebido um avan-
ço crescente no indicador que mede o desenvolvimento, com base em nas três áreas, em todos os territórios do 
Tocantins. A estrutura da gestão/governança do programa de Territórios pode ser um fator que contribui para 
essa transformação, pois dentro do território o colegiado territorial, composto por representantes do poder 
público e da sociedade, é a maior instancia de poder. É do colegiado que emana o poder do território; espaço 
onde os cidadãos têm oportunidades (liberdades) para proporem ações não somente na esfera dos direitos 
sociais (Emprego e Renda; Educação; Saúde), mas também nas esferas dos direitos civis e políticos. 
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Resumo

Este trabalho objetivou-se analisar a atuação do público do Território da Cidadania da Zona da Mata 
Norte do estado da Paraíba junto a Central de Comercialização da Agricultura Familiar/CECAF. Este Terri-
tório foi constituído no Fórum do Território da Cidadania em 2008, espaço onde são discutidas as imple-
mentações e acompanhamentos de várias políticas públicas. Dentre essas existe o Programa de Projetos de 
Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais/PROINF com a finalidade de promover o desenvolvimento 
econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 
territorial. A CECAF foi um projeto PROINF aprovado em 2007 localizada em João Pessoa, entretanto, não 
houve a sua inauguração, mas a sociedade civil, principalmente os agricultores familiares ocuparam a ges-
tão do espaço. Como parte da metodologia foi realizado a análise de relatórios e documentos, bem como 
reuniões e visitas de monitoramento. O plano de acompanhamento na CECAF foi realizado em três fases 
distintas: acompanhamento das discussões do plano de gestão; formação das comissões de gestão e de 
infraestrutura e realização da primeira feira dos agricultores familiares. A primeira consistiu no início do 
acompanhamento das discussões e a atualização do documento que norteará o funcionamento da Central, 
a segunda fase foi à formação das comissões de gestão e infraestrutura e a terceira constituiu-se na reali-
zação da primeira feira dos agricultores familiares, no qual todas as fases contaram com a participação de 
representante do Território da Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, MDA, Rede de Colegiados Territoriais 
da Paraíba, NEDETs e Prefeitura Municipal de João Pessoa. Na feira houve a participação de nove grupos de 
artesanato, quatro grupos de produção de alimentos e 12 barracas de feirantes, o que representaram 30 en-
tidades de 12 municípios dos 19 do território da Zona da Mata Norte. Os resultados preliminares apontaram 
que o público desse território tem participado das atividades com maior frequência desenvolvendo mais 
autonomia, tornando-se protagonistas das ações, o que traz como consequência uma melhoria na comer-
cialização da produção solidária dos produtos, através das organizações, associação, cooperativas, sindicato 
e grupos da agricultura familiar, dos pescadores, dos artesãos e dos indígenas, inibindo assim, a figura do 
atravessador. Entretanto, existe uma dificuldade de logística por parte de alguns para permanência e par-
ticipação na feira, pois as entidades de municípios que ficam mais distantes da capital e que não possuem 
veículo próprio, não conseguem apoio com os órgãos públicos locais para deslocamento da produção.
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1. Introdução

A política de desenvolvimento territorial implementado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) já completa mais de uma década. Partindo da necessidade de construir uma estratégia de desenvolvi-
mento rural contemporânea que tem como ponto de partida a ação até então acumulada com políticas públicas 
agrárias e agrícolas, mas como ponto de chegada às distintas dimensões do desenvolvimento e a participação 
ativa daquelas pessoas a que se dirige, é que surge no MDA, a política de desenvolvimento territorial.

O Território da Zona da Mata Norte, recorte desse artigo, foi constituído no Fórum do Território da 
Cidadania em 2008, é composto por 19 municípios. Sendo eles: Baía da Traição, Marcação, Cabedelo, Mari, 
Capim, Mataraca, Cruz do Espírito Santo, Pedro Régis, Cuité de Mamanguape, Riachão do Poço, Curral de 
Cima, Rio Tinto, Itapororoca, Santa Rita, Jacaraú, Sapé, Lucena, Sobrado e Mamanguape. Abrange uma área 
de 3.647,30 Km², correspondendo a 7,0% do território estadual está localizado na porção leste do Estado, 
limitando-se ao Norte com o Estado do Rio Grande do Norte, ao Sul com o Território da Zona da Sul Paraiba-
na, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com a Mesorregião do Agreste Paraibano.

Para Sousa (2014), no contexto atual a grande parte da economia do TZMN concentra sua atividade 
econômica regional, contando com suas indústrias, bem como serviços e produção agrícola. Fonseca (2009) 
chama atenção para os incentivos voltados para o aumento da produção da cana-de-açúcar e para produção 
do etanol na Paraíba. Esse incentivo vem assumindo um novo perfil no quadro de interesses de investimen-
tos no Estado. O agronegócio põe início a uma nova fase da economia brasileira, ocasionando uma nova 
configuração do espaço agrário, ou mesmo (des) configurando-o ainda mais, através da devastação das ter-
ras para utilização da produção da cana, promovendo no mesmo circuito, a degradação ambiental, social e 
principalmente do trabalho em situação sub-humana e de semiescravidão, colocando-nos frente a um arrojo 
que até então se imaginava pertencer ao passado. 

Os Colegiados Territoriais apresentam-se como uma institucionalidade que reúne representantes do 
poder público e da sociedade civil atuantes no Território, com o objetivo de ampliar a participação social, 
a representação das organizações que compões o território e a articulação necessária para a gestão social 
das políticas públicas têm papel fundamental na definição de prioridades de projetos para infraestrutura 
rural nos territórios (MDA/SDT, 2011, p.12). De acordo com Freitas (2012), os Colegiados são considerados 
espaços institucionalizados de participação e de legitimação da política pública, inserindo-se nos processos 
de gestão social dos recursos federais destinados ao desenvolvimento rural. 

O presente artigo, que está inserido no âmbito da pesquisa, ensino e extensão tem como objetivo ana-
lisar a atuação do público do Território da Cidadania da Zona da Mata Norte do estado da Paraíba junto a 
Central de Comercialização da Agricultura Familiar/CECAF.

2. Objetivo da CECAF e as fases de acompanhamento do empreendimento

Esta pesquisa caracterizou-se como pesquisa-ação, pois se constituiu em um conhecimento inicial so-
bre a estrutura e o funcionamento da política de desenvolvimento territorial. Segundo Baldissera (2001), 
uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando realmente acontecer uma ação por parte do 
pesquisador no processo investigativo, centrado no agir participativo e na ideologia de ação coletiva. 

Para alcançar os objetivos traçados realizamos análise de relatórios e documentos, bem como reuniões 
de visitas e monitoramento na CECAF, empreendimento multiterritorial que recebeu recursos de projetos 
PROINF1 de mais cinco territórios do estado da Paraíba, entretanto é localizado no município de João Pessoa 
no Território da Cidadania da Zona da Mata Sul.

1 Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF) foi operacionalizada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) e de acordo com (SDT/MDA 2015, p.2) é um projeto de ação orçamentária que tem con-
tribuído para a qualificação de processos produtivos e econômicos da agricultura familiar nos Territórios Rurais e Territórios da Cidadania, sendo este 
um programa implantado no ano de 2008 denominado Programa Território da Cidadania (PTC), com finalidade de promover o desenvolvimento eco-
nômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, através de parcerias 
com estados, municípios, participação da sociedade civil e atualmente com as universidades.
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O plano de acompanhamento na CECAF está sendo realizado em três fases. A primeira consistiu no iní-
cio do acompanhamento das discussões do plano de gestão da CECAF, documento que norteará o funciona-
mento da Central, essas atividades foram reiniciadas no mês de março de 2015, contando com participação 
de representante do Território da Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, extinto MDA, Rede de Colegiados 
Territoriais da Paraíba, NEDETs e Prefeitura Municipal de João Pessoa, afim de atualizar o documento para 
as necessidades atuais. A segunda fase foi à formação de duas comissões a de gestão e a de infraestrutura. 
A primeira comissão ficou responsável pela continuidade da análise do documento que se refere ao plano 
de gestão da Central, ao término da elaboração do documento foi realizado um seminário a fim de apre-
sentá-lo para todos os 15 Territórios da Paraíba, tanto para envolver os Colegiados desses territórios, bem 
como efetivar a participação deles no empreendimento multiterritorial. A comissão de infraestrutura ficou 
responsável por resgatar o projeto original, as plantas da Central, como também rastrear onde estão os 
equipamentos e veículos adquiridos para dar suporte a Central, e qual a situação do estado de conservação 
dos mesmos. Com o passar do tempo foi estruturado um espaço para acomodar a realização das reuniões 
das comissões, também foram testados os equipamentos eletrônicos e ajustes nas instalações elétricas.

A terceira fase constituiu-se na realização da primeira feira dos agricultores familiares realizada na 
central no mês de julho de 2015, com propósito de comemorar o dia da agricultura familiar e colocar o 
equipamento que estava até então parado para funcionar, firmando assim, a importância econômica e o 
potencial que o equipamento tem para comercialização dos produtos da agricultura familiar da paraíba.

3. Resultados e discussões

O projeto da CECAF surgiu a partir de estudo realizado pelos Colegiados de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CODETER de todos os territórios da Paraíba. Seu objetivo é disponibilizar para os agricultores 
familiares do estado, um espaço físico adequado à comercialização da sua produção, bem como apoiar a co-
mercialização solidária dos produtos, através das organizações e empreendimentos da agricultura familiar, 
como associações e cooperativas, inibindo a figura do atravessador. 

De acordo com CODETER (2007, p.5), a CECAF tem a missão de integrar as instituições de apoio a agri-
cultura familiar, valorizar a capacitação tecnológica, organizacional e gerencial como elemento de base para 
a consecução plena dos resultados esperados, bem como maior valor final dos produtos com apropriação 
dessa renda pelos agricultores familiares. O projeto inicial foi datado no ano de 2007 e tem como proponen-
te a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e sua localidade no território da Zona da Mata Sul, na capital 
do estado, situada na Av. Hilton Solto Maior s/n, bairro do José Américo, possuindo área total de 16.680m2.

A Central contou com o apoio de mais territórios na submissão de projetos PROINF’s no ano de 2007 
para a CECAF, onde inicialmente foram investidos recursos da Zona da Mata Sul, Território da Zona da Mata 
Norte, Borborema, Cariri e Médio Sertão, a fim de recrutar recursos para a construção do empreendimento 
totalizando um montante de R$ 1.920.135,72 para atender a todos os grupos da agricultura familiar. Ao lon-
go do tempo a Central tem recebido outros projetos a fim de estruturá-la da melhor forma possível. Atual-
mente, foi realizado a aquisição de equipamentos, entretanto, ainda existe pendencias para a conclusão do 
empreendimento, como a realização de uma obra de drenagem, pavimentação, saneamento e acesso a cen-
tral. No seminário para a leitura do documento de gestão da CACAF teve como encaminhamento a ampliação 
da comissão com representantes de todos os territórios, realizando reuniões itinerantes em todo o estado 
a fim de ampliar o debate do funcionamento da Central. Atualmente, nessa comissão se discute a abertura 
de uma entidade jurídica para tornando o equipamento de responsabilidade administrativa tanto do poder 
público quando da sociedade civil. 

A primeira feira foi idealizada e organizada pelos agricultores familiares, funcionários da prefeitura 
e NEDETs da Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul e contou com a participação de AF de outros Ter-
ritórios do Estado da Paraíba (Figura 2). Essa ação foi uma ocupação desse espaço, pois o proponente 
não se prontificava a inicia-la. Dessa forma a sociedade civil interessada tornou-se parte do processo de 
construção do empreendimento.
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Figura 2 – Ocupação e realização da primeira Feira da Agricultura Familiar  
da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf). 2015. 

Fonte: http://pitimbufm.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html

Da participação dos agricultores da Zona da Mata Norte na feira houve a participação de nove grupos de 
artesanato, quatro grupos de produção de alimentos e 12 barracas de feirantes, o que representaram 30 en-
tidades de 12 municípios dos 19 do território em análise. Participaram também da ocupação e na primeira 
feira da CECAF outros territórios, como: Piemonte da Borborema, Cariri Oriental, Mata Sul, Cariri Ocidental 
e Borborema. O objetivo da feira que foi aberta ao público das 6h às 13h, foi comemorar o dia do agricultor, 
promover a agricultura familiar em transição agroecológica e desencadear o processo organizativo para o 
funcionamento posterior, em caráter permanente da CECAF.

4. Conclusão

Considerando que as atividades da assessoria (pesquisa-ação) estão em andamento, avaliou-se que os 
objetivos parciais, relativos às etapas já concluídas foram alcançados, na medida em que podemos verificar 
um melhor entendimento por parte dos agricultores familiares e trabalhadores rurais, da importância da 
organização no empreendimento. 

Verificou-se no monitoramento e na coleta de dados que os agricultores que têm participado das ativi-
dades com maior frequência desenvolveram mais autonomia, tornando-se protagonistas das ações, o que 
traz como consequência uma melhora na comercialização da sua produção solidária dos produtos, através 
das organizações e empreendimentos da agricultura familiar, como associações e cooperativas, inibindo a 
figura do atravessador, bem como a transição na produção para produtos agroecológicos. 

Analisou-se também o potencial da agricultura familiar da Paraíba através de todos os territórios que 
participam da primeira feira da CECAF, mostrando a grande diversidade e quantidade de produtos que os 
produtores têm para oferecer para os consumidores.
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Resumo

O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos de sete projetos de infraestrutura (PROINFs) no desenvolvi-
mento do Território Bico do Papagaio no Estado do Tocantins, com vistas a explicitar a materialização da política 
de Desenvolvimento Territorial Rural, buscando entender seus efeitos, desafios e possibilidades em regiões com 
baixos índices de desenvolvimento. Tais projetos foram implantados em sete municípios que compõem o Territó-
rio Bico do Papagaio no estado do Tocantins (TBP-TO). Os dados foram coletados por meio de pesquisa qualitativa 
e quantitativa, com técnicas de triangulação de dados e estudo de caso no contexto dos PROINFs. Os dados foram 
analisados e confrontados com os referenciais teóricos, destacando as dimensões de desenvolvimento: econômi-
co, social e ambiental, de acordo com Favareto (2007); as premissas para o desenvolvimento rural-local, segundo 
Abramovay (2006) e os paradigmas do desenvolvimento territorial: Geografia, Ciências Sociais e Economia, segun-
do Schneider (2009). Os projetos, em sua maioria, estavam inseridos na concepção de desenvolvimento rural, 
tendo como público-alvo a agricultura familiar. Contudo, alguns projetos não estão funcionando, ou funcio-
nam de modo precário, e outros estão com estruturas inacabadas. Nesse sentido, as observações dessas ex-
periências permitiram reflexões importantes sobre a intervenção pública e a organização da sociedade civil 
para o desenvolvimento territorial: como a política territorial está sendo operacionalizada no contexto do 
TBP-TO? Qual a importância dos projetos tais como: Casa de farinha e Escolas Família Agrícola para o desen-
volvimento rural do território? Que lições podem ser tiradas dessas experiências? Os resultados da pesquisa 
revelaram que as relações dentro do TBP-TO ainda são marcadas por conflitos, em geral, pela disputa de 
poder entre sociedade civil e o poder político. Reafirmando que a descentralização político-administrativa 
e a prática democrática são a essência da política de desenvolvimento territorial e que o desenvolvimento 
sustentável dos territórios envolve um conjunto de ações, com o objetivo de promover e apoiar iniciativas. 
Portanto, entende-se que o maior desafio para o desenvolvimento territorial se encontra nos paradigmas 
social e ambiental, não no econômico. 

Palavras-chave: PROINFs; Desenvolvimento territorial; Dimensões; Premissas; Paradigmas. 
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Introdução

A introdução da perspectiva territorial na discussão dos processos de desenvolvimento rural é um fenô-
meno relativamente recente. Emergiu do debate sobre território e territorialidades a partir da segunda meta-
de do século XX no contexto que, gradualmente, convencionou-se chamar de sociedade globalizada e complexa 
nos âmbitos social, econômico, político, cultural e ambiental. Em uma perspectiva de inovação e formas de 
ação para o desenvolvimento, o enfoque territorial se constituiu como ponto de ruptura entre as políticas 
públicas de desenvolvimento econômico adotadas após a Segunda Guerra Mundial, implementadas a partir da 
década de 1980, ao reconhecer o território como espaço chave do desenvolvimento (PERAFÁN, 2007).

Diferentes estudos tais como, Abramovay (2006) Schneider (2009) Favareto (2007) entre outros, adota-
ram a abordagem territorial no Brasil. Essa abordagem levou em consideração as formas de coordenação não 
formalizadas ou institucionalizadas (redes, relações de reciprocidade), os atributos comparativos dos produ-
tos e recursos associados a territórios específicos, social e culturalmente marcados (capital social, valores de 
uso, valores éticos, valores de prestígio) e, finalmente, as dinâmicas sociais. Trata-se, portanto, de uma pers-
pectiva que acentua as iniciativas inovadoras dos atores locais, cabendo às instituições públicas o indispen-
sável apoio no que se refere à legitimação e à dinamização geral dessas iniciativas. Assim, o desenvolvimento 
rural, sob o enfoque territorial, foi gradualmente introduzido nos debates acadêmicos e políticos a partir do 
entendimento das próprias experiências disseminadas nas áreas rurais (CAVALCANTI et al., 2014).

Segundo dados da SDT/MDA desde de 2003 foram implementados 6.567 projetos, via PRONAT, distri-
buídos em 164 territórios nas diferentes regiões do país. Estes dados merecem destaque, pois são números 
representativos e que podem fazer a diferença quando se trata de melhorar as condições de vida da população 
beneficiária destes projetos. Uma leitura superficial desses dados mostra que o montante de recursos financia-
dos pelo MDA, de 2003 a 2012, em todo o Brasil, representa uma grande soma. No entanto, fica diluída, pois se 
trata de 165 territórios em todo o país, em quase dez anos da política de desenvolvimento territorial. 

Como é necessário atender a diversos municípios, dentro dos territórios, os recursos recebidos geral-
mente são insuficientes para a consolidação de seus projetos e, portanto, alguns são priorizados.Os estudos 
de Beraldo (2016), demonstram que a priorização se dá de acordo com os critérios do MDA e considerando 
os critérios para o acesso a esses recursos, nem todos conseguem acessá-los.

 Diante desse contexto este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos dos projetos executados no 
desenvolvimento rural do Território do Bico do Papagaio no estado do Tocantins (TBP-TO) e assim entender 
como a política territorial está sendo operacionalizada em regiões da Amazônia Legal. 

Quadro 1 – Valor e quantidade de projetos PROINFs no TBP-TO de 2003 a 2011

Ano Município 
Proponente Objeto Valor MDA 

(R$)

2003 Araguatins Obras de infraestrutura, aquisição de maquinas e equipamentos apoio a 
assistência técnica e extensão rural 105.410,36

2003 Carrasco Bonito Obras de infraestrutura e aquisição de máquinas e equipamentos para 
beneficiamento de produção e assistência técnica 90.759,34

2003 Esperantina Beneficiamento da produção de mel, apoiar a infraestrutura capacitação de 
agentes em desenvolvimento rural 101.453,00

2004 Augustinópolis Infraestrutura e serviços 109.310,00

2004 Buriti do TO Infraestrutura e serviços 75.070,40

2004 Praia Norte Infraestrutura e serviços 70.448,40

2004 Riachinho Aquisição de patrulha mecanizada 85.000,00

2005 Araguatins Aquisição de máquinas e equipamentos 80.000,00

2005 Araguatins Obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos 82.734,52

2005 Augustinópolis Construção de casa de farinha comunitária e aquisição de equipamentos 14.992,95

2005 Praia Norte Construção e aquisição de equipamentos casa farinha 63.993,91

2005 Sampaio Construção de casa de farinha, aquisição de equipamentos 16.866,99

2005 Sampaio Aquisição de 01 trator, 01 grade aradora, 01 plaina agrícola. 135.000,00
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Ano Município 
Proponente Objeto Valor MDA 

(R$)

2005 São Sebastião Aquisição de equipamento casas de farinha e apicultura. 69.745,17

2006 Buriti do TO Aquisição trator 4x4, grade aradora, plaina agrícola, carreta. 120.000,00

2006 Esperantina Construção de Escola Família Agrícola-cursos-aquisição material pedagógico 
consultoria de engenharia 315.353,78

2007 Araguatins Apoio escoamento produção 300.000,00

2007 Augustinópolis Abertura e encascalhamento de estradas vicinais, incluindo ponte de madeira com 
terraplanagem e revestimento primário. 700.000,00

2007 Buriti do TO Abertura e encascalhamento de estrada vicinal, implant ponte de madeira e 
implant de obra de arte corrente – bueiros. 500.000,00

2007 Esperantina Apoio a Educação no Campo (EFA) 353.932,00

2007 Sampaio Apoio a estruturação do Colegiado TBP – TO. 41.758,00

2007 São Bento Implantação e conservação de estradas vicinais. 180.000,00

2007 São Miguel Apoio ao escoamento da produção. 300.000,00

2007 Sítio Novo Apoio ao escoamento da produção. 150.000,00

2008 Riachinho Apoio a Educação do Campo (EFA) e Cooperativismo de Crédito. 1.304.170,00

2009 Axixá Aquisição de equipamentos para beneficiamento de mel. 109.975,00

2009 Esperantina Ampliação a estruturação da Escola Família Agrícola de Esperantina, com a 
construção de módulos de infraestrutura. 550.000,00

2010 Ananás Programa de apoio ao artesanato em jatobá e babaçu com aquisição de 
equipamentos e construção. 112.000,00

2010 Riachinho Aquisição de caminhão, trator e implementos agrícolas para apoio a agricultura 
familiar. 454.500,00

2010 Sítio Novo Desenvolvimento da cadeia produtiva do pescado de Sítio Novo do Tocantins – TO 
e região do Bico do Papagaio. 250.000,00

2011 São Sebastião Apoiar o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado e da mandioca no TBP-TO 350.000,00

Total 7.192.473,82

Fonte: Elaborado a partir de dados do BRASIL-MDA/SGE (2013).

Os dados apresentados no quadro 1 demonstram que o TBP-TO seguiu uma tendência também encon-
trada em todo o país. Entre 2003 e 2011 foram aprovados 31 projetos PROINFs, sendo que 2007 foi o ano 
de aprovação da maior quantidade de projetos com o maior montante de recursos disponibilizados. Cabe 
destacar que do total de 25 municípios que compõem esse território, apenas 16 foram contemplados com o 
financiamento de projetos, pois a iniciativa para elaboração das propostas é do Colegiado, porém a respon-
sabilidade da elaboração é do poder público local, ou seja, as prefeituras municipais se empenharam, ou não, 
nos projetos de seu interesse. Além disso, alguns municípios não conseguiram propor projetos, como foi o 
caso daqueles que tinham pendências em suas prestações de contas, ou seja, a inadimplência de prefeituras 
foi um empecilho para alguns municípios acessarem projetos do PROINFs.

Os 31 projetos executados no TBP-TO, no período de 2003 a 2011, atenderam a distintas finalidades, 
principalmente, infraestrutura produtiva, custeio1, construção e manutenção de estradas, aquisição de má-
quinas e implementos agrícolas. O quadro1 apresenta o total de projetos PROINFs aprovados e executados 
no TBP-TO e seus respectivos valores.

Que lições podem ser tiraradas a partir dessas experiências? Qual a importância dos projetos tais como: 
Casa de farinha e Escolas Família Agrícola para o desenvolvimento rural do território? Nesse sentido, algu-
mas características dos projetos PROINFs merecem ser apontadas: 

A primeira é que apesar da proposta da política de desenvolvimento territorial ser uma forma de fugir 
das limitações das políticas setoriais, excetuando o investimento ligado à promoção de uma educação de 
qualidade no meio rural, o perfil dos investimentos dos PROINFs revela uma concentração em atividades do 

1 Até 2011 os projetos PROINFs podiam ser de custeio e de construção de Infraestrutura. A partir de 2013 ssomente são financiados projetos de infra-
estrutura que atendam fins produtivos.
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setor agrícola. Contudo, percebe-se uma tentativa de diversificação produtiva, ainda que sempre dentro da 
atividade agrícola, face à pressão que o agronegócio exerce sobre a produção de grãos e madeira no TBP-TO. 

A segunda é que mesmo com todo o esforço no sentido de incentivar a formação de um novo ambiente 
institucional, fundado no território e no seu Colegiado, existem muitas deficiências de natureza política e 
nas estruturas técnicas locais. Muitas vezes as dificuldades na concepção de projetos mesclam componentes 
políticos e técnicos. Isso implica a redução da capacidade de elaboração, implementação e gestão da maioria 
dos projetos. Este pode ser considerado um fato que gradualmente tem enfraquecido a capacidade de mobi-
lização e articulação dos colegiados em torno da discussão, formulação e proposição de projetos.

Porém, ressalta-se que avaliar uma intervenção pública, apesar de ser indiscutível e evidente sua legi-
timidade, é algo complexo devido às ambiguidades conceituais e incertezas metodológicas que acarretam 
(RAYNAUT; FERREIRA, 2014). A avaliação das contribuições dos PROINFs para o desenvolvimento do ter-
ritório representa um desafio no domínio da produção de conhecimento, tendo em conta a ambição dos 
mesmos, enquanto projetos de transformação profunda da sociedade rural brasileira e de reorientação de 
suas relações com a esfera do poder público. 

Dessa forma é imprescindível avaliar como os diferentes atores processaram os projetos de desenvolvi-
mento e analisaram como ocorre o processo de seleção e transformação dos recursos materiais e simbólicos 
que as políticas públicas propiciam aos territórios.

De acordo com a avaliação quantitativa dos PROINFs no TBP-TO, realizada pelo MDA, foi possível obser-
var que a participação dos beneficiários na gestão dos projetos não foi bem avaliada. Isso se explica porque a 
gestão fica a cargo do poder público e o prefeito do município é quem é responsável pela prestação de contas 
e quem decide como aplicar os recursos. O mesmo aconteceu com a capacidade de gestão dos projetos, como 
ficam a cargo do poder público, foi também avaliada como regular. Já, os impactos positivos dos projetos para 
o desenvolvimento no territorio foram bem avaliados. Isto demonstra que para os entrevistados havia uma 
expectativa positiva sobre os possíveis efeitos desses projetos na qualidade de vida dos beneficiários.

Diante dos resultados, uma avaliação qualitativa permitiu um novo olhar sobre as contribuições destes 
projetos para o desenvolvimento do Território, bem como dos desafios e possibilidades constatados. 

Figura 1 – Localização dos projetos

Fonte: Relatório do projeto de pesquisa CAI (2013).
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Análise das dimensões do desenvolvimento no contexto dos PROINFs no 
TBP-TO

Os resultados obtidos por meio da observação direta e de entrevistas aos diferentes atores, em cada um 
dos sete projetos, foram cotejados com os seguintes referenciais teóricos: as dimensões do desenvolvimen-
to, segundo Favareto (2007); as premissas para o desenvolvimento rural-local, segundo Abramovay (2006) 
e; os paradigmas do desenvolvimento territorial, segundo Schneider (2009). 

Considerando que, segundo Favareto (2007), o desenvolvimento precisa ser compreendido não só 
como estágios ou etapas alcançados ou alcançáveis pelas sociedades humanas, mas como o processo mesmo 
pelo qual essa evolução se faz, pode-se refletir que o desenvolvimento gerado pelos projetos foi incipiente, 
com avanços pequenos e localizados. 

Destacam-se as casas de farinha nos municípios de Praia Norte e no município de São Sebastião (Iti-
nerente) que, apesar dos problemas descritos anteriormente, permitiram a ampliação da produção para o 
consumo das famílias e a venda do excedente no comércio local. Entretanto, o que mais chamou a atenção 
não foi o desenvolvimento econômico, mas o social, que é uma das dimensões do desenvolvimento, de acor-
do com Favareto (2007).

Sob a ótica das questões ambientais cabe mencionar que por os projetos ligados a questões produtivas 
e socioeducativas serem prioritários, tais questões não foram evidenciadas. Não foram identificadas discus-
sões relacionadas aos projetos da área de meio ambiente, povos e comunidades tradicionais, assim como 
cooperativismo e associativismo. 

Um desafio a ser vencido foi observado na Casa de farinha itinerente, cujos técnicos do MDA assinala-
ram como principais problemas a falta de condições sanitárias adequadas e o tratamento de resíduos, que 
segundo eles, não foram pensadas durante a elaboração do projeto. Mesmo a Casa de farinha sendo itine-
rante, na maioria das comunidades não há instalações adequadas para a produção de acordo com as normas 
para a comercialização dos produtos. A necessidade de se conseguir a aprovação do Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM) acaba desestimulando os produtores que veem dificuldades de se adaptarem às normas. 
Para o sucesso dos empreendimentos ligados à agricultura familiar, os projetos precisam ser concebidos 
respeitando a legislação sanitária e ambiental, assim como o acesso e localização que atendam à demanda 
desse público. Além disso, recomenda-se fazer estudo de viabilidade socioeconômica e ambiental, procu-
rando articular com a aptidão socioprodutiva da região.

Considerando que o processo de desenvolvimento é uma evolução “que remete sempre a uma trajetória 
de longa duração” e que tal trajetória engloba as “dimensões do crescimento econômico, das questões so-
ciais e ambientais” destaca-se que, a nível micro houve desenvolvimento econômico para algumas famílias, 
como as oito beneficiadas pelo projeto da Casa de farinha no município de Praia Norte. Estas conseguem 
produzir farinha para atender ao consumo familiar e vendem o excedente nas feiras locais, para atender 
alguma necessidade extra da família. Ou seja, este empreendimento específico para atender a um pequeno 
número de agricultores familiares cumpriu seus objetivos para estas famílias. 

Com fundamentos na dimensão social este desenvolvimento, embora pontual e localizado, pode ser 
considerado indício de desenvolvimento para os beneficiários. Diante das constatações e para ampliar a 
análise sobre as possibilidades e os desafios para o desenvolvimento do TBP-TO, a partir dos projetos ana-
lisados, busca-se, a seguir, as correlações entre os resultados observados nos projetos e as premissas expli-
citadas por Abramovay (2006).

Um ponto positivo observado durante o trabalho de campo é que o Colegiado começou a se organizar 
melhor. Na oportunidade ficou evidente que eles estão se articulando e que, a partir de relações e diálogos 
que se estabeleceram durante as negociações em torno dos PROINFs, o debate está se ampliando. Essa pos-
sibilidade de debate começada com os PROINFs influenciou a opinião dos atores sobre a política territorial, 
trazendo perspectivas de melhores resultados com a participação e articulação de outras políticas públicas 
que podem favorecer o desenvolvimento no território.

Diante dos pontos elencados pode-se afirmar que a política territorial depende da construção de uma 
nova cultura política, em que os governantes dialoguem com a sociedade civil e que o Colegiado Territorial 
seja ouvido e exerça um papel ativo nos projetos em todo processo. Estes são desafios a serem vencidos nas 
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diferentes esferas do poder público municipal, estadual e federal, para que se consolide uma democracia 
representativa e participativa, como defende Abramovay (2006). 

No caso da EFA de Esperantina a atuação da sociedade civil foi determinante para a efetivação do pro-
jeto, apesar de os recursos terem sido apropriados e executados pelas prefeituras. Os movimentos sociais 
locais se mobilizaram para avançar na configuração de uma nova hegemonia do poder e fizeram valer sua 
vontade, visto que em 2016 a EFA finalmente foi autorizada a iniciar suas atividades.

Destaca-se que a articulação dos diferentes atores sociais precisa continuar, ampliando a capacidade de 
planejamento e consolidação em vista de ações futuras para estes e outros possíveis projetos. Afinal, o de-
senvolvimento é resultante de um processo integrado de expansão de liberdades e estas referem-se tanto às 
instituições públicas quanto das organizações da sociedade civil. Somente pela participação organizada da 
população pode ser redefinida a forma de fazer política e se pode avançar rumo a uma sociedade mais justa, 
com equidade social e melhor redistribuição dos projetos para agricultura familiar e o desenvolvimento rural.

Ainda em busca dos avanços, mesmo que pequenos e localizados, alcançados com os PROINFs anali-
sados, estes foram cotejados com os paradigmas do desenvolvimento territorial: Geográfico, Econômico e 
Social, conforme Schneider (2009). A leitura revela que seis dos sete projetos, de certa forma, consideraram 
as interações humanas com o espaço geográfico, com destaque para a Casa de farinha itinerante, do muni-
cípio de São Sebastião. 

Outro caso que merece destaque são as EFAs que foram construídas, uma no norte e outra no sul do 
Território, como uma disposição geográfica que facilitaria o atendimento de maior número de estudantes 
residentes no Território. 

Quanto ao paradigma das relações entre dimensões imateriais, culturais e simbólicas (SCHNEIDER, 
2009), dois projetos se enquadram como bons exemplos, que são as EFAs, ao passo que cinco deles podem 
ser considerados contraexemplos. Os projetos bem sucedidos contaram com maior participação e mobi-
lização dos componentes do Colegiado, já que havia uma perspectiva de qualificar os jovens locais para o 
trabalho rural.

A pesquisa de Beraldo (2016) revelou que no decorrer da implementação destes projetos, a partici-
pação dos beneficiários foi diminuindo, principalmente na fase de execução. Isso ocorreu pela demora na 
liberação dos recursos, o que provocou um descrédito dos participantes, e pela renovação do Colegiado, 
visto que, com a nova eleição muitos vínculos foram perdidos. 

Diante do contexto apresentado, se conclui que quando um projeto vem ao encontro das necessidades e 
é coerente com a cultura local, são potencializadas suas possibilidades de êxito. Frente aos casos avaliados, 
de acordo com os parâmetros sugeridos por Schneider (2009) para a inclusão produtiva de agricultores 
familiares, percebe-se a necessidade de uma nova forma de gestão dos projetos sociais, com a adoção e o 
aprimoramento da assistência técnica, visto que se registra uma carência de técnicos especializados e com-
prometidos, tanto quantitativa quanto qualitativamente.

Entende-se que o maior desafio para o desenvolvimento territorial se encontra nos paradigmas social e 
ambiental, não no econômico, como se poderia pensar. As relações sociais entre poder público e sociedade 
civil, membros do Colegiado em geral, explica uma parte do insucesso da política pública no destino dos 
recursos do PROINFs. Nesse sentido esta análise trouxe relevantes contribuições e aprendizados para não 
se repetir os erros cometidos no passado.
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Resumo

A combinação dos resultados do estudo leva a concluir que os sistemas de crenças políticas sobre o 
PAA das três coalizões investigadas não conseguem facilitar a implementação do programa no território das 
Águas Emendadas, sob uma abordagem territorial. Mas uma das coalizões, que foi identificada como Coali-
zão Distrito Federal facilita a implementação do PAA apenas no recorte geográfico do próprio Distrito Fede-
ral, as outras duas coalizões, identificadas como Coalizão Unaí-MG e Formosa-GO, apresentaram um sistema 
de crenças políticas que pouco dialoga com a necessidade de ampliação do PAA nos territórios rurais.

Palavras-chave: territórios, PAA, políticas públicas, crenças políticas, coalizões de causa. 
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1. Introdução 

A política territorial, adotada no Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 
Rurais (PRONAT), é uma estratégia que funciona como um dinamizador de execução de políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento rural. Primeiro, por contribuir para a criação de um recorte de munícipios 
que tenham identidades pela proximidade e pelas demandas em comum, e, segundo, por preconizar e incen-
tivar a participação social como um motor importante para a implementação das políticas públicas. 

Uma das políticas que o PRONAT visa dinamizar nos territórios é o Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA), este que desempenha, desde 2003, um papel fundamental para a consolidação das políticas de 
abastecimento e segurança alimentar no Brasil (PORTO, 2014), porém, do ponto de vista das instituições 
de apoio e dos agricultores familiares, ainda persistem problemas referentes à sua implementação e certa 
criminalização dos processos inovadores que foram articulados a partir da sua concepção, o que dificultou 
a continuidade, por exemplo, da ampliação dos recursos financeiros aplicados para a execução do programa 
(TRICHES & GRISA, 2015). 

Nesta perspectiva, outros desafios se revelam, entre eles, a possibilidade de executar o PAA pensando 
uma abordagem territorial. A implementação do PAA nos territórios rurais precisa enfrentar um conjunto 
de crenças políticas das coalizões de causa que se relacionam e mobilizam seus interesses. A partir disso, o 
objetivo deste estudo é apontar as coalizões que se formaram no território das Águas Emendadas (TAE) des-
de o início da política territorial brasileira, para compreender quais foram as implicações que as diferentes 
crenças políticas provocaram na implementação do PAA neste território. 

O Território das Águas Emendadas está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, abrangendo o Dis-
trito Federal e mais sete municípios do estado de Goiás (Água Fria de Goiás, Cabeceiras, Formosa, Mimoso 
de Goiás, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás e Vila Boa) e em parte da região Sudeste, representada por 
três municípios do estado de Minas Gerais (Buritis, Cabeceira Grande e Unaí). 

Para atingir os objetivos do estudo, foram utilizadas as propostas de análise de políticas públicas de 
acordo com o Modelo de Coalizões de Defesa (MCD) (SABATIER & JENKINS-SMITH, 1993). O foco foi na 
descrição das principais características dos sistemas de crenças de cada uma das coalizões, levando em con-
sideração o subsistema interno à política territorial e as relações identificadas no arranjo TAE com o PAA. 

Esse sistema de crenças políticas das coalizões se articula de acordo com interesses políticos, econô-
micos, sociais e ideológicos dos atores institucionais (ÁVILA, 2011), sendo assim, identificou-se e foram 
caracterizadas três coalizões que apresentaram maior participação e notoriedade no território. 

Para apresentar a discussão deste artigo, esse está estruturado em quatro seções, além desta breve 
introdução, conta com uma seção para apresentar a metodologia de estudo, posteriormente, apresentam-se 
os principais resultados e, por fim, as considerações finais. 

2. Metodologia 

Para responder as questões desse estudo, o desenho da pesquisa envolveu uma abordagem qualitativa de 
caráter analítico, quanto aos fins e com pesquisas documentais e bibliográficas, bem como pesquisa de campo, 
quanto aos meios, nessa fase, foram utilizados instrumentos com entrevistas semiestruturadas. As propostas 
de análise de políticas públicas, de acordo com Modelo de Coalizões de Defesa (SABATIER & JENKINS-SMITH, 
1993), foram essenciais para as análises dos dados obtidos durante o estudo de campo. Foram realizadas 
entrevistas com as principais lideranças do território das Águas Emendadas, entre os meses de setembro e 
novembro do ano de 2015, bem como, a observação participativa fez parte das técnicas de pesquisa durante 
três reuniões de plenária do território e, também, durante a etapa territorial da segunda conferência nacional 
de ATER, realizada em fevereiro de 2016. Posteriormente, foram analisadas as principais características e de-
finidas as principais crenças políticas sobre o PAA das três coalizões identificas no território. 

Para caracterizar as coalizões de causa, identificadas no território das Águas Emendadas, o foco será 
na descrição das principais características dos sistemas de crenças de cada uma (Quadro 01), ou seja, neste 
estudo, o foco é o subsistema interno à política territorial e a relação de cada coalizão, identificada no TAE, 
com o PAA. Os sistemas de crenças, de acordo com o MCD, facilitam o entendimento da trajetória das polí-
ticas públicas. 
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Quadro 01 – Dimensões para análise do sistema de crenças das coalizões de causa

Dimensões da coalizão Definição

Núcleo duro
(deep core)

Concepções sobre as prioridades e valores fundamentais da coalizão com relação à política 
territorial e o PAA. 
(é difícil acontecer mudanças comportamentais entre os atores das coalizões neste nível) 

Núcleo Político
(policy core)

As preferências político-partidárias de cada coalizão;
Definir quais são os principais problemas que travam a implementação da política territorial e do 
PAA no território, de acordo com cada coalizão; 

Aspectos Secundários ou 
instrumentais (secondary 
aspects)

Aspectos referentes às preferencias políticas-partidárias secundárias, decisões sobre alocação de 
recursos orçamentários; interpretação de normas; informações sobre o desempenho de programas 
ou instituições específicas, entre outros. 
(Mudanças de opinião nesse nível são relativamente fáceis). 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vicente (2015).

3. Resultados e discussão 

Nesta seção, serão discutidos os resultados da pesquisa com foco nas coalizões identificadas no TAE. 
Notadamente, a divisão das três unidades federativas foi determinante para compreender e justificar as for-
mações das três principais coalizões do território. O DF e outros dois munícipios exercem muita influência 
na dinâmica de organização e interação do território, sendo Unaí-MG e Formosa-GO. Logo, as coalizões, mais 
claras, que se formaram no território são lideradas pelos representantes que residem nestes três locais. 

As primeiras características das coalizões formadas no âmbito do território, a primeira, do DF, conta 
com ampla capacidade administrativa e fonte de recursos financeiros, em seguida, Unaí-MG exerce maior 
capacidade de mobilizações de investimentos, via recursos do PROINF, que é a principal estratégica opera-
cionalizada pela política territorial, em comparação à Formosa-GO, que tem mais fragilidades relacionadas 
à competências locais e de disponibilidade de recursos financeiros propriamente ditos. 

Conforme apresentado na metodologia deste estudo, a utilização dos referenciais do Modelo de Coali-
zões de Defesa (MCD) objetivou destacar os sistemas de crenças de acordo com as causas de cada uma das 
coalizões identificadas no TAE. O Quadro 02 apresenta, em termos de dimensões, as crenças da Coalizão 
DF, seguindo o modelo proposto pelos formuladores do MCD, que são as crenças do núcleo duro, do núcleo 
político e os aspectos instrumentais. 

Quadro 02 – Crenças da Coalizão DF do TAE e relações com o PAA

Dimensões Crenças da Coalizão DF

Núcleo duro
(deep core)

Coalizão liderada pela EMATER-DF. 

Valores fundamentais: 
a) É preciso planejamento, foco e objetividade nas ações voltadas para o território;
b) O PAA deve ser implementado no espaço geográfico apenas do DF. 

Núcleo Político
(policy core)

Preferências político-partidárias: 
a) Não influenciaram, diretamente, a implementação do PAA no território. 

Problemas principais: 
a) A política territorial é muito ampla e discute ações para além da agricultura familiar, somado a isso, 
o TAE não dispõe de ações articuladas coletivamente. 
b) O fato do que o PAA não pode ser executado pensando a RIDE-DF. 

Aspectos Secundários 
ou instrumentais 
(secondary aspects)

Alocação de recursos financeiros: 
a) Não depende dos recursos do PROINF;
b) Tem recursos próprios operacionalizados pelo FDR-social. 

Interpretação de normas: 
a) O uso do novo instrumento contratual com o MDS (termo de adesão do PAA) ainda não foi bem aceito. 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A coalizão se apresenta com a seguinte configuração institucional: EMATER-DF, Secretaria de Agricul-
tura (SEAGRI-DF), o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do DF (CDRS-DF) e Central de Abas-
tecimento do DF (CEASA-DF). A inserção da coalizão no território se dá, sobretudo, pela EMATER-DF, que 
critica a atuação da política territorial e do COTAE, até porque um dos seus valores fundamentais é a questão 
do planejamento e essa coalizão acredita que isso não é feito no âmbito do colegiado. 

Com relação ao PAA, a Coalizão só pode beneficiar os agricultores familiares do próprio Distrito Fede-
ral, pois a norma do Ministério do Desenvolvimento Social dita isso, entretanto, a Secretaria de Agricultura 
já demonstrou interesse em adquirir produtos dos agricultores familiares da Região Integrada de Desenvol-
vimento Econômico do DF, a RIDE-DF, que, na verdade, contempla mais municípios do estado de Goiás para 
além do TAE. Portanto, o território não é percebido por essa coalizão como um espaço para o desenvolvi-
mento de estratégias que visem à implementação do PAA, isso já não ocorre devido às normas do Governo 
Federal e, mesmo que essa norma fosse superada, os espaços para se discutir a implementação do PAA não 
passariam pelas discussões do colegiado do TAE e sim pelas instâncias administrativas da RIDE-DF. 

As crenças, do núcleo político, dessa coalizão não apresentaram nitidamente as preferências político-
-partidárias, com relação ao PAA, mas demonstraram certa aversão às propostas de participação social que 
a política territorial se propõe desenvolver nos territórios, a crença da coalizão DF é de que não há direcio-
namento estratégico e a política territorial se perde por promover a discussão de muitos temas transversais 
e relacionados aos dilemas do campo e da cidade de forma concomitante. Essa crítica ficou muito evidente 
com relação ao período das ações do programa territórios da cidadania no TAE. 

Por fim, todas essas críticas com relação à política territorial configuram a coalizão DF com crenças 
contrárias a um modelo de desenvolvimento mais participativo e articulado entre todos os municípios do 
território. Mas, na verdade, a coalizão DF se mantém participativa no colegiado, pois consegue se apropriar 
das estratégias da política territorial, isso se revela com relação ao Fundo de Desenvolvimento Rural Social 
(FDR-Social), que passou a funcionar como uma espécie de PROINF, mas com foco somente no DF ou, em 
menor grau, na RIDE-DF e o espaço para decidir aplicação dos recursos desse fundo é o CDRS-DF. Decisões 
de investimentos que são planejadas e discutidas entre as associações de produtores rurais dos núcleos 
rurais do DF.

Com relação ao PAA, cabe destacar que, entre 2011 e 2014, foram aplicados R$ 9.103.323,98 para exe-
cução do programa no TAE, sendo que mais de 80% dos recursos foram executados somente no DF. 

Já com relação à Coalizão Unaí-MG, observa-se que o conjunto de instituições mais ativas no âmbito do 
colegiado territorial – COTAE – são: a prefeitura municipal, notadamente pela secretaria de planejamento e 
orçamento, pela EMATER-MG, o sindicato dos trabalhadores rurais (STR), de maneira mais paralela, encon-
tra-se o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDRS) (que tem uma participação expressiva de 
lideranças da cidade), o atual presidente do STR também é o presidente do CMDRS, a Escola Técnica Agrí-
cola Juvêncio Martins Ferreira de Unaí; e, também, a Cooperativa mista de agricultores familiares de Unaí e 
Noroeste de Minas Gerais (COOPAGRO), que, nos últimos anos, reduziu sua participação, mas ainda exerce 
muita influência. No município, é expressiva a importância da Cooperativa Agropecuária de Unaí (CAPUL), 
por fim, desde 2002, a Embrapa Cerrados tem exercido bastante influência no munícipio, principalmente 
nos assentamentos de reforma agrária. As principais crenças identificam para essa coalizão são apresenta-
das no Quadro 03.

Quadro 03 – Crenças da Coalizão Unaí-MG do TAE e relações com o PAA

Dimensões Coalizão Unaí-MG

Núcleo duro
(deep core)

Coalizão liderada pelo STR-Unaí, com forte influência da Embrapa Cerrados. 

Valores fundamentais: 
a) A participação dos membros da sociedade civil é fundamental para o desenvolvimento do 
munícipio. 
b) Prefere-se promover os programas de compras do governo (neste caso, o PNAE) ou outras 
estratégias de mercado que gerem impactos positivos, preferencialmente no curto prazo e 
continuamente.
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Dimensões Coalizão Unaí-MG

Núcleo Político
(policy core)

Preferências político-partidárias: 
a) Conflituosas: insatisfação com relação aos governos municipal e federal; 

Problemas principais: 
a) Indefinição de mecanismos eficientes para o uso e gestão social das infraestruturas viabilizadas 
pelo PROINF;
b) O PAA não é promovido, pois é considerado burocrático e pelo fato de sua operacionalização não 
ser bem conhecida e transparente no munícipio.

Aspectos Secundários 
ou instrumentais 
(secondary aspects)

Alocação de recursos financeiros: 
a) Esforça-se para acessar os recursos do PROINF; 

Interpretação de normas: 
a) A forma permitida para a operacionalização do PAA no município beneficia poucos agricultores 
anualmente, sendo imperceptível o impacto do programa. 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Essa coalizão de Unaí-MG foi a que mais se destacou na mobilização de estratégias para arrecadar os 
investimentos dos editais de PROINF da SDT/MDA, de acordo com membros do colegiado, isso aconteceu 
porque, desde o início, Unaí sempre viabilizava que muitas pessoas do munícipio participassem das plená-
rias de PROINF, somado a isso, tinha técnicos que contribuíam para elaborar bons projetos.

Os projetos foram conquistados, mas, infelizmente, existem muitos problemas relacionados à gestão e 
ao uso das infraestruturas. Por exemplo, em 2010, foi aprovada a construção de um galpão para ser o local 
do mercado popular da agricultura familiar do munícipio, a obra já foi finalizada, mas, até dezembro de 
2015, o galpão estava fechado e sem beneficiar os agricultores, existe uma proposta para que o galpão fun-
cione como um entreposto do PAA, mas a prefeitura ainda não conseguiu avançar nessa proposta. 

A coalizão Unaí se diferencia da do DF, no sentido de acreditar mais na política territorial e de reconhe-
cer a importância de mobilizar os atores do território para conquistar os investimentos do governo federal. 
Mas essa coalizão não segue essa mesma lógica com relação ao PAA. 

De acordo com os números obtidos no sistema PAA-data, entre os anos de 2011 a 2014, a média de 
agricultores beneficiados com o PAA em Unaí-MG foi de 83 agricultores/ano, a execução do programa no 
município fica a cargo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, nenhum dos reesposáveis por 
essa secretaria participa das discussões no COTAE e os membros do colegiado não julgam transparente a 
forma que a secretaria seleciona os agricultores beneficiados. 

O grande motivo do PAA não ter progredido no munícipio pode ter sido por esses problemas, e, também, 
com relação ao pagamento aos agricultores, durante entrevistas junto aos agricultores, alguns ficaram muito 
desmotivados, pois estava demorando muito para receber, até mais de 6 meses, isso fez com que o agricultores 
preferissem comercializar só para as escolas, via o PNAE e a buscar outros canais de comercialização. 

Foi diante desse cenário que a Embrapa Cerrados passou a orientar os agricultores a buscarem outras 
formas de comercialização, a começar pela maior agregação de valor aos seus produtos, por meio da pro-
dução de base agroecológica, atualmente, a Embrapa executa o chamado “Projeto Unaí” que faz orientações 
técnicas aos agricultores e visa fomentar a transição para uma produção de base agroecológica. 

A terceira e última coalizão identificada, a de Formosa-GO (Quadro 04), apresenta-se como um muníci-
pio, de maneira geral, como a parte de um processo mais incisivo para discutir a política territorial e, menos 
ainda, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

As instituições que mais se destacaram em Formosa foram a Secretaria de Agricultura, a EMATER do 
Goiás e a do DF, o Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (STTR), e a Cooperativa Mista do as-
sentamento Vale da Esperança. 

A coalizão é altamente dependente dos técnicos da EMATER, os aprendizados e conhecimentos sobre 
a política territorial centralizam-se nestes atores e esses apontam uma série de problemas que percebem 
em Formosa e no território como um todo. Além das dificuldades de avanços, identificado pelos técnicos, a 
participação social é um gargalo muito grande para que o município se torne mais integrado ao território. 
Durante a pesquisa de campo, foram relatados nomes de lideranças de movimentos sociais que foram muito 
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importantes para animar as pessoas a participarem, mas alguns se distanciaram e um dos mais influentes 
faleceu no ano de 2014. 

Quadro 04 – Crenças da Coalizão Formosa-GO do TAE e relações com o PAA

Dimensões Coalizão Formosa-GO

Núcleo duro
(deep core)

Coalizão liderada pela Secretaria Municipal de Agricultura. 

Valores fundamentais: 
a) Os técnicos de ATER são os principais agentes para o desenvolvimento rural; 
b) As prioridades, em termos de assistência técnica produtiva, são mais latentes do que a 
comercialização. Para os agricultores mais desenvolvidos, os mercados privados e feiras livres devem 
ser promovidos. 

Núcleo Político
(policy core)

Preferências político-partidárias: 
a) Conflituosas: insatisfação com relação ao Governo Federal;

Problemas principais:
a) Reduzido interesse e participação de membros da sociedade civil;
b) Falta de competências técnicas no Governo Municipal para a operacionalização do PAA. 

Aspectos Secundários 
ou instrumentais 
(secondary aspects)

Alocação de recursos financeiros: 
a) Esforça-se para acessar os recursos do PROINF, mas tem reduzida capacidade de ter contrapartidas 
financeiras para conseguir atrair mais projetos; 

Interpretação de normas: 
b) Desconhece as normas e legislação para operacionalização do PAA municipal. 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Sobre o PAA em Formosa-GO, a base de dados PAA-data registrou o apoio a apenas dois agricultores, 
entre 2011 e 2014, via a Cooperativa do assentamento Vale da Esperança, que teve um rendimento de R$ 
9.594,00, a cooperativa forneceu 1160 kg de abóbora, 1085 unidades de ovos de galinha caipira e 533 Kg de 
produtos de panificação. Portanto, Formosa ainda não tem um impacto positivo por meio da execução do 
PAA, vale ressaltar que a prefeitura não participou da operacionalização nesse caso da cooperativa. A opera-
cionalização se deu por meio da CONAB que, com recursos provenientes do MDS, fez a operação diretamente 
com a cooperativa que recebeu pelos produtos. 

4. Considerações finais 

A Coalizão Distrito Federal com seu sistema de crenças e com a combinação das seguintes característi-
cas: ótima disponibilidade de profissionais (técnicos de ATER, consultores e parceiros institucionais); ótima 
capacidade de promover entre os agricultores familiares a importância do PAA; e boa infraestrutura para 
execução do programa, sem dúvidas, tem conseguido facilitar a implementação do PAA. 

A Coalizão Unaí-MG, constituída a partir da política territorial, se revelou como uma coalizão que di-
ficulta a implementação do PAA, seu sistema de crenças demonstra certa resistência para facilitar a imple-
mentação do PAA. A percepção defendida é que o programa vem beneficiando poucos agricultores e que, 
portanto, o impacto dessas compras governamentais é muito reduzido. E a coalizão promove essa crença 
entre os agricultores. 

Já a Coalizão de Formosa-GO tem uma realidade muito diferente, não é possível confirmar que ela faci-
lita ou que ela dificulta a implementação do PAA, justamente porque a combinação de características nesta 
coalizão é bastante desfavorável e seu sistema de crenças é bastante influenciado pela próxima relação 
estabelecida com o Distrito Federal. 

Cabe destacar a relevância de se realizar mais estudos a este respeito e que contribuições ainda iniciais 
deste estudo podem facilitar a definição de estratégias mais propositivas e mobilizadoras das políticas pú-
blicas nos territórios rurais brasileiros. 



790

GT8 – Repensando as políticas de desenvolvimento territorial:  
implicações teórico-analíticas e políticas

Referências

ÁVILA, M. L. Ação pública territorializada de desenvolvimento rural: O caso do Território das Águas Emen-
dadas. 2011. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável). Centro de Desenvolvimento Sustentável 
(CDS). Universidade de Brasília. Brasília.

PORTO, S. I. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA):Política Pública de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar e da agroecologia no Brasil. Dissertação (Mestrado), Universidad Internacional de Andalucía, Pro-
grama Oficial de Postgrado – Agroecología, Baeza – Jaén, Espanha, 2014.

SABATIER P & JENKINS-SMITH. Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach, Bouder: Wes-
tview Press, 1993. 

TRICHES, R. M.; GRISA, C. Entre mudanças e conservadorismos: uma análise dos programas de aquisição de ali-
mentos (PAA e PNAE) a partir da retórica da intransigência. Revista Nera, ano 18, nº. 26, Edição Especial, 2015. 

VICENTE, V. M. B. A Análise de Políticas Públicas na perspectiva do Modelo de Coalizões de Defesa. Revista 
Políticas Públicas, São Luís, v. 19, n. 1, p. 77-90, jan./jun. 2015. 



791

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL:  
UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA E POSSÍVEL

ENISE BARTH-TEIXEIRA
UFFS – enise.teixeira@uffs.edu.br

JAMES BERTO
UFFS – james.berto@uffs.edu.br

TOMÉ COLETTI
UFFS – tomecoletti@gmail.com

EMERSON NEVES DA SILVA
UFFS – emerson.silva@uffs.edu.br

Resumo

O presente artigo reflete sobre a importância da universidade na política de desenvolvimento territo-
rial, mediante implementação e manutenção de Núcleos de Extensão de Desenvolvimento Territorial (NE-
DETs). O foco desta pesquisa são os Projetos de Extensão de Desenvolvimento Territorial coordenados pela 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
(SDT) do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e com o CNPq, que contemplam nove Territórios 
Rurais e quatro Territórios da Cidadania dos estados do Paraná e de Santa Catarina. A pesquisa classifica-se 
como descritiva com abordagem qualitativa. Os sujeitos pesquisados foram os assessores territoriais de 
inclusão produtiva e de gestão social, membros dos colegiados territoriais, professores coordenadores dos 
NEDETs. A principal técnica de coleta foi à entrevista semi-estruturada. Os resultados do estudo evidenciam 
que a criação dos NEDETs, tem cumprido com êxito sua função nas assessoriais territoriais de inclusão 
produtiva e de gestão social. As ações desenvolvidas possibilitaram o fortalecimento da política territorial, 
confirmando o Colegiado Territorial como espaço de debate e proposição de políticas de desenvolvimento. 
Neste processo, a extensão universitária constitui-se enquanto ponte entre a universidade e a sociedade 
regional, mediando à relação entre os diferentes atores regionais, possibilitando a organização das ações 
do colegiado e trazendo para a universidade novas demandas de pesquisa. Por sua característica, a univer-
sidade possui uma maior facilidade de intermediação dos conflitos, facilitando a construção de consensos, 
fazendo com que a formulação das políticas de desenvolvimento territorial ocorra com maior rapidez. Con-
clui-se que, a relação Extensão Universitária e Desenvolvimento Territorial além de necessária é possível. 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Abordagem Territorial; Agricultura Familiar; Desenvolvimento Sus-
tentável.
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1. Introdução

A abordagem territorial do desenvolvimento rural sustentável é uma visão integradora de espaços, 
atores sociais, agentes e políticas públicas. A abordagem tem como objetivos primordiais a redução das 
desigualdades, o respeito à diversidade, a solidariedade, a justiça social. (BRASIL, 2013)

O rural é visto como espaço de produção econômica, convívio social e de relação com a natureza e pela 
abordagem territorial se busca a superação da falsa dicotomia entre urbano e rural, já que valoriza o patrimô-
nio natural e cultural de cada localidade, reafirmando a identidade na construção de um projeto de vida social. 
Esta concepção implica em manejar e valorizar ativos específicos às regiões em que os atores habitam.

O território constitui-se como espaço socialmente organizado onde se mobilizam os atores regionais 
em prol do seu projeto de desenvolvimento. Considera-se o território como unidade de planejamento ade-
quada para: (1) a gestão social e descentralizada das políticas públicas de desenvolvimento rural; (2) a 
execução de forma integrada dessas políticas; (3) a articulação entre as agências e órgãos de diferentes ins-
tâncias do poder público nos níveis federal, estadual e municipal, em um ambiente horizontal, fortalecendo 
o pacto federativo; (4) a articulação de diferentes atores sociais, fortalecendo uma cultura de participação 
social e elevando o patamar de discussão do estrito interesse local, para esfera de maior complexidade ter-
ritorial; e (5) para a integração de órgãos públicos. (BRASIL, 2013)

O futuro da política de desenvolvimento territorial exige um significativo avanço na integração das polí-
ticas para o Brasil Rural e uma consequente ampliação do universo de ações governamentais, que adotam a 
abordagem territorial. Isso requer, por um lado, o fortalecimento da articulação institucional entre os órgãos 
federais e os entes federados, e por outro, a consolidação da participação social nos territórios. Nesta perspec-
tiva, os desafios desta política estão também relacionados com o apoio contínuo às instâncias colegiadas. As 
ações de extensão universitária, focadas no apoio técnico, assessoramento e acompanhamento a estas instân-
cias, têm enorme potencial de qualifica-las em suas atribuições de Gestão Social de políticas públicas. 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a importância da universidade na política de desenvolvimento 
territorial, mediante implementação e manutenção dos Núcleos de Extensão de Desenvolvimento Territo-
rial (NEDETs).

Em termos metodológicos, a presente pesquisa classifica-se como descritiva com abordagem qualitati-
va, tendo como estratégia de investigação o estudo de caso único. Os sujeitos pesquisados foram assessores 
territoriais de inclusão produtiva e de gestão social, assim como professores coordenadores dos NEDETs. 
A principal técnica de coleta de dados foi à entrevista semi-estruturada, buscando levantar as percepções 
sobre a contribuição da universidade na promoção da política de desenvolvi mento territorial. 

2. A extensão na UFFS

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é uma instituição de ensino superior pública, popular e 
de qualidade. Criada pela Lei Nº 12.029, de 15 de setembro de 2009, a UFFS abrange mais de 400 municípios 
da Mesorregião Grande Fronteira Mercosul – Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio 
Grande do Sul.

A UFFS tem como missão: a) Assegurar o acesso à educação superior como fator decisivo para o de-
senvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira Mercosul, a qualificação profissional e a inclusão social; 
b) Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão buscando a interação e a integração das cidades 
e estados que compõem a grande fronteira do Mercosul e seu entorno; e c) Promover o desenvolvimento 
regional integrado — condição essencial para a garantia da permanência dos cidadãos graduados na Mesor-
região Grande Fronteira Mercosul e a reversão do processo de litoralização hoje em curso.

A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa 
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. 

Durante as discussões na I Conferência sobre Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE) entendeu-se que a 
política de extensão da UFFS deveria seguir as diretrizes e orientações do Plano Nacional de Extensão e do 
Sistema de Dados e Informações da Extensão definidas nacionalmente pelo Fórum de Pró-Reitores de Ex-
tensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX). Com isso se almejava uma política nacional de 
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extensão que obtivesse uma qualificação maior das suas atividades, retirando-a do papel secundário a que 
comumente está colocada no mundo acadêmico, onde a pesquisa e o ensino são preponderantes. 

Nos moldes em que a UFFS foi criada, socialmente comprometida com as grandes questões da Mesorre-
gião Fronteira Mercosul e seus entornos, a extensão sempre fez parte dos eixos fundamentais da instituição. 
A UFFS tem na extensão o principal canal de diálogo e interação com as comunidades de seu entorno, junto 
das quais procura compreender os principais problemas e construir alternativas para resolvê-los. Desse 
modo, a extensão promove o desenvolvimento de programas e projetos comprometidos com a inclusão so-
cial, com a produção e a disseminação do conhecimento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e 
para a formação do profissional cidadão.

3. Os projetos de extensão em desenvolvimento territorial 

Os projetos “Consolidação da Abordagem Territorial como Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
para Santa Catarina” e “Governança na Perspectiva da Gestão Social de Territórios da Cidadania de Santa 
Catarina e do Paraná: uma estratégia para o desenvolvimento regional sustentável e solidário”, os quais são 
coordenados por professores da UFFS foram oriundos da chamada 2013 da COSAE, sendo uma encomenda 
do MDA ao CNPQ. 

A chamada tinha documentos orientadores às instituições, sendo destaque o denominado de “Orien-
tações Gerais para Elaboração de Projeto” (BRASIL, 2013), no qual explicitava a perspectiva do MDA em 
relação à participação das Universidades e Institutos Federais no apoio a consolidação da política territorial 
a partir dos NEDETs.

A SDT/MDA aponta como elementos estruturantes da sua estratégia para promoção do desenvolvi-
mento sustentável: o território (espaço e sociedade), a institucionalidade territorial (participação e repre-
sentatividade) e a visão de futuro (um plano territorial de desenvolvimento). As ações desenvolvidas estão 
orientadas por uma visão de futuro definida e acordada pelas entidades que compõem a institucionalidade 
territorial – denominada de Colegiado Territorial e que congregam atores sociais e gestores públicos no 
nível territorial.

Nessa perspectiva, surge a possibilidade de um envolvimento das Universidades no apoio aos cole-
giados territoriais. Cabe destacar que nessa época o apoio aos colegiados através de ONGs encontrava-se 
precarizado devido a dificuldades burocráticas e a crise envolvendo o repasse de recursos Públicos a ONGs. 

O MDA apontava também como referência para essa iniciativa o Projeto Células de Acompanhamento e 
Avaliação que havia sido realizado com as universidades em 2009, também com a participação do CNPq. A 
iniciativa buscava articular institucionalmente e operacionalmente as Universidades, os Territórios Rurais 
e a Secretaria de Desenvolvimento Territorial para o estabelecimento do Sistema de Gestão Estratégica do 
Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PPA 2008-2011). Foi um processo de acom-
panhamento e avaliação nos territórios.

Entre os resultados apontados, destacam-se: vinculação das equipes acadêmicas à dinâmica da política 
pública; criação de laços institucionais entre as equipes acadêmicas e as ações dos atores territoriais; con-
tribuição para qualificação das ações na implementação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PTDRS). 

A experiência positiva da relação com as universidades no Projeto Células, a presença de universidades 
e institutos federais em todo território brasileiro e a dificuldade de continuidade do apoio aos colegiados 
através de ONGs forma os embriões da estruturação dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territo-
rial (NEDETs).

O apoio a projetos nos moldes ora apresentados (NEDETs) justifica-se pela necessidade de qualificação 
dos processos exitosos de Gestão Social fomentado pela Política de Desenvolvimento Territorial e de forta-
lecimento das ações de extensão universitária nas Universidades.

Cada NEDET conta com um Coordenador de Núcleo (professor universitário ou de instituto federal), um 
assessor para a gestão social (ATGS) e um assessor para a inclusão produtiva (ATIP), e ainda um acadêmico 
de graduação. O objetivo geral é de contribuir para a consolidação da abordagem territorial como estratégia 
de desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural e da articulação das políticas públicas integrantes da 
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matriz do Programa Territórios da Cidadania, por meio da articulação institucional e operacional de Univer-
sidades Públicas Federais e Estaduais, dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, das instâncias de 
gestão social dos Territórios Rurais e da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. E objetivos específicos 
são: 1) Quanto à produção de dados, informações e conhecimentos com vistas á elaboração de pesquisas; 2) 
Quanto à difusão de métodos e tecnologias sociais voltadas para a gestão social; 3) Quanto ao monitoramen-
to, avaliação e assessoria técnica aos Colegiados Territoriais; 4) Quanto à realização de reuniões territoriais.

Neste processo do envolvimento da UFFS na articulação dos NEDETs, conforme a visão dos sujeitos 
pesquisados se destacam cinco aspectos positivos: a) credibilidade do processo pelo mesmo passar a ser 
coordenado por uma Universidade; b) a garantia da continuidade do processo de articulação do território; 
c) qualificação do processo de planejamento das ações e projetos do território; d) o melhoramento na meto-
dologia de trabalho que garantiu a participação dos diversos setores da sociedade regional; e) a rearticula-
ção do território com a expectativa de viabilização dos projetos no médio e longo prazo. 

A presença institucional da UFFS na articulação dos territórios repercutiu com a ampliação da credi-
bilidade nos processos. A receptividade foi muito boa e motivou os agentes locais a participação. A univer-
sidade tem uma presença no imaginário da sociedade como uma instituição idônea e que traz expectativa 
de que o processo com a sua participação tem muito mais chances de avançar. O entendimento de que a 
universidade é “neutra” politicamente, facilita a articulação e o diálogo com os diferentes atores. 

É ilustrativo o seguinte relato: 

Como positivo a participação das universidades e institutos nos debates dos territórios, porque deu mais 
confiança as pessoas que participavam e as que voltaram a participar dos eventos do território, antes os con-
vites iam só como assessor e parecia que não havia tanto respaldo quanto agora que vai além dos assessores 
o nome de uma universidade ou instituto nos convites/convocações enviados.

Este aspecto serviu para reaproximar instituições que tinham se afastado dos colegiados.

A perspectiva de continuidade no processo de apoio e na disponibilização de condições mínimas para 
o apoio aos colegiados por parte dos NEDETs, na medida em que os projetos passaram a ser desenvolvidos 
pela UFFS é outro aspecto destacado. Nos relatos dos assessores territoriais fica evidente que o descrédito da 
política de desenvolvimento territorial é decorrente da constante descontinuidade do apoio aos colegiados. 

A estruturação da equipe do NEDET permitiu a qualificação do planejamento das ações, das reuniões dos 
colegiados, qualificando os eventos realizados nos territórios. Outra contribuição introduzida pela universida-
de às ações refere-se as metodologias de trabalho apropriadas para diferentes situações e, inclusive atuando 
sobre problemas recorrentes com diferentes abordagens. Acrescenta-se ainda como aspecto positivo a dispo-
nibilidade de infraestrutura tanto para reuniões como para eventos junto aos institutos e universidades.

Por fim, a participação da universidade instigou e qualificou a produção acadêmica. Dessa forma, os 
relatórios e produções bibliográficas passaram a ser produzidos com melhor qualidade e em maior volume, 
sendo mais provável que essa memória territorial sirva de apoio para o avanço da política territorial e mes-
mo para outros processos que envolvam a gestão social no futuro.

4. Considerações finais

Os resultados do estudo evidenciam que a criação dos NEDETs, tem cumprido com êxito sua função nas 
assessoriais territoriais de inclusão produtiva e de gestão social. As ações desenvolvidas possibilitaram o 
fortalecimento da política territorial, confirmando o Colegiado Territorial como espaço de debate e propo-
sição de políticas de desenvolvimento. 

Neste processo, a extensão universitária constitui-se em importante estratégia interação entre a uni-
versidade e a sociedade regional, mediando à relação entre os diferentes atores regionais, possibilitando 
a organização das ações do colegiado e trazendo para a universidade novas demandas de pesquisa. Por 
sua característica, a universidade possui uma maior facilidade de intermediação dos conflitos, facilitando a 
construção de consensos, fazendo com que a formulação das políticas de desenvolvimento territorial ocorra 
com maior rapidez. 
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Conclui-se, a partir da experiência dos dois projetos de extensão coordenados pela UFFS, que a relação 
Extensão Universitária e Desenvolvimento Territorial além de necessária é possível.

Considera-se como limitação deste estudo, a ausência das percepções de membros do Colegiado Terri-
torial sobre a atuação da UFFS na mediação da política de desenvolvimento territorial. 

Sugere-se a continuidade desta pesquisa, explorando os diferentes olhares e vozes, tanto da sociedade 
civil como do poder público, diagnosticando além dos pontos positivos, pontos negativos e sugestões para 
melhoria na execução de projetos de extensão no âmbito da UFFS. 
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Resumo

De maneira geral observa-se que, no contexto recente de (re)valorização da ruralidade, de reconhe-
cimento do papel das economias locais e de seu potencial nas dinâmicas territoriais de desenvolvimento, 
a agricultura familiar cumpre um papel central. De fato, como resultado da mobilização dos movimentos 
sociais do campo, da renovação do sindicalismo rural e da discussão acadêmica sobre os rumos do desenvol-
vimento rural no Brasil pós-ditadura, em 1996 foi criado o Programa Nacional De Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (PRONAF) e, desde então, ele tem se firmado como uma das principais políticas do Governo 
Federal para apoiar os agricultores familiares. Neste cenário, a construção metodológica deste trabalho pro-
curou se fundamentar a partir de estudos bibliográficos e de análises estatísticas dos dados oficiais do Ban-
co Central do Brasil sobre o crédito rural. Assim, o presente estudo buscou avaliar qual o papel que o crédito 
rural, no âmbito do PRONAF, está desempenhando no fortalecimento da agricultura familiar dos dezessete 
municípios pertencentes ao “território rural da produção/rs” e em que medida isso ocorre, através da aná-
lise de sua distribuição no período de 2013 à 2015. Como os estudos bibliográficos revelaram, as análises 
sobre os espaços rurais e os sistemas de produção agrícola têm avançado no sentido de buscar a compreen-
são das diferenças presentes nas várias unidades ou indivíduos. Um dos meios para melhor compreender 
a heterogeneidade é a construção de tipologias ou identificação de grupos, que possuem características 
semelhantes entre si, entretanto distintas dos subconjuntos. Portanto, foram apontados os diferentes níveis 
e características da participação do PRONAF para a consolidação da agricultura familiar, além de construir 
diferentes tipologias para expressar a heterogeneidade existente neste território. Foi assim possível identifi-
car que, neste território, há uma grande variabilidade entre os municípios em relação ao acesso aos recursos 
deste crédito. Os resultados demonstram que, os agricultores familiares do território, neste período, utiliza-
ram quase unicamente os recursos do crédito do PRONAF para o cultivo de grãos (soja, trigo e milho). Ob-
servou-se ainda que ocorreu um aumento no valor médio dos valores destes contratos no período de 2013 
a 2015, concentrando o acesso ao crédito em agricultores familiares consolidados. Portanto, com relação ao 
crédito PRONAF contratado no período, foi possível identificar três tipos principais de grupos de municípios 
de agricultores familiares no território: municípios com baixo acesso ao crédito; municípios que acessam o 
crédito para o cultivo de grãos; e, municípios em que o acesso ao crédito é significativo.

1 Trabalho realizado nos quadros da Chamada Pública nº 011/2014 CNPq/MDA/SPM-PR.
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Introdução

O processo de financiamento da agropecuária brasileira atravessou diferentes padrões ao longo da 
história, sendo a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1965 um marco de institucionalização 
nesta trajetória. (Massuquetti, 1998). Neste período, o governo tentou integrar a atividade agropecuária ao 
processo de modernização da economia nacional, incentivando o consumo de insumos modernos e a sua 
mecanização e relegando a agricultura familiar, uma posição marginal e de subsistência. (Silva, 1982).

Estas opções estratégicas de desenvolvimento rural brasileiro somente começam a se modificar a par-
tir do fim do milênio. De fato, como resultado da mobilização dos movimentos sociais do campo, da reno-
vação do sindicalismo rural e da discussão acadêmica sobre os rumos do desenvolvimento rural no Brasil 
pós-ditadura, em 1996 foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
e, desde então, ele tem se firmado como uma das principais políticas do Governo Federal para apoiar os 
agricultores familiares. (Ganziroli, 2006; Mattei, 2005).

Este trabalho tem por objeto central analisar a distribuição do crédito rural do PRONAF nos municípios 
que compõem o “Território da Produção/RS/Brasil”, destacando os principais tipos ou modelos de financia-
mento que são incentivados pelo programa.

Portanto, o lócus desta pesquisa é o “Território da Produção/RS/Brasil”, o qual se localiza no quadrante 
noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na Região Sul do Brasil, compreendendo uma área de 7.741,5 Km2, 
conformada por 17 municípios, conforme pode-se observar na figura 01, a seguir:

Figura 01 – Localização do Território Rural da Produção – RS – Brasil

Em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população deste território 
era de 336.385 habitantes, sendo 89,23% deles de moradores da zona urbana e 10,77% na zona rural.

Em geral, pode-se afirmar que os principais desafios estratégicos da agricultura familiar neste territó-
rio estão amplamente articulados aos problemas recorrentes da variabilidade e instabilidades dos preços 
nos mercados agropecuários, da incipiência dos mercados de trabalho em zona rural e urbana e a especu-
lação fundiária violenta pela proximidade, muitas vezes conflituosa, entre o campo e a cidade e entre os 
sistemas produtivos da agricultura familiar e do agronegócio. Sem dúvidas, essas questões colaboram para 
a manutenção da pobreza e do êxodo rurais e da concentração urbana no território, assim como contribuem 
para aumentar a vulnerabilidade social nas cidades grandes, médias e, mesmo, de menor porte.

Por outro lado, a agricultura familiar do território é significativa, se caracterizando por um forte an-
tagonismo entre uma tradição cultural de produção de alimentos, com muita diversidade, e a produção de 
grãos, copiando o modelo do agronegócio regional, nas áreas que a topografia lhes favorece. Dos atuais 12 
mil estabelecimentos rurais do território 9,9 mil são de agricultores familiares.
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Materiais e métodos

Com a finalidade de caracterizar e identificar a heterogeneidade da agricultura familiar existente nos mu-
nicípios pertencentes ao território foi analisada a distribuição do crédito rural, efetuado na modalidade do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no período dos anos 2013, 2014 e 2015. 
Usou-se para tal, a Matriz de dados do Banco Central do Brasil (BACEN), disponível na internet.(Bacen, 2016)

A partir de então, na mesma perspectiva proposta por WAQUIL & CONCHA-AMIN (2015) – a qual pro-
cura compreender as diferenças presentes nas várias unidades ou indivíduos da produção familiar – pen-
sou-se em construir tipologias ou identificação de grupos de municípios, que possuíssem características 
semelhantes entre si, entretanto distintas dos demais subconjuntos.

Desta forma, para agrupar os municípios com características semelhantes, considerou-se, respectiva-
mente, o percentual de crédito PRONAF acessado com exceção de soja, milho e trigo; o percentual de finan-
ciamento pelo PRONAF acessado pelo município, tanto agrícola quanto pecuária; o percentual de número 
de contratos em relação ao número de Dleclarações de Aptidão ao PRONAF (DAP) Ativas2; o valor médio dos 
contratos na modalidade agrícola; e o número de DAP nos dezessete municípios pertencentes ao território.

Para fins de classificação final dos municípios utilizou-se, portanto a seguinte escala ou tipologia:

Tabela 01 – Critérios e tipologia de classificação dos municípios do território

Fonte: Elaboração Própria, 2016.

Optou-se ainda, como critério de classificação que, para enquadrar os municípios com características 
semelhantes e se enquadrar em determinado grupo, os mesmo deveriam atender pelo menos quatro dos 
critérios para pertencer a determinada tipologia. Em caso de igualar o resultado, prevaleceria a variável 
“Percentual de crédito PRONAF com exceção de soja, milho e trigo”.

Importância do PRONAF para o Território da Produção/RS

No Território da Produção/RS há, atualmente, um total de 17.057 DAP, estando destas, 10.585 (62%) 
ativas e outras 6.472 (38%) inativas. Em média, os municípios possuem entre 50% a 70% de suas DAP consi-
deradas ativas e em total ordem para acesso ao crédito. No entanto, no período 2013-2015, observa-se uma 
diminuição significativa dos volumes contratados pelos agricultores familiares do território do crédito rural 
(PRONAF), tanto nas modalidades de pecuária quanto agrícola. No ano de 2015, em particular, o crédito PRO-
NAF retraiu-se em torno de 50% em média em todos munícipios do território, com relação ao ano anterior.

De fato, ao se verificar o percentual do número de contratos total firmados com o PRONAF em 2015, em 
relação ao número de DAP ativas em cada município no ano de 2016, percebe-se que os municípios de Barra 
Funda, Chapada, Nova Boa Vista, Rondinha, Santo Antônio do Planalto e Sarandi se destacam com maior 

2 Para acessar ao crédito do PRONAF, tanto de custeio como de investimento, os agricultores comprovam a situação de “agricultor familiar ou assentado 
da reforma agrária” por meio da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) fornecida pelas entidades de assistência técnica ou sindicatos. As informa-
ções obtidas em MDA (2016).
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percentual de contratos. Nestes municípios, nota-se a organização entre movimentos sociais e entidades 
públicas está mais fortalecida que os demais. Nestes, entre 20% e 40% das DAP ativas viabilizaram-se em 
contratos com o PRONAF.

Paradoxalmente, ao mesmo tempo, igualmente em todos os municípios, o valor médio dos contratos am-
pliou-se consideravelmente. Na modalidade agrícola por exemplo, o valor médio dos contratos passou de R$ 
15.959,74 em 2013 para R$ 21.508,91 em 2014; e, para R$ 24.381,31 em 2015. Nos municípios do território 
houve, em média, um aumento de 74% no valor médio dos contratos. Nesta questão, o que chama atenção é o 
fato de municípios como Passo Fundo, Coxilha e Carazinho, os quais possuem o menor número de agricultores 
familiares do território, serem os municípios nos quais se registra o maior valor médio do território.

No geral, no período de 2013-15, no território, houve um total de 36.299 contratos do PRONAF, entre 
as modalidades pecuária e agrícola (investimento, custeio e comercialização), onde se destacam os muni-
cípios com maior número: Chapada com 14,8%, Rondinha com 13,3%, Sarandi com 11,9% e Ronda Alta 
com 10,0%. Com menor numero de contratos destacam-se os municípios de Coxilha com 1,7%, Carazinho e 
Santo Antônio do Planalto com 2,0% e Mato Castelhano com 2,2%.

Por outro lado, a fim de analisar o que o agricultor familiar vem financiando para produzir, verificou os 
repasses do crédito PRONAF por produto nos últimos três anos. Identificou-se assim que o volume de financia-
mentos para grãos (soja, milho e trigo), das demais culturas financiadas é alarmante. Raras são as exceções de 
municípios que utilizam o PRONAF para o cultivo de outras culturas. De fato, o município que se destaca é Sa-
randi por ser o único município em que há um equilíbrio na distribuição do financiamento. Em 2013, além do 
município de Sarandi, Chapada e Pontão também possuem um percentual significativo no financiamento PRO-
NAF de outras culturas. Em 2013, os demais municípios utilizaram acima de 95% do PRONAF para financiar a 
produção de grãos. Em 2014, o PRONAF csteio agrícola é destinado ainda mais ao financiamento da produção 
de grãos, onde apenas dois municípios aparecem como exceção (Chapada e Sarandi). Em 2014, por exemplo, o 
município de Palmeira das Missões utilizou 100% dos financiamentos PRONAF para a produção de soja, milho 
e trigo. Em 2015 a tendência se mantém e, novamente o crédito PRONAF termina financiando a produção de 
grãos (soja, milho e trigo) no território, sendo exceção os municípios de Sarandi e Coxilha.

Em geral, registre-se que o financiamento do custeio agrícola do PRONAF, no período 2013-15 se des-
tinou ao cultivo de soja. Para o cultivo do trigo, o custeio envolveu, em média, 41% em 2013, 25% em 2014 
e 19% em 2015.

Construindo uma tipologia do acesso dos municipios ao PRONAF

Tendo por base os critérios elencados na Tabela 01, logo acima, foi possível estabelecer uma tipologia 
dos municípios com relação ao acesso ao crédito do PRONAF. Desta forma, constatou-se a ocorrência de três 
grupos ou tipos principais, como ilustra a figura 04 a seguir:

Figura 04 – Construindo uma tipologia do acesso ao PRONAF dos municípios do território

Fonte: IBGE – Elaboração própria, 2016.
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a) Tipo 01 – municípios com baixo acesso ao credito PRONAF. Estes municípios possuem um 
percentual abaixo de 5% no financiamento de culturas que não sejam soja, milho e trigo; essen-
cialmente não ultrapassam 30% do acesso a credito rural do PRONAF. Os valores médios dos con-
tratos de custeio agrícola estão em média a 20 mil reais e o número de agricultores familiares não 
ultrapassa os 400, com exceção de Passo Fundo. No Tipo 01 predominam municípios de produção 
de grãos, como soja, milho, trigo, canola, aveia e cevada.

b) Tipo 02 – municípios que acessam o crédito PRONAF essencialmente para o cultivo de 
grãos. Este tipo também se caracteriza por possuir um percentual abaixo de 5% no financiamento 
de culturas com exceção de soja, milho e trigo. Essencialmente o acesso ao credito PRONAF nos 
municípios está entre 30% a 80% e é destinado a produção de soja, milho e trigo. Em 2014, no mu-
nicípio de Palmeira das Missões por exemplo, o acesso ao PRONAF foi 100 % destinado a produção 
de soja, milho ou trigo.

c) Tipo 03 – municípios em que o acesso ao PRONAF é significativo. Este tipo caracteriza-se por 
possuir um percentual abaixo de 5% no financiamento de culturas com exceção de soja, milho e 
trigo, entretanto, há exceção dos municípios de Chapada e Sarandi que fortemente diversificam 
sua produção em demais produtos, como uva, cebola, aveia, canola, laranja e pêssego. O acesso 
ao credito PRONAF nos municípios é grande. Eles possuem mais de 1000 agricultores familiares 
cada e que acessam o crédito (em torno de 80%,). Os valores médios dos contratos de custeio são 
inferiores a 20.000 reais.

Comentários finais

Através de uma análise da distribuição do crédito do PRONAF no período recente (2013-2015), o pre-
sente estudo buscou avaliar qual o papel que ele está desempenhando no fortalecimento da agricultura 
familiar nos dezessete municípios pertencentes ao Território Rural da Produção/RS/Brasil. Além disso, pro-
curou-se identificar os diferentes níveis e características da participação do PRONAF na consolidação dos 
diferentes tipos de agricultura familiar, construindo para isso diferentes tipologias para expressar a hetero-
geneidade e diversidade existente no Território.

Assim, foi possível constatar que, no geral, o PRONAF desempenha um papel central no fomento da 
agricultura familiar nos municípios. Observou-se que, em média, houve uma significativa utilização do pro-
grama de crédito PRONAF para o financiamento da produção e que, nos últimos tempos, a mesma tem dimi-
nuído ao mesmo tempo em que aumentou o valor médio dos contratos em todos os municípios.

Finalmente, forma, foi possível destacar três tipos principais de agricultores familiares nos municípios 
que compõem o território: 1) municípios em que os agricultores familiares têm baixo acesso ao credito PRO-
NAF; 2) municípios em que os agricultores familiares acessam o crédito PRONAF para o cultivo de grãos; e, 
3) municípios em que os agricultores familiares têm acesso ao PRONAF de forma significativa.
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Resumen

El sistema tributario en México a lo largo de su integración involucra los aspectos históricos, sociales y 
económicos que le han permitido su construcción en el estado actual, debemos significar que su aplicación 
agrupa los cambios y necesidades que buscan ser atendidos como parte de una política económica nacional.

De este modo hemos de puntualizar que el Derecho Fiscal mexicano contemporáneo, busca un rediseño 
a la luz de los ejes emanados del Plan Nacional de Desarrollo, que sirve de lineamiento para la conducción 
en general del país, así el Ejecutivo en turno vislumbra a las áreas de la Administración Publica como coyun-
turales para el crecimiento integral de México. 

En este orden de ideas, el Sistema Tributario adquiere un carácter mediático para la ejecución de las 
demás políticas institucionales, con incidencia en un crecimiento económico, abarcando al mismo tiempo, 
las zonas rurales para atender los grupos vulnerables y disminuir la pobreza y el hambre en estas regiones.

Enfocamos la presente intervención hacia una concepción del Sistema Tributario, en conducir conduc-
tas de los servidores públicos y receptores en calidad de sujetos pasivos, y beneficiarios del mismo; en aras 
de encausar las instituciones del Estado hacia un desarrollo que tenga como base el campo o sector agrícola, 
debido a los cambios mundiales que se observan y priorizan el rescate de estos espacios productivos que 
permiten el sostenimiento primario y derivado de los países que han puesto su esfuerzo, constancia y apoyo 
a este sector. 

En otras palabras consideramos que en atención a las crisis económica que el país enfrenta, de cara al 
desempleo, la baja del petróleo, la poca efectividad de transito de bienes, el Sistema Tributario debe hacer 
frente en la reconstrucción de este desarrollo agropecuario, por medio de una Política Fiscal que conciba 
nuevas acciones en este tenor, agrupados desde las partes correspondientes de la Administración Publica, y 
al mismo tiempo establecer estímulos fiscales o bien tributos extrafiscales, en la búsqueda de estos objeti-
vos que permitan una estabilidad y certeza para futuras generaciones.

Palabras clave: Contribuciones, desarrollo, instituciones políticas.
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1. Presentación

En México el Sistema Tributario ha sido integrado a la par de su devenir histórico, donde se acogen las 
vertientes y parteaguas que marcan la vida actual a su interior, de esta manera la constitución de las finan-
zas públicas involucra las necesidades que el pueblo mexicano ha demandado ante sus gobernantes, para 
ser visualizadas y destinadas a planes y programas institucionales que buscan una aplicación social.

Por lo anterior las contribuciones, se entrelazan en los contextos diversos de la sociedad, para beneficio 
de los contribuyentes como titulares y de la población indirectamente.

La finalidad de las obligaciones tributarias, obedece en atención a nuestro Texto Constitucional actual a 
justificar la integración de los presupuestos que se destinen a satisfacer los gastos públicos en las distintas 
jurisdicciones políticas del país.

Esta finalidad en la recaudación de contribuciones, se apega a la obtención de ingresos ordinarios que 
anualmente recibirán las autoridades hacendarias, de parte de los contribuyentes que actualicen los hechos 
hipotéticos en las legislaciones fiscales.

Por ende estos aportes económicos tienen un efecto y trascendencia en las Políticas Públicas, que vía la 
Política Fiscal y Económica se conducirán, como procedentes del pecunio particular.

Lo anterior se advierte ante una concepción finalista del tributo y que desde nuestra integración como Na-
ción independiente, a partir de 1810 y en su sistematización tributaria más completa en 1917, se ha buscado 
el desarrollo y aplicación de las contribuciones en un sustento general: para administración y administrados.

Hoy en día con base al Plan de Desarrollo inmediato anterior (2006) y desde 1991, el Sistema Tribu-
tario se acoge como un instrumento mediático, para fortalecer las Políticas Públicas y ámbitos de la Admi-
nistración Federal, ante el beneficio o mejora de áreas que deben ser atendidas, como es el caso del sector 
agrícola; como se aprecia y bajo el tratamiento pragmático que se deriva de las sentencias jurisprudenciales 
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratifican la relevancia de los tributos extrafisca-
les dentro del sistema que se desarrolla, objeto de estudio en la presente disertación. (Alcala, 2010)

2. El Sistema Fiscal en México

En México su Sistema Fiscal ha permitido su desarrollo como Nación independiente y democrática, en 
el amparo de propiciarle los medios económicos que de carácter ordinario integren las arcas fiscales. 

Reconocemos también que la formación de este sistema registra el debate entre los fiscos para una 
distribución de competencias que de manera consecutiva les atribuye una capacidad de gasto congruente a 
lo ingresado en cada recinto fiscal. Por ello, la naturaleza que hoy guarda la tipificación de tributos privile-
giando a la Federación, puede ser materia de análisis para el reparto de recursos económicos y aplicación 
en las jurisdicciones del país. 

Bajo el contenido que guarda el sistema tributario vigente, y en alcance a su evolución (Arellano, 1998) 
y génesis en nuestro texto Constitucional actual – 1917-, surge una gama de elementos que hacen posible 
su ejercicio y finalidad en la sociedad, tales como: legalidad, sujetos, competencias, recursos, programas, 
acciones y bienestar común.

De acuerdo a estos elementos en la presente intervención, destacamos lo relativo a las competencias 
de las autoridades en materia federal, los programas que a nivel nacional se crean y las acciones que como 
instrumento de la Política Fiscal se toman, para equilibrar los sectores que demandan una atención especial 
o prioritaria ante los otros ordenes de la Administración Publica.

a) Competencias. En este segmento enunciamos las funciones que la Federación ejerce a la luz de un 
Sistema Tributario que requiere de los órganos particulares, para materializar las encomiendas que desde 
rango Constitucional y legal se depositan, conforme a la clasificación política y gubernamental de México.

Precisamos que para realizar tales competencias se liga la existencia del ente titular de ellas, específi-
camente corresponde al Ejecutivo Federal, vía Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el Servicio de 
Admiración Tributaria, llevar a la practica el Sistema Hacendario bajo un corte general en el país.
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Constitucionalmente estos entes facultados, derivan su actuación del Poder Tributario depositado en 
el Estado, a la luz de los numerales 31 Fracción IV, 73 Fracción VII y XXVII, Articulo 131; que determinan la 
libertad y obligación del Ejecutivo y Congreso de la Unión, para regular y crear los medios de obtención de 
las finanzas públicas, por medio del pago de contribuciones. 

Se combina por lo tanto la estipulación hecha a los entes de Gobierno Federal, para tipificar en las leyes 
fiscales los tributos y al particular la obligación de corresponder al pago de ellos.

Enunciamos también la relevancia del órgano legislativo, para establecer las bases y principio de lega-
lidad que sostiene al Sistema Tributario como tal, del cual nace el matiz que se le imprima con reformas e 
introducciones legales, para atender los compromisos de la Administración Pública frente a los particulares.

Al lado de estos Poderes constitucionales, se aprecia a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, ante 
la competencia tributaria y funciones que se le asignan, como rectora de la Política Financiera en el país, así 
encontramos la diversidad de hacer en cuanto a gestión, erogación, evaluación y aprobación presupuestal, 
economía externa, manejo de recursos extraordinarios y gestora de las iniciativas que impulsan el Sistema 
Tributario anualmente.

Como se observa, corresponde a esta dependencia de Estado, el dinamismo y seguimiento en el Sistema 
Tributario que se adopte, conforme a las finalidades de la Administración en turno.

Por su parte el Servicio de Administración Tributaria, representa una importancia para el tema que se 
aborda, en aras de corresponderle – a partir del 1° de julio de 1997 – la obtención de ingresos ordinarios 
como forma tradicional de los Sistemas Tributarios operantes, y al mismo tiempo, como ente público que 
conduzca las normas extrafiscales ante el principio de legalidad que enuncia los estímulos o ponderación de 
actividades, como es el sector agrario, para aplicar de este modo, la instrumentación mediática del Sistema, 
frente a la recaudación por excelencia.

Esta labor que se manifiesta, advierte una incorporación teleológica en el Sistema, toda vez que la auto-
ridad adopte las premisas normativas que limiten una recaudación tributaria, ante el beneficio de conservar, 
mejorar o estimular áreas de producción o agrícola, por constituir estas la base de una economía nacional 
en general y como acontece para México. 

Ponemos por lo tanto, las prioridades de la Política Fiscal y la Agraria ante un equilibrio, que una a otra 
se retroalimenten, para la marcha de la riqueza Nacional, en el sentido de potencializar a los agentes que 
realizan estas labores agrícolas y correlativas, frente a la exacción de tributos con fuente en diversas activi-
dades empresariales que las generan.

b) Programas. Con relación a los objetivos que el gobierno realiza, en materia de Políticas Públicas, y 
en atención a cada área de la Administración, los programas representan el conducto para canalizar aquellas 
labores que buscan una mejora y desarrollo en los ámbitos de gobierno.

De este modo se aprecia la construcción de programas regionales que concretaran en materia de finan-
zas y desarrollo rural, las gestiones que este último rubro demanda para satisfacer las necesidades del agro 
en México.

La finanzas representan por lo tanto el canal y soporte económico que permita ejercer en la práctica, la 
programación de funciones encaminadas a la conservación y sustento del campo.

“La evolución del sector agropecuario nacional durante los últimos años muestra la continuidad y generaliza-
ción de una crisis estructural que se ha prolongado casi ininterrumpidamente a lo largo de casi tres décadas. 
El carácter crónico de la crisis ha descapitalizado al sector y mermado su potencial productivo y, a diferencia 
del influjo dinamizador que jugaron las actividades agropecuarias sobre el resto de la economía al generar 
divisas, alimentos baratos y materias primas para la industria, en la actualidad el agro mexicano se ha trans-
formado en una fuente de desequilibrios macroeconómicos y su estancamiento productivo ha propiciado la 
pérdida de la autosuficiencia y seguridad alimentaria del país.” (Polanco, 1995)

Bajo estas ideas se aprecia como imperante, la reconstrucción del sector agropecuario en México, debi-
do a constituir este la base de la economía, que como país independiente le conduce a un sostenimiento por 
la materia prima y producción que se genera de los recursos naturales.
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c) Acciones. En el marco de las Políticas Públicas de México, la Fiscal representa el grado de cambio 
e introducción de acciones que conduzcan a un fortalecimiento y renovación de la agricultura y derivados 
en el país.

La definición que se haga en este sentido al interior de la misma, dependerá en cada periodo de gobier-
no, las metas y actividades que propicien alternar el ámbito agrario frente a las demás ramas de la Adminis-
tración Pública.

Las contribuciones no deben ser observadas desde una óptica tradicional, a satisfacer por excelencia 
los gastos públicos, estas actualmente poseen una connotación más amplia, al ser instrumentos para el 
fortalecimiento de áreas que requiere mayor apoyo y equilibrio, ello en cumplimiento a los objetivos de la 
Política Fiscal actuante. 

De esta manera, a la Política Fiscal le corresponde la construcción de acciones que determinen los es-
tímulos o tributos con fines extrafiscales, para nivelar y hacer que el campo salga de la posición crucial en 
la que se encuentra, para ser reactivado por medio de estrategias que impliquen la incorporación de tecno-
logías, capacitación de los titulares y disminución de actos que repercuten en su crecimiento de parte del 
mismo gobierno y los particulares.

3. Impuestos Extrafiscales para el Desarrollo del Agro Nacional.

Bajo este orden de ideas, las contribuciones en el tema que abordamos, mantiene un doble efecto, a la 
luz de las demandas sociales: a) exacción por medio de créditos fiscales y b) instrumentos para el estímulo 
de áreas o sectores sociales.

En atención al segundo efecto, los tributos se constituyen en un sesgo parcial o etiquetado, que visto el 
mandato constitucional del artículo 31 de nuestra Nación, se genera un estado de excepción a la recaudación 
en general.

El Ejecutivo Nacional para atender la Rectoría Económica y crecimiento del país, debe promover y res-
paldar las iniciativas de los particulares, en beneficio social, para atender a la finalidad de aquella, donde en 
forma dual el gobierno y ciudadanos, coadyuvan para este incremento en acciones y recursos patrimoniales.

Así encontramos en el artículo 25 del Texto Constitucional (2016), el mandato y fundamento para la 
generación de estímulos fiscales a sectores como el campo, en el afán de que las leyes secundarias y los ór-
ganos encargados de su aplicación, como es el caso del Servicio de Administración Tributaria, desarrollan 
en estos grupos de contribuyentes, dedicados a labores agrícolas.

Igualmente el numeral 28 del mismo Orden aludido, enuncia que por medio de la Rectoría Económica, 
el país atenderá y estimulara áreas que sean de beneficio para la colectividad, en combinación con la inicia-
tiva privada.

El presupuesto como parte de las Finanzas Públicas y el gasto social, se hace latente también, en pro-
ducir las mejoras de cambio al sector agrícola, en virtud de atribuirle recursos que puedan atender las 
demandas que ante la crisis que se vive, los productores se dediquen a conservar estas labores de antaño, 
en lugar de emigrar a otras regiones o bien, apostar a actividades industriales y de subordinación urbana, 
como alternativa de vida.

Las Políticas Agrarias, ante esta urgencia de cambio y renovación agropecuaria, su análisis presupues-
tal, merece el debate y aprobación a la par de partidas que se consideran como un gasto corriente en la Ad-
ministración, sin tendencia éstas a disminuirse, en reciprocidad a dar un equilibrio y despegue a este noble 
sector, que arroja y permite una forma de vida para las generaciones presentes y futuras.

Por lo tanto la Política Agraria debe ser planteada ante los nuevos retos que en la sociedad apremian, 
para innovar por medio de la tecnología y asignar partidas que incrementen su desarrollo y la producción 
agrícola se reactive en México.

Basta poner como ejemplos, los estímulos que la Política Fiscal destina en materia de medio ambiente y 
de investigación para el desarrollo (IDE), extendiendo al agro mexicano estos beneficios, en aras de mejorar 
este sector e incentivarlo como fuente de riqueza nacional. 
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La implementación de nuevas tecnologías al agro, repercutirá en un quehacer que en conjunto abarca 
el compromiso del gobierno en turno, para propiciar los recursos económicos y generar los programas 
institucionales, en ser ejecutados por medio de la Secretaria del ramo, Institutos y Universidades, para la 
generación y destino de estas acciones; y el titular también será corresponsable; al asumir los roles que la 
Administración determine, en cuanto capacitación y aplicación de la innovación tecnológica y recursos a 
este fin, en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Este cambio de paradigma incorpora la iniciativa privada, los programas de gobierno, a la par de los 
estímulos o impuestos extrafiscales, que se promuevan para una innovación, rescate y fecundidad en el 
sector agrícola.

En cuanto el presupuesto se refiere, hemos de mencionar que en el ejercicio fiscal siguiente 2017 (Ejer-
cicio Fiscal 2017, 2016), se proyecta una reducción sobre $50,000,000.00, con relación al presente (Presu-
puesto de Egresos de la Federación , 2016), merma que traerá la reducción de actividades y programas para 
este ramo (08). 

Por su parte el Código Fiscal (Codigo Fiscal de la Federación 2016, 2016), como instrumento jurídico 
del contribuyente, introducirá los objetivos de la Política Fiscal, por medio de los estímulos que en él se 
regulen, acorde a los ejes del Plan Nacional (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2016), que establecen 
las acciones y tendencias en la promoción e incremento del sector agrícola.

4. Consideraciones finales

A manera de consideraciones en la presente intervención señalamos las siguientes:

1) El Plan de desarrollo servirá de base para la promoción y renovación del sector agrícola en México.

2) La Política Fiscal concebirá tributos extrafiscales para la renovación de la agricultura, a la par de 
las Políticas Ambiental y Tecnológica.

3) El Código Fiscal Federal, establecerá los hechos hipotéticos que condicionen estos estímulos, a la 
par de obligaciones fiscales del contribuyente.

4)  La Ley Fiscal Federal (ISR y IEPS) definirá los aportes o estímulos fiscales en beneficio de los agri-
cultores contribuyentes.

5) El Presupuesto Federal estimará en sus partidas para el gasto público, los tributos extrafiscales, 
que se destinen a la innovación tecnológica en materia agrícola.

6) Transparencia en la distribución de los programas federales con beneficios agrícolas.

7) Los titulares de estímulos sobre innovación tecnológica en el campo, asumirán las Políticas Públi-
cas vigentes, bajo la comprobación en la asignación de los beneficios, derivados de los Programas 
Federales que se emitan a este fin.
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Resumo 

A política de desenvolvimento territorial criada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA par-
te da necessidade de construir uma estratégia de desenvolvimento rural com um novo olhar, onde o rural 
se afirma como um espaço de vida, de diversidade e de sustentabilidade. Para o fortalecimento e apoio da 
gestão social do desenvolvimento dos territórios brasileiros a partir de 2013 começa-se a estruturação dos 
Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial, os NEDETs. Os NEDETs estão vinculados a institui-
ções públicas de ensino superior e essas que são responsáveis por viabilizem a atuação de assessores terri-
toriais e recursos de custeio para mobilização, estruturação e gestão dos Colegiados Territoriais. O presente 
trabalho tem como objetivo apresentar a estrutura do Território Pampa e algumas das atividades que estão 
sendo realizadas pelo NEDET Pampa, para a mobilização do segmento da agricultura familiar e a para o 
desenvolvimento territorial e rural.

Palavras-chave: Território, desenvolvimento rural, Nedet, Pampa
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Introdução

A noção de territórios ultrapassa o mero espaço físico limitado, ele deve ser compreendido como local 
onde as interações sociais e os laços afetivos ocorrem. De acordo com Santos e Silveira (2004) podemos 
entender a territorialidade como aquela noção de pertencer àquilo que nos pertence, pois é através dessa 
formação da consciência coletiva e do “algo” em comum que os atores passam a reconhecer-se, isso facilita 
a busca coletiva de estratégias e ações para o desenvolvimento dos territórios.

A abordagem territorial para o desenvolvimento rural deve ser construída a partir das ações entre 
os indivíduos e o ambiente ou no contexto em que estão inseridos, desse modo, o conteúdo desse espaço 
deverá ser entendido como território. O conceito de território não deve permear o entendimento como um 
espaço físico existente, mas sim compreendido como uma construção social, em verdade, um conjunto de 
relações sociais que irão originar-se e expressar-se em uma identidade, também um sentimento de perten-
cimento compartilhado pelos agentes. (SCHNEIDER, 2004)

Nesse sentido, que, atualmente, se discute sobre a questão do desenvolvimento sustentável, especial-
mente para o meio rural, destacando-se a incorporação desse conceito em uma perspectiva territorial. Des-
sa forma, novas concepções de desenvolvimento estão sendo propostas através, principalmente, de políticas 
públicas que englobam as noções de territórios. Nessa perspectiva, teremos como o segmento da agricultura 
familiar e o seu papel para o desenvolvimento rural, e todos os aspectos qualitativos que englobam o desen-
volvimento, sejam eles ambientais, sociais e econômicos. 

E na perspectiva da formação de territórios aliado a estratégias de desenvolvimento é que atualmente 
tem-se visto a formulação de políticas públicas voltadas a um desenvolvimento baseado na questão terri-
torial. No caso brasileiro, vários documentos foram produzidos visando orientar nesse sentido, como por 
exemplo, o documento nº. 01, produzido pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário/MDA, intitulado “Re-
ferências para uma Estratégia de Desenvolvimento Rural Sustentável no Brasil”, de março de 2005. Nesse 
documento aborda-se o que seria o desenvolvimento em uma perspectiva territorial, expressando que o 
grande desafio não se encontra em integrar o agricultor familiar à indústria e, sim, como devemos propiciar 
condições para que o mesmo agricultor “valorize um certo território num conjunto muito variado de ativi-
dade e de mercados” (2005, p. 04).

Assim, é pensada a política territorial brasileira, como uma estratégia onde se tenha a participação 
ativa das populações envolvidas nos territórios e a gestão participativa desses no processo do desenvolvi-
mento rural.

Território Pampa

O Território Pampa encontra-se inserido no ecossistema denominado de bioma Pampa ou também 
conhecido como campos sulinos, estando presente no Estado do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina e é 
constituído principalmente por vegetação campestre formada por gramíneas, herbáceas e algumas árvores. 

No Rio Grande do Sul, o bioma pampa ocupa 63% do território gaúcho, integrado pelos Municípios da 
Fronteira Oeste e Campanha, apresenta uma grande heterogeneidade e particularidades, que se manifestam 
na sua formação sócio cultural, ambiental e econômica. A população que reside nessa região tem como ca-
racterística econômica predominante a pecuária familiar formada por rebanhos bovinos e ovinos, entretan-
to, outras produções podem ser encontradas tais como lavouras, hortifrutigranjeiros, gado leiteiro e pesca, 
o que faz com que o território seja diversificado em sua produção (IBGE, 2009). 

O território inicia sua construção dentro da política territorial no ano de 2009, sendo integrada por 
entidades da região, gestores públicos, movimentos sociais, associações ligadas a agricultura familiar, 
instituições de ensino e de assistência técnica, que consagram seu reconhecimento como Território rural 
do Pampa, no ano de 2014. Atualmente o território está integrado por 16 Municípios: São Borja, Itaqui, 
Uruguaiana, Barra de Quarai, Quarai, Alegrete, Manoel Viana, Maçambara, São Gabriel, Santa Margarida 
do Sul, Caçapava, Lavras do Sul, Bagé, Rosário do Sul, Dom Pedrito e Santana do Livramento, como pode 
ser visualizado na figura 1.
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Figura 1 – Municípios que fazem parte do Território Pampa.

Pensando no fortalecimento e no apoio da gestão social dos territórios brasileiros, que a partir de 2013 
o governo federal abre editais para que se criem os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial, os 
NEDETs, tendo esses como objetivo auxiliarem os Territórios e seus colegiados a se estruturarem, para que 
assim possam buscar políticas públicas que mais se adequem a realidade de cada região.

O NEDET PAMPA

Os NEDETs são constituídos no âmbito de uma parceria entre a SDT/MDA e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq através de Encomenda CNPq/MDA 2013, que abre edital 
para que projetos sejam apresentados por professores vinculados a instituições públicas de ensino superior 
e que esses viabilizem a atuação de assessores territoriais e recursos de custeio para mobilização, estrutu-
ração e gestão dos Colegiados Territoriais. 

Os NEDETs estão vinculados a instituições públicas de ensino superior, essas são responsáveis por via-
bilizem a atuação de assessores territoriais e recursos de custeio para mobilização, estruturação e gestão 
dos Colegiados Territoriais. O projeto das assessorias tem o prazo para atuação de 02 (dois) anos juntamen-
te aos colegiados.

O NEDET PAMPA é coordenado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul/UERGS, campus San-
tana do Livramento, e vem atuar no Território Rural do Pampa, contando com a atuação de duas assessorias, 
a de gestão social e a de inclusão produtiva, iniciando o trabalho no ano de 2015.

A equipe do território de assessoria tem buscado constituir o colegiado territorial com toda a repre-
sentação da agricultura familiar que o território possui, bem como os povos tradicionais e representação 
ativa das mulheres. Para isso, a equipe no primeiro ano de trabalho buscou apresentar a política territorial 
e trabalhar com os gestores públicos, associações formais ou não, cooperativas, instituições de ensino, ins-
tituições de assistência técnica e outros órgãos, convidando e convocando para participarem e integrarem 
o Colegiado do Território Rural do Pampa, com o objetivo da busca de respostas e soluções ás necessidades 
da região. O colegiado foi formado em novembro de 2015 e conta com a participação da gestão pública, as-
sociações e cooperativas do segmento da agricultura familiar, universidades e assistência técnica.

O NEDET Pampa tem obtidos resultados no que tange a participação do Colegiado em diversos setores 
e Instituições dos municípios. 

Os que são importantes salientar:

1) Participação com cadeira do NEDET e do Colegiado no Corede da Campanha;

2) Encontros e Formação de um Território Binacional com o Uruguai, tendo representantes do nosso 
Ministério de Desenvolvimento Agrário e o Ministério de Ganaderia, Agricultura y Pesca/UY;

3) Participação com cadeira no recém criado Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho, que é 
um consórcio que conta com a presença com todos os gestores públicos do municípios que fazem 
parte do Território, coordenado pelo município de Bagé;
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4) Câmaras temáticas criadas nos temas da pesca e do leite, que já se encontram com várias reuniões 
e ações para cada segmento.

Assim, acreditamos que o colegiado territorial possa se fortalecer e ter ações em todas representações 
existentes no território, para que assim se possa ter um desenvolvimento rural sustentável, pois a política 
territorial visa dialogar com a realidade.

Algumas considerações 

A política territorial, bem como a criação dos territórios, tem como objetivo central a mobilização do 
rural e da agricultura familiar, para que se estruturem e demandem as reais necessidades existentes, con-
siderando as diversidades e particularidades de cada território, e que sejam aplicadas políticas públicas 
eficazes, para que assim possa ter o desenvolvimento rural. Em relação aos NEDETs, podemos acrescentar 
que são ferramentas de suma importância para a mobilização e estruturação dos colegiados, para aqueles 
territórios que ainda não se haviam se estruturado. Entretanto, a continuidade dos colegiados não deve ser 
atrelados a apenas a existência dos NEDETs, os núcleos de implementação devem ser vistos como o pontapé 
inicial para a mobilização da agricultura familiar, dando continuidade nesse processo de diálogos e traba-
lhos para alcançar o bem estar das famílias que vivem no rural.
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Resumo

Atualmente, as políticas destinadas ao desenvolvimento rural passam pela mediação da abordagem terri-
torial, entendendo o agricultor como um agente social desse espaço. Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, demarcou, a partir de 2004, inúmeros 
territórios rurais no Brasil, visando ao desenvolvimento social, econômico e cultural da agricultura familiar. Den-
tre as políticas que possuem o território como enfoque, citaremos neste trabalho os Projetos de Infraestrutura e 
Serviços em Territórios Rurais (PROINF) que é operacionalizado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial. 
Este trabalho tem como objetivo destacar a importância do PROINF para a inclusão produtiva nos Territórios 
Rurais e da Cidadania, bem como fazer uma análise dos investimentos realizados nos Territórios em Goiás por 
meio dessa política nos últimos treze anos (2003-2015). Por meio da análise comparativa busca-se traçar um 
panorama das diferenças de investimentos existentes entre os territórios, destacando os possíveis fatores que 
levam a isso. Portanto, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e quantitativa. Para o alcance dos objeti-
vos aqui propostos procedeu-se aos seguintes passos metodológicos: pesquisa bibliográfica (teórica e técnica); 
análise e tabulação dos dados. Para a análise dos investimentos do PROINF em Goiás no período determinado foi 
utilizado, principalmente, as informações divulgadas por meio dos Cadernos Territoriais do Portal dos NEDETs.

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Políticas Públicas. PROINF. Territórios.
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torial em Goiás – Território Rural do Sudoeste de Goiás” possuindo como instituição proponente e executora da Universidade Estadual de Goiás com 
parceria do Instituto Federal Goiano.
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Introdução

A abordagem territorial para o desenvolvimento sustentável no campo tem se consolidado nos últimos 
quinze anos no Brasil por meio de diferentes ações e políticas. Este trabalho tem como objetivo realizar uma 
análise comparativa dos investimentos do PROINF nos Territórios Rurais e da Cidadania nos últimos treze 
anos em Goiás, buscando traçar o objetivo desses investimentos, as diferenças nos montantes de recursos 
investidos entre os Territórios e suas possíveis causas. 

Para a elaboração deste trabalho foram utilizados autores que tratam da temática e recorremos aos da-
dos disponíveis nos Cadernos Territoriais do Portal dos NEDETs. Portanto, o trabalho divide-se três seções, 
a saber: seção um que trata do papel do PROINF nas estratégias na abordagem territorial para o desenvol-
vimento rural seção dois que traz as análises sobre os investimentos do PROINF em Goiás nos últimos treze 
nos; seção três onde apresentamos nossas considerações finais a respeito do estudo.

O PROINF na abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento rural 

Com o objetivo de dar importância e maior enfoque ao desenvolvimento territorial, é criado no ano de 
2004 a Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, integrante da estrutura do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário. A secretaria nasce com responsabilidade sobre os aspectos estruturais “[...] da estratégia 
de desenvolvimento rural e de apoio ao ambiente do desenvolvimento da agricultura familiar” (FAVARETO, 
2010, p. 88). 

Essa secretária institui os Territórios Rurais e da Cidadania no Brasil. Segundo Dantas e Costa (2014):

Os territórios rurais foram criados como uma forma de estratégia para que se possam integrar os espaços 
rurais visando os aspectos sociais, econômicos e políticos. O objetivo dessa construção é identificar os territó-
rios a partir da composição de identidades regionais. É claro que em alguns estados do Brasil, tais territórios 
foram ajustados para responder a outras divisões estabelecidas. (DANTAS; COSTA, 2014, p. 830)

Os Territórios Rurais, bem como os da Cidadania, são importantes instâncias destinadas ao planeja-
mento territorial e ao processo do desenvolvimento territorial sustentável. Representam a descentralização 
das decisões e incentivo à autogestão das políticas públicas. Dantas e Costa (2014, p. 831) nos afirmam que:

Os territórios rurais, também chamados de espaços urbanizados ou microrregiões “rurais” são caracterizados 
a partir de discernimentos demográficos. No caso em questão, são lugares que apresentam uma densidade 
demográfica menor do que 80 habitantes por Km² e uma população média por municípios de até 50.000 
habitantes. Os territórios rurais são classificados com o critério de uma maior concentração do público favo-
recido do MDA.

Essas instâncias surgiram como um plano de ação e gestão destinado à diminuição das desigualdades 
sócias e econômicas no espaço agrário entre as regiões brasileiras. Entretanto, o Estado atua como um ator 
auxiliar na política do território, transferindo o papel de decisão de como os recursos serão aplicados e con-
trolados para os colegiados territoriais em suas discussões e decisões que devem ser tomadas em plenárias, 
em coletivo como os interessados e diretamente afetados/beneficiados pelos recursos/políticas/planos de 
ação (ORTEGA, 2015).

Algumas políticas são implantadas por meio da organização coletiva como o Programa de Apoio à In-
fraestrutura nos Território Rurais (PROINF), objeto de estudo deste trabalho. O PROINF foi criado no ano de 
2003 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e tem como objetivo financiar projetos de infraes-
trutura nos Territórios Rurais e da Cidadania, bem como projetos elaborados por agricultores familiares em 
seus empreendimentos coletivos.

Os recursos desse programa são disponibilizados anualmente por meio de editais específicos com valor 
definido para cada território e possíveis valores adicionais de acordo com características definidas no edital. 
Segundo o Manual Operacional do PROINF de 2015 (PRONF, 2015), as propostas submetidas para avaliação 
deveriam priorizar a inclusão sócia produtiva dos agricultores familiares e das comunidades tradicionais, 
bem como de suas organizações. As propostas ainda devem observar aos seguintes princípios: etnodesen-
volvimento; sustentabilidade ambiental; biodiversidade e a economia solidária. 
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Espera-se que esse programa resulte em impactos positivos na renda e na qualidade de vida das famí-
lias que vivem no campo, oferecendo recursos para a ampliação e consolidação dos arranjos produtivos no 
âmbito dos Territórios. A redução e eliminação da pobreza, bem como das desigualdades sociais e de gênero 
complementam as finalidades desse programa.

Nesse sentido, os recursos são destinados a propostas aprovadas pelos colegiados territoriais em ple-
nárias de modo a dar força ao poder local no processo de desenvolvimento rural por meio da inclusão 
produtiva, segurança alimentar e nutricional, ampliação da renda dos sujeitos do campo, estruturação e 
restruturação dos sistemas produtivos agroecológicos e da organização de redes solidárias de produção e 
de projetos estabelecidos coletivamente (PROINF, 2015).

Cabe aos colegiados territoriais, em plenária, abrir a discussão sobre as necessidades e carências dos 
Territórios Rurais e da Cidadania a qual pertence para que, discutida e votada a proposta escolhida, seja 
elaborado um projeto a ser submetido no Sistema de Gestão de Convênios (SICONV) para apreciação da 
Secretária de Desenvolvimento Territorial (SDT). Para isso contam com o apoio dos Assessores Territoriais 
de Inclusão Produtiva (ATIPs) e os de Gestão Social (ATGS)2 que assessoram na mobilização e elaboração da 
proposta a ser submetida e apoiadas pelo PROINF.

Comparação dos investimentos do PROINF em Goiás 

Segundo o Portal do NEDETs (SDT, 2015) foram investidos em Goiás nos últimos treze anos (2003 a 
2015) um total de R$ 41.841.215,54. Desse total apenas 56% foram investidos em Territórios Rurais e da 
Cidadania, equivalente a R$ 23.613.054,10.

Os recursos investidos nos território tiveram distintas finalidades, sendo elas:

 ― Aquisição de equipamentos: máquinas agrícolas; equipamentos para fábricas e feiras; móveis; 
equipamentos de informática; aquisição de veículos para transporte da produção; tanques de res-
friamento, dentro outros;

 ― Obras de infraestrutura: reforma de sedes de associações; construção de galpões; construção de 
prédios para cooperativas; reforma de feiras da agricultura familiar; construção de unidades de 
processamento dentre outros;

 ― Serviços e capacitação: reestruturação de escolas agrícolas; formação e assistência técnica para a 
agricultura familiar; apoio a atividades educacionais com aquisição de ônibus escolares; capacita-
ção para o planejamento e gestão territorial, dentre outros.

Como podemos observar na Tabela 1, há uma diferença significativa nos investimentos nos Territórios 
Rurais e da Cidadania em Goiás. O Território Rural da Estada de Ferro foi o que mais mobilizou recursos no 
período, seguido pelo Vale do São Patrício. Entretanto, podemos perceber que o Território Rural do Sudoes-
te – Goiás não recebeu nenhum recurso para suas propostas no período analisado. 

Tabela 1 – Total de investimentos do PROINF nos Territórios Rurais e da Cidadania em Goiás no período de 2003 a 2015

Território Recursos Investidos % Classificação

Estrada de Ferro 5.820.209,93 24.60 Rural

Vale do São Patrício 4.718.872,45 20 Rural

Vale do Paranã 4.178.297,95 18 Cidadania

Vale do Rio Vermelho 2.904.431,01 12.30 Cidadania

Médio Araguaia 2.160.584,06 9.15 Rural

Das Águas Emendadas GO/DF/MG 1.032.349,08 4.35 Cidadania

2 Os ATGS e os ATIPS fazem parte dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDETs) criados para dar apoio aos Territórios Rurais e da 
Cidadania na condução das políticas e ações de desenvolvimento rural sustentável. São financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em 
parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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Território Recursos Investidos % Classificação

Norte – GO 825.208,11 3.50 Rural – Novo

Parque das Emas 698.486,55 2.95 Rural – Novo

Serra da Mesa 662.205,30 2.80 Rural – Novo

Chapada dos Veadeiros 378.609,66 1.60 Cidadania

Vale do Araguaia 233.800,00 0.75 Rural – Novo

Sudoeste Goiás 0,00 0 Rural – Novo

Total 23.613.054,10 100 –

Fonte: Portal do NEDETs, (SDT, 2016).

Ressalta-se que os Territórios com maior valor de recursos investidos são os criados há mais tempo em 
Goiás. Esses territórios possuem organização social mais consolidada e são regiões voltadas para a produ-
ção de produtos para o abastecimento interno. Por outro lado, todos os Territórios com pouco ou nenhum 
investimentos são considerados novos, criados, em sua maioria, a partir do ano de 2010. 

Esses territórios não passaram por nenhum tipo de assessoria para a gestão territorial, passando a 
possuir Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial com a chamada pública do ano de 2014. Nes-
se sentido, sua organização coletiva recente, o desconhecimento de algumas políticas púbicas e a falta de 
assessoria explica, em parte, a situação desses territórios.

O Território Rural do Sudoeste – Goiás possui ainda uma realidade particular. Além de ser um Territó-
rio considerado novo, agrega um conjunto de municípios que possuem grande participação na produção de 
monoculturas em Goiás (cana-de-açúcar; soja e milho) voltadas para abastecer as agroindústrias no estado 
e ao mercado externo. Nesse sentido, devido à falta de assistência técnica e integração com os mercados 
consumidores, pequenos agricultores da região acabam arrendando suas terras para o cultivo dessas mono-
culturas em detrimento dos produtos de consumo alimentar.

Outro fator que destaca-se é que os projetos do ano de 2014 e 2015 de alguns territórios não foram 
liberados, caso do Território Rural do Sudoeste. Este dado é importante para ressaltar que mesmo sem a 
liberação dos recursos houve a mobilização e tomada de decisão da comunidade para projetos que foram 
submetidos nos dois últimos anos. A liberação destes recursos (2014 e 2015) seria fundamental para a 
confiabilidade destas políticas públicas dentro do território, bem como avanços na estrutura de apoio e 
consolidação do setor produtivo da agricultura familiar do território.

Considerações finais

O PROINF é um programa de importância para as ações destinadas ao desenvolvimento rural. Engloba 
diferentes aspectos que vão desde as cadeias produtivas e inclusão produtiva à diminuição das desigualda-
des sociais e de gênero no campo. O poder local é elemento determinante para esse programa, tendo em 
vista que as propostas submetidas devem ser aprovadas em plenárias por todos os presentes interessados. 

Em Goiás os investimentos por meio desse programa possuem disparidades acentuadas, causadas por 
diferentes fatores: o tempo de existência de cada Território; as prioridades decididas em cada plenária que 
geram propostas de valores diferentes; as realidades produtivas existentes em cada Território; bem como a 
falta/presença de assessoria técnica nesses Territórios e na elaboração das propostas.

Entende-se que o PROINF é um importante instrumento para a dotação de infraestrutura dos territó-
rios rurais e da cidadania captando as demandas regionais e incentivam a autogestão sobre o processo de 
decisão produtiva de investimentos. Os dados indicam ainda que a maturidade dos territórios é um fator 
fundamental para o avanço dos recursos captados pelos mesmos, indicando que a continuidade da política 
territorial beneficiará a longo prazo todos os territórios.
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Resumo

Com o reconhecimento das comunidades quilombolas, o estado passou a implementar políticas agroe-
cológicas visando seu desenvolvimento. Considerando que o território pode ser um importante instrumento 
de análise de projetos nesta temática e aqueles que abrangem suas diferentes perspectivas, têm maiores 
chances de resultados efetivos, o objetivo deste trabalho foi avaliar as ações agroecológicas na comunidade 
quilombola Mandira, em Cananéia/SP. O trabalho foi realizado entre 2011 e 2013 com técnicas qualitativas. 
Os projetos analisados foram: criação da reserva extrativista e manejo de recursos; e implantação de Siste-
mas Agroflorestais (SAF). A criação da reserva proporcionou maior sustentabilidade e remuneração, mas 
tem mostrado indícios de redução dos estoques naturais, especialização na atividade e redução da produção 
para autoconsumo. O projeto de SAF proporcionou maior diversidade de produtos e autonomia, formação 
de capital social e alimentação saudável, indicando que a perspectiva territorial pode contribuir para resul-
tados mais efetivos e na análise de projetos.
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Introdução

Com a Constituição Federal do Brasil de 1988 e a Convenção 169 da Organização Internacional do Tra-
balho, as comunidades remanescentes de quilombos passaram a ter direito legal aos territórios tradicional-
mente ocupados, cabendo ao Estado a demarcação e titulação dos mesmos. A partir deste momento, estas 
comunidades ganharam destaque frente às instâncias governamentais, na luta pela demarcação e regulari-
zação dos territórios ocupados e na necessidade da implantação de políticas visando seu desenvolvimento, 
acesso a melhores condições de vida e sua incorporação à economia predominante. Tradicionalmente estas 
comunidades tinham como atividades econômicas, a agricultura de coivara ou corte e queima, a caça e o 
extrativismo, visando atender suas demandas por alimentos, sendo realizada a comercialização dos exce-
dentes agrícolas. A partir da década de 1960, com a criação de leis ambientais, a derrubada da vegetação e o 
uso do fogo para plantio foram proibidos, dificultando e reduzindo esta prática, o que levou as comunidades 
a buscarem novas alternativas econômicas, com exploração de outros recursos naturais. Na última década, 
várias políticas governamentais foram lançadas para este grupo visando torná-los sustentáveis, e diferentes 
atividades vêm ganhando espaços na economia local, como o turismo, a produção e comercialização de arte-
sanato, o manejo sustentável de recursos locais e produção agrícola com valor agregado, como, por exemplo, 
os produtos agroecológicos. As políticas para este grupo estão sendo baseadas em modelos de agricultura 
agroecológica, que prioriza o uso dos recursos locais, com menor dependência de insumos externos, visan-
do à sustentabilidade das atividades de produção.

Porém, mesmo com inúmeros projetos desenvolvidos nas comunidades, observam-se poucos resulta-
dos concretos e efetivos e normalmente estes acabam sendo dependentes de novos aportes financeiros. Em-
bora com base na agroecologia, tais projetos têm priorizado a substituição de insumos sintéticos e práticas 
degradadoras ambientalmente por técnicas sustentáveis, desconsiderando as relações existentes entre a 
população e seu território e sem observar esta perspectiva nas ações. Há que considerar que a agroecologia 
tem incorporado em seus processos as questões técnicas de produção, o saber local e a cultura, mas vincula-
dos às atividades produtivas. A abordagem territorial, por sua vez, possui uma perspectiva mais abrangente, 
envolvendo além das questões endógenas, que caracterizam a própria identidade, as questões exógenas, da 
relação da comunidade com a sociedade mais ampla. Por esse motivo, essa abordagem deveria estar na base 
dos projetos agroecológicos e sua implementação.

Considerando que o território é delimitado e demarcado segundo a ocupação dos grupos, sua forma de 
uso e manejo dos recursos naturais e pelas relações socioculturais que mantém com o ambiente, é um im-
portante instrumento de análise e compreensão do modo de vida da comunidade e da própria definição de 
comunidades remanescentes de quilombos. Nesta temática, território e identidade aparecem intimamente 
relacionados – a construção do território produz uma identidade e a identidade produz o território, e este 
processo é produto de ações coletivas, recíprocas, dos sujeitos sociais.

Assim, este trabalho buscou avaliar a contribuição dessa perspectiva na implantação do projeto de pro-
dução agroecológica na comunidade quilombola Mandira, localizada em Cananéia/SP.

Metodologia

A comunidade Mandira está localizada no município de Cananéia/SP. De acordo com o ITESP (2002), 
sua fundação ocorreu na segunda metade do século XIX, no ano de 1868, quando o patriarca da família, 
Francisco Mandira, recebeu uma porção de terras denominada Sítio Mandira, na forma de doação, de sua 
meia-irmã. A comunidade ocupa as terras que reivindica pelo menos desde 1868, produzindo e reproduzin-
do ali sua cultura – material e simbólica (ITESP, 2002).

Para a coleta e análise de dados foram utilizadas as técnicas de entrevistas parcialmente estruturadas 
(VIERTLER, 1988) e análise documental dos projetos desenvolvidos. O levantamento de dados foi realizado 
entre fevereiro de 2011 e setembro de 2013.
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Resultados e discussão

Perspectiva econômica

A atividade agrícola das famílias se caracteriza pelo cultivo de diversas espécies de hortaliças e frutos, 
cultivados com técnicas agroecológicas e em sistemas agroflorestais. Alguns autores tem destacado a impor-
tância destes sistemas para a agricultura familiar no combate à pobreza, na segurança alimentar e na conser-
vação dos recursos naturais (PALUDO e COSTABEBER, 2012). As famílias também realizam a coleta de frutos 
nativos com objetivo de consumo e comercialização, tanto in natura, como no preparo de licores e geleias. Os 
frutos mais obtidos são jussara, araticum, abiu, pitanga e cambuci. Os produtos artesanais são preparados nas 
próprias residências das famílias durante a semana, incluindo banana chips, mel, geléias, licores, pães, carnes 
defumadas e produtos típicos da alimentação, como beiju de arroz. As próprias famílias buscaram as infor-
mações e testaram as melhores técnicas para este processamento. Entre essas famílias, há alta diversidade de 
produtos comercializados e de atividades econômicas, incluindo produtos como carnes defumadas e peixes e 
criação animal, além da maior diversidade de itens produzidos e explorados do meio natural.

Esta iniciativa agroecológica teve início entre os próprios agricultores que posteriormente obtiveram 
apoio com o projeto da ONG PROTER, através do PD/A para implantação dos sistemas agroflorestais em 
2006, e os capacitou em agroecologia e sistemas agroecológicos de produção. A criação animal é compos-
ta de gado, frango, porcos e pato. Nesse sistema de produção torna-se importante a diversificação, com 
integração de produtos agrícolas e criação animal, reduzindo a necessidade de insumos externos, como 
observado. A diversificação da produção é uma estratégia para se alcançar menor dependência de insumos 
externos e este projeto proporcionou maior relação com as demais atividades desenvolvidas pelas famílias, 
incluindo a agricultura de subsistência, pois há roças de coivara para autoconsumo, a criação animal, a pro-
dução hortícola e frutífera. A agricultura de subsistência é praticada por poucas famílias na comunidade, 
principalmente por aquelas que têm na agricultura sua base econômica. Nota-se que as práticas, iniciativas 
e conhecimentos dos agricultores constituem o ponto de partida deste Projeto, que atuou como mobilizador 
das iniciativas de desenvolvimento, buscando integração das atividades e diferentes recursos naturais exis-
tentes, o que pode denotar referência ao território. 

Os produtos são comercializados em uma feira agroecológica na cidade de Cananéia/SP, organizada aos 
sábados em parceria com a Rede Cananéia, com venda direta ao consumidor, apresentando grande diver-
sidade de produtos. Esta mudança tem um reflexo territorial que devolve poder e independência ao meio 
rural frente ao meio urbano e a prioridade passa a ser a alimentação sadia dos agricultores, associada à 
comercialização (SEVILLA GUZMÁN e SOLER, 2010).

Perspectiva Ambiental

Os sistemas de produção observados entre as famílias possuem baixa dependência de insumos externos, 
utilizam os recursos renováveis locais, valorizam o conhecimento local e tem a função de consumo interno e 
comercialização. Estas premissas estão em consonância com algumas das propostas por Gliessman (2000) 
para o manejo sustentável dos agroecossistemas. Estes sistemas promovem a complexidade e diversidade de 
produtos, com interações entre espécies, não sendo resumidos à substituição de insumos externos ou sintéti-
cos por sustentáveis. Para Paludo e Costabeber (2012) o redesenho de agroecossistemas através dos sistemas 
agroflorestais vêm se mostrando viáveis tanto do ponto de vista econômico, como ecológico, recuperando sua 
capacidade produtiva. Os autores relataram que estes sistemas também tem promovido a fixação dos agricul-
tores no campo, o resgate da autoestima das famílias e o incentivo às formas associativistas.

Como a venda ocorre em canais curtos e direto ao consumidor promove o estímulo à diversificação da 
produção, aumentando a biodiversidade agrícola e a complexidade e equilíbrio dos agroecossistemas. A 
base de manejo e produtividade é a diversidade, minimizando as necessidades de insumos, com potencia-
lização dos ciclos naturais do agroecossistema, promovendo a produção dos insumos no próprio território. 
Em estudo na Mata Atlântica foi reconhecido seu potencial para o manejo dos recursos naturais, para gera-
ção de renda e segurança alimentar (VIEIRA et al., 2009).
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Perspectiva Sociocultural

De acordo com Gimenez (2000) o território é o resultado da apropriação e da valorização do espaço 
através da representação e do trabalho e enfatiza a relação de uso do mesmo, como exploração econômica, 
que irá repercutir no sistema sociocultural. Atualmente verifica-se que os trabalhos desenvolvidos com os 
sistemas agroflorestais entre as famílias são realizados através de mutirões, como observado nos trabalhos 
de campo com plantio de palmito pupunha e também para melhorias no sistema de tratamento de esgoto 
doméstico, com a construção das fossas biodigestoras.

Estas famílias também trabalham com roças de subsistência, através do sistema de coivara com plantio 
de arroz, feijão, milho, mandioca e batata doce, utilizando plantios consorciados e variedades locais. Essas 
áreas possuem em média 0,5 hectares e se destinam apenas para consumo. Segundo Munari (2009) esse 
é um complexo sistema agrícola, desenvolvido pelas populações tradicionais, sendo uma das práticas mais 
antigas e consideradas como um sistema de organização e uso dos recursos naturais, decorrente da evolu-
ção cultural e biológica nas áreas naturais e representa as experiências acumuladas ao longo de séculos de 
interação entre população e natureza, relacionando-se com aspectos culturais, econômicos e ambientais 
envolvidos na relação entre a cultura das populações e a floresta local (MUNARI, 2009). Foi através deste 
sistema, que a autonomia foi alcançada pelas famílias, sendo um dos elementos identificados na definição 
de comunidades remanescentes de quilombos.

Porém, pesquisas vêm apontando a redução nesta prática entre as comunidades quilombolas do Vale 
do Ribeira e entre os fatores associados a esta mudança está o estímulo à realização de cultivos comerciais, 
atrelado ao aumento da renda familiar, como subsídios do governo e as restrições ambientais que limitam 
a derrubada de novas áreas da floresta (PEDROSO-JUNIOR et al., 2008). Todos estes fatores são observados 
também em Mandira, como causas da redução desta prática, sendo observada apenas entre as famílias que 
tem a agricultura como fonte de renda. No caso das comunidades remanescentes de quilombos, o território 
era constituído não pela propriedade, mas pela apropriação e uso comum dos recursos existentes, por meio 
de suas práticas no ambiente (FERREIRA, 2006), que eram orientadas para autoconsumo e comercialização 
dos excedentes. Estas atividades socioeconômicas se configuram como práticas culturais, como a agricultu-
ra de subsistência, que utiliza o sistema de pousio e a mão-de-obra familiar, identificando-se com a autono-
mia das famílias.

Este manejo dos agroecossistemas realizado pelas famílias, com maior diversidade e integração en-
tre produção animal e vegetal e exploração de espécies nativas, implica na oferta de mais produtos para 
autoconsumo. Segundo Sevilla-Guzmán e Soler (2009), nos últimos anos o estudo da agroecologia tem se 
apoiado para a compreensão do sistema agroalimentar em seu conjunto, dando cada vez maior importância 
à análise das relações intersetoriais e especialmente à articulação entre a produção e o consumo através de 
redes, bem como dos canais curtos de comercialização. Os sistemas alimentares são a interação complexa 
entre as dimensões ecológica, técnica, social e econômica, que determinará se estes podem ser sustentáveis 
em longo prazo (BUTTEL, 1993). Percebe-se entre as famílias menor dependência de compra de alimentos, 
incluindo produtos básicos como arroz e feijão, além de apresentar maior diversificação alimentar. Esta 
maior oferta está relacionada com a maior diversidade de produtos explorados para venda, incluindo cria-
ções animais, hortaliças, frutos e alimentos processados artesanalmente.

Para Sevilla Guzmán (2001) quando os componentes socioculturais, incluídos os hábitos alimentares, 
são trabalhados de forma igualitária às variáveis ecológicas e agronômicas dos agroecossistemas, tem-se 
como resultado o fortalecimento das especificidades socioculturais da comunidade, a valorização da ali-
mentação e dos alimentos locais.

Perspectiva Política

A venda através de circuitos curtos proporciona aos agricultores, maior autonomia, em comparação 
com demais formas de comercialização, que segundo Darolt e Constanty (2008), torna o sistema de produ-
ção simplificado e especializado em um ou dois produtos, repetindo a lógica comercial e industrial utilizada 
em sistemas convencionais.

As famílias atuam na Associação Rede Cananéia, com reuniões realizadas constantemente e estão en-
volvidas nestas ações, desempenhando funções e assumindo as tarefas, muitas vezes realizadas em sistemas 
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de mutirão. O empoderamento está relacionado ao processo de mobilizações e práticas destinadas a promo-
ver e impulsionar as comunidades, em seu crescimento, autonomia, melhora gradual e progressiva de suas 
vidas material. Todos estes fatores podem ser observados nos projetos e ações entre as famílias. Percebe-se 
que por haver menor intervenção de agentes externos, estas famílias se empoderaram das ações e tomam 
as decisões conjuntamente, aumentando a participação, a cooperação e a confiança entre elas. Este Projeto, 
tendo uma perspectiva mais ampla, que se aproxima da abordagem territorial, promoveu a formação de 
capital social. 

O Projeto proporcionou maior envolvimento das famílias em todos os processos. A intervenção técnica 
externa é mínima, atuando apenas como financiador e articulador inicial das ações. O grupo deste Projeto, 
após a obtenção dos recursos financeiros, organiza mutirões entre as famílias beneficiadas para a execução 
das ações. Há também maior cooperação, inclusive na comercialização, que ocorre aos sábados na cidade 
de Cananéia/SP em uma feira agroecológica. Não são todos os produtores que participam neste momento, 
porém, os demais levam os produtos de todos para serem comercializados. Percebe-se maior envolvimento 
destas famílias em todas as etapas dos projetos, desde sua formulação – em que todos participam das deci-
sões, na implantação e comercialização. Assim, fica evidente que a participação neste caso, proporcionou a 
cooperação entre famílias e a formação de capital social. Quando a ancoragem territorial é a base de cons-
trução dos projetos, estes se tornam ricos em capital social e assim obtém-se melhores resultados com as 
ações implementadas. Um território rico em capital social pode abrigar recursos humanos e naturais para 
a promoção do desenvolvimento local sustentável. As Políticas Públicas recentes estão propiciando a emer-
gência de novos atores sociais, induzindo a reelaboração de conceitos, como o de identidade sociocultural, 
que inclui a noção e o lugar do trabalho e as relações de trabalho com o meio ambiente. Porém, muitas 
vezes as Políticas Públicas reintroduzem a questão da centralidade do trabalho, na sua perspectiva de com-
petitividade e, para buscar eficiência há renúncia aos saberes locais e a apropriação de outros, levando à 
perda do controle do processo em sua totalidade, criando dependência aos técnicos externos à comunidade 
(GEHLEN, 2004). No caso dos produtores agroecológicos, juntamente com a lógica econômica, competição 
e inserção no mercado, trabalha-se ainda com os modos de produção tradicional, como as roças de coiva-
ra, com finalidade de abastecimento da família, relacionado ao seu sistema cultural, em que estas práticas 
sempre foram responsáveis pela reprodução da família. Para Nicola e Diesel (2006) o trabalho dos agentes 
externos tem que estar intimamente relacionado com a formação de capital social, para assim, proporcionar 
o desenvolvimento das comunidades, o que pode ser observado nesse Projeto.

Considerações finais

No presente estudo de caso, a Política Pública baseada na abordagem territorial pareceu promover um 
processo com maior chance de sustentabilidade. O conceito de território e suas dimensões podem auxiliar 
na compreensão, análise e implantação de políticas públicas e projetos agroecológicos.
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Resumo

Este artigo busca revelar a relação entre as políticas de Ater e de desenvolvimento territorial. Entende-
mos que estas políticas implicam em um diálogo e interação entre suas práxis, haja vista que ambas estão 
voltadas para o desenvolvimento rural brasileiro. Para tanto, lançamos mão do referencial teórico sobre a 
abordagem territorial de desenvolvimento rural e as perspectivas históricas e políticas de extensão rural no 
Brasil, priorizando um olhar crítico sobre essas abordagens. A metodologia deste trabalho constituiu-se de 
pesquisa qualitativa, com base em dados secundários e também na experiência vivida dos autores na exe-
cução e gestão da política de desenvolvimento territorial e com Ater. Um dos elementos de conclusão indica 
que até o momento, as políticas de Ater e de desenvolvimento territorial no Brasil se aproximam em termos 
de concepção de desenvolvimento rural sustentável, mas com práxis distintas e sem interação de seus ins-
trumentos e espaços institucionais como as instâncias colegiadas territoriais.

Palavras-chave: desenvolvimento territorial, extensão rural, desenvolvimento rural.
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1. Introdução

A Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) se institucionaliza no Brasil ao longo das décadas de 
1950 e 1960, a partir da criação da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ACAR). A Ater se 
desenvolveu fortemente na década de 1970 orientada pelos pressupostos da chamada Revolução Verde, 
com características tecnicista e difusionista de pacotes tecnológicos (WAGNER, 2011). A partir da década 
de 1980, a política de Ater passa por um processo de desmonte orquestrado pela política governamental da 
época, que culminou com a extinção da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embra-
ter) em 1990. No final da década de 1990, a partir da criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS, atual CONDRAF), esse debate ressurge, 
assim como elementos de participação social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento microrregio-
nal, ampliando a visão sobre desenvolvimento rural. Já o desenvolvimento territorial, como política pública 
no Brasil surge na década de 2000, como uma abordagem de desenvolvimento rural, vinculada oficialmente 
a uma política em construção e com forte relação conceitual com a construção da política de Ater. Neste arti-
go, apresentamos uma análise de percurso dessas experiências, com o objetivo de revelar alguns elementos 
importantes da relação entre as políticas de Ater e de desenvolvimento territorial no Brasil, por meio de 
uma análise das propostas da II Conferência Nacional de ATER (2ª CNATER).

A 2ª CNATER, ocorreu no primeiro semestre de 2016, sob o tema: Ater, agroecologia e alimentos sau-
dáveis. Resultou de um amplo processo de participação, que iniciou nos municípios e territórios rurais, 
passando pelas unidades da federação brasileira, até chegar à etapa nacional. Envolveu pouco mais de qua-
renta mil (40.000) pessoas, considerando-se todas as etapas (BRASIL, 2016a). Ao final da conferência, fo-
ram aprovadas trinta (30) propostas. Destas, onze (11) fazem menção a “território”, distribuídas nos três 
eixos que compõem o documento e ao tratar de temas como o Sistema de Ater, juventude, mulheres, meio 
ambiente, Política Nacional de Ater (Pnater), agroecologia, educação e formação.

A conferência ocorreu em um período em que, segundo Oliveira (2015), a política de desenvolvimento 
territorial já havia sofrido um declínio, que iniciou em 2011. Por esse motivo, buscou-se analisar os resulta-
dos desta conferência, com foco no tema do desenvolvimento territorial, como forma de explicitar e inter-
pretar essa relação com a temática ou política de Ater. Ressalta-se que o artigo apresenta uma análise focada 
no conteúdo da 2ª CNATER, dialogando com outras literaturas sobre o tema. Para tanto, apresentamos na 
segunda seção o referencial teórico sobre desenvolvimento territorial e extensão rural. Na terceira seção, se 
faz uma análise dos resultados da referida conferência, especificamente sobre o tema do desenvolvimento 
territorial e finaliza na quarta seção, com algumas considerações a respeito do objeto deste artigo.

2. O desenvolvimento territorial e a extensão rural no Brasil

O desenvolvimento territorial é uma abordagem ou perspectiva de desenvolvimento rural, que surge 
no Brasil inspirada pelo Programa Leader da União Europeia (RAY, 1998), cujo foco é promover o desenvol-
vimento endógeno, a participação e autonomia dos atores como sujeitos dos processos de desenvolvimento 
rural. Nesse sentido, segundo Oliveira (2015, p.60) “O desenvolvimento territorial no Brasil tem sido trata-
do como uma estratégia ou abordagem de desenvolvimento rural, embora em alguns ambientes, sobretudo 
fora do meio acadêmico, ainda se refiram a ele como sinônimo de desenvolvimento rural”. 

No contexto brasileiro, a política de desenvolvimento territorial, assim como a Pnater, ganha força na 
última década no âmbito do CONDRAF, ambas com importante vínculo com o referencial do desenvolvi-
mento rural sustentável. Nesse sentido, o tema do desenvolvimento territorial carrega consigo parte do 
referencial da nova Ater, com uma especificidade, que é o foco no território que representa ao mesmo tempo 
o espaço de elaboração e execução das políticas públicas. 

O conceito de território utilizado no referencial de desenvolvimento territorial no Brasil foi emprestado 
da geografia, de autores tais como Raffestin (1999) e Souza (1995), que definem o território como um es-
paço transformado pelas relações sociais, portanto, resultante de uma construção social, que é fortemente 
moldada por elementos de identidade e relações de poder.

A delimitação teórica e metodológica da nova Ater no Brasil não diverge do referencial do desenvolvi-
mento territorial, pois ela considera dentre outros elementos, o aspecto humano, isto é, a intervenção do su-
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jeito ao realizar a ação de extensão, questão fundamentada no pensamento de Paulo Freire (FREIRE, 1979), 
a partir do contexto da realidade agrária. Assim, a ação do sujeito é considerada uma prática pedagógica e 
política. Outro aspecto é o caráter de construção permanente da Ater no Brasil, por se tratar de uma ação de 
governo, ao mesmo tempo em que tem como perspectiva transformar-se em política de Estado, a Ater passa 
por intervenções constantes e conciliação de interesses. Outra questão que também marca o caráter da Ater 
é a influência do campo científico nas teorias e métodos adotados nas ciências sociais, agrárias e humanas. 

Em síntese, as características que marcam a formação teórica e metodológica da Ater estão presentes 
na Pnater, e por isso é necessário pensa-la a partir das condições sociais, tanto dos extensionistas quanto 
dos sujeitos para os quais são direcionadas as políticas, assim como nas condições políticas e econômicas 
em curso (BROSLER, OLIVEIRA, BERGAMASCO, 2010). A Pnater apresenta em seu conteúdo a referência 
sobre o debate acerca da sustentabilidade e do desenvolvimento cuja elaboração consta em seu projeto e 
ação, por meio de metodologias participativas, no caráter pedagógico com promoção e apropriação de co-
nhecimentos de forma coletiva, assim como a construção de processos considerados sustentáveis com uso 
de tecnologias voltadas para as técnicas agrícolas também sustentáveis (BRASIL, 2004). Já as reivindicações 
dos movimentos sociais incorporadas à Pnater, traz como elemento inovador a legitimação de políticas go-
vernamentais que considerem as experiências não governamentais e isso implica em considerar a partici-
pação dos sujeitos como detentores e produtores de conhecimento. 

Neste novo contexto, a Ater ganha novo significado com a referência à agroecologia e a incorporação 
dos seus princípios teóricos e metodológicos. Para Caporal (2003), uma extensão rural agroecológica é um 
processo de intervenção de caráter educativo e transformador que se baseia em metodologias que possibili-
tam o desenvolvimento de uma prática social na qual os sujeitos buscam construir e sistematizar os conhe-
cimentos de forma consciente para que possam agir diante da sua realidade. 

Outros elementos que demarcam a matriz teórica e metodológica da Pnater são: o uso de metodologias 
participativas, a pesquisa-ação, a investigação-ação participante, a orientação pedagógica construtivista, a 
visão humanística e sistêmica, questões essenciais que exigem um novo papel e que representa um desafio 
para os extensionistas: desempenhar um papel político que considere a interação com os (as) agricultores 
(as), valorizando os saberes locais, o desenvolvimento sustentável. 

As inovações na Ater foram demarcadas também como o reconhecimento da diversidade dos sujeitos 
e especificidades do meio rural, incorporando os territórios como lugares diversos, além de considerar o 
recorte de gênero, geração e etnia como orientadores para promover a igualdade nas políticas de Ater. Essa 
diversidade também está presente no referencial da política de desenvolvimento territorial no Brasil

3. A 2ª CNATER: análise das propostas

Ao final da 2ª CNATER foram aprovadas trinta (30) propostas, sendo que onze (11) destas se referem 
ao tema da territorialidade e/ou do desenvolvimento territorial (BRASIL, 2016b), distribuídas por todo 
o documento final e pelo documento de referência dessa conferência. As referências por vezes indicam o 
território como local identitário onde deve acontecer a formulação de políticas públicas, em outras indicam 
o reconhecimento às instâncias territoriais (organizações denominadas de colegiados territoriais, onde se 
juntam representantes do poder público e da sociedade civil) para a participação na formulação e controle 
social das políticas públicas, sobretudo àquelas relativas ao desenvolvimento rural.

As referências mais significativas e fundamentais aparecem no Eixo um (01), que trata da constituição 
do Sistema Nacional de Ater. Neste eixo, as propostas preconizam: que o controle social sobre o credencia-
mento de entidades de Ater seja exercido por movimentos sociais nos territórios; o respeito às especifici-
dades e particularidades regionais; e, que as políticas tenham recorte territorial. A proposta três (03) deste 
mesmo Eixo ressalta que o sistema de Ater deve qualificar, fortalecer e reestruturar as instâncias de controle 
social: fóruns, redes, colegiados e conselhos, nas esferas municipal, territorial e estadual, constituindo um 
fundo que viabilize a participação de toda a diversidade de populações dos territórios para que estas pos-
sam exercer poder de elaboração e acompanhamento dos serviços de Ater, considerando as diretrizes da 
Pnater e dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PTDRSS).

A referência à abordagem territorial aparece também no Eixo dois (02) – Ater e Políticas Públicas para 
a Agricultura Familiar e no Eixo três (03) – Formação e Construção de Conhecimento na Ater. Nestes eixos, 
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as referências indicam o território ou os colegiados territoriais como uma das instâncias protagonistas da 
participação e controle social nas políticas de Ater e como local de execução das políticas públicas.

Uma análise mais crítica demonstra que o entendimento do conceito de território e de desenvolvi-
mento territorial continua muito vinculado ao processo de gestão social do desenvolvimento rural e como 
portador de especificidades ambientais, econômicas, sociais, culturais e políticas que necessitam ser consi-
deradas pelas políticas públicas. 

Da forma como o conceito de território aparece nas propostas demonstra que ainda não há uma formu-
lação sobre o que seria uma Ater territorial mas expressa a voz dos atores sociais dos territórios, sua visão 
e expectativas para o futuro da Ater e da Pnater. 

4. Considerações finais

A Pnater, que orienta as ações de Ater atualmente, foi criada no bojo de um processo de fortalecimento 
da Ater, com forte participação social e incorporou em sua práxis elementos de participação social e susten-
tabilidade ambiental, ampliando a visão sobre desenvolvimento rural sustentável. Nesse aspecto, ela cami-
nha junto com a política de desenvolvimento territorial, pois, em suas diretrizes faz menção à abordagem 
territorial: “...garantir que os planos e programas de Ater, adaptados aos diferentes territórios e realidades 
regionais, sejam construídos a partir do reconhecimento das diversidades e especificidades étnicas, de raça, 
de gênero, de geração e das condições socioeconômicas, culturais e ambientais presentes nos agroecossiste-
mas” (BRASIL, 2004). Pode-se afirmar também que a Pnater demarca uma transição de um modelo de Ater 
difusionista, para um modelo participativo e agroecológico.

Observa-se que o referencial da política de desenvolvimento territorial é mais inovador e abrangente, 
no sentido de estimular a autonomia dos atores sociais dos territórios em processos de desenvolvimento 
rural haja vista que no âmbito desta política foram criados mecanismos que garantem a sua participação 
efetiva em processos de desenvolvimento, por meio de instrumentos de gestão social, tais como a criação de 
colegiados territoriais, instância que reúne poder público e sociedade civil para discutir e elaborar propos-
tas para as políticas públicas e o desenvolvimento do território. Não queremos dizer com isso que a política 
de Ater é contrária a esta práxis e sim que a mesma não conseguiu aproveitar a dinâmica e os espaços de 
participação criados pela política de desenvolvimento territorial. 

Portanto, constata-se que tanto o referencial de Ater quanto o de desenvolvimento territorial no Brasil 
avançaram, no sentido de conceber e promover o desenvolvimento rural sustentável no país de forma liber-
tadora e humanista, sendo complementares em alguns aspectos, mas paralelos em suas práxis, o que pode 
ser percebido nas propostas da 2ª CNATER que apesar de privilegiarem o território como lócus de atuação 
e valorização das suas especificidades territoriais, ainda não conseguem apresentar uma formulação para 
uma Ater territorial.
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Resumen

Esta contribución se dirige a llamar la atención sobre la necesaria convergencia de las políticas secto-
riales con las políticas de enfoque territorial, con el propósito de atender uno de los problemas centrales del 
espacio latino-americano: la recuperación de la soberanía alimentaria.Con base en la experiencia mexicana, 
caracterizada por un sólido marco normativo y un amplio abanico de recursos institucionales, pero también 
por un sector agroalimentario ampliamente controlado por las grandes corporaciones y la creciente depen-
dencia expresada en la importación de granos básicos, se enfatiza la pertinencia de promover procesos de 
efectiva apropiación territorial centrados en la economía campesina e indígena, que representa la mayoría 
de las unidades de producción del país.Lo anterior implica repensar las políticas de desarrollo territorial, 
no sólo en términos de sus instrumentos y su relación con las políticas sectoriales, sino principalmente 
desconectarlas de su énfasis economicista que las hace funcionales a un proyecto neoliberal socialmente 
excluyente y polarizador. Ello conlleva erradicar el componente desagrarizante de las políticas de desarrollo 
territorial (estrechamente ligado a la noción de la llamada nueva ruralidad) y colocar en el centro de la agen-
da nacional la producción de alimentos sanos y suficientes en las diferentes regiones del país, con el conse-
cuente replanteamiento de las políticas sectoriales bajo un encuadre de gestión territorial. De esta manera 
se busca subrayar que la soberanía alimentaria, para méxico como para los países latino-americanos, es un 
componente fundamental de la soberanía política de la nación y un elemento sustantivo del desarrollo rural, 
entendido este como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que reside en el campo, en 
ejercicio pleno de sus derechos y con base en la reproducción de su cosmovisión y modos de vida.



831

GT8 – Repensando as políticas de desenvolvimento territorial:  
implicações teórico-analíticas e políticas

Introducción

Esta contribución se dirige a destacar la necesidad de fortalecer políticas sectoriales que converjan con 
las políticas territoriales, con el propósito de atender uno de los problemas centrales del espacio latinoame-
ricano: la recuperación de la soberanía alimentaria.

Con base en la experiencia mexicana, caracterizada por un sólido marco normativo y un amplio aba-
nico de recursos institucionales, pero también por un sector agroalimentario ampliamente controlado por 
las grandes corporaciones y la creciente dependencia expresada en la importación de granos básicos, se 
enfatiza la pertinencia de promover procesos de efectiva apropiación territorial centrados en la economía 
campesina e indígena, que representa la mayoría de las unidades de producción del país.

Lo anterior implica repensar las políticas de desarrollo territorial, no sólo en términos de sus instru-
mentos y su relación con las políticas sectoriales, sino principalmente desconectarlas de su énfasis econo-
micista que las hace funcionales a un proyecto neoliberal socialmente excluyente y polarizador. Ello conlleva 
erradicar el componente desagrarizante de las políticas de desarrollo territorial (estrechamente ligado a 
la noción de la llamada nueva ruralidad) y colocar en el centro de la agenda nacional la producción de ali-
mentos sanos y suficientes en las diferentes regiones del país, con el consecuente replanteamiento de las 
políticas sectoriales bajo un encuadre de gestión territorial.

Se busca subrayar que la soberanía alimentaria, para México como para los países latinoamericanos, 
es un componente fundamental de la soberanía política de la Nación y un elemento sustantivo del desarro-
llo rural, entendido este como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que reside en el 
campo, en ejercicio pleno de sus derechos y con base en la reproducción de su cosmovisión y modos de vida.

Centralidad de la soberanía alimentaria para el desarrollo rural

El campo mexicano muestra claramente los saldos de una política de Estado dirigida durante más de tres 
décadas a reducir de manera sustancial la presencia de los campesinos e indígenas en la estructura productiva 
y agraria, para favorecer la irrupción del agronegocio corporativo, la conformación de economías de escala y 
la especialización agroexportadora del sector. Los resultados de la ecuación neoliberal para la modernización 
del campo mexicano (Ramírez, 1997) están a la vista: México cuenta con superávit en la balanza comercial 
agropecuaria y puede ser catalogado como una potencia agroexportadora, pero al mismo tiempo exhibe una 
alarmante dependencia alimentaria mientras la pobreza, la desigualdad y la violencia campean en el espacio 
rural dando lugar a un proceso migratorio sin precedente por sus dimensiones y sus consecuencias.

Las políticas neoliberales para el campo han profundizado una estructura dual en la agricultura mexi-
cana: por un lado un sector agroexportador altamente concentrado al que se canalizan la mayor parte de los 
recursos públicos y los programas de apoyo, y por otra parte el sector mayoritario de la población rural al 
que se canaliza el gasto social desde una perspectiva asistencialista y clientelar profundamente arraigada en 
la cultura política frente a la que resulta insuficiente la normatividad institucional. 

La gran discordancia de las políticas públicas para el campo y del enfoque estratégico que las sustenta, 
estriba en que desde la década de los ochenta se orientan a lograr una especialización agroexportadora del 
campo mexicano pese a que casi tres cuartas partes de sus unidades de producción están caracterizadas 
como unidades familiares de subsistencia que carecen de una orientación empresarial y un 8.3% más se 
tipifican como unidades productivas en transición, lo que significa que las unidades empresariales no llegan 
al 20% (FAO-SAGARPA, 2012).

Lo anterior da lugar a una marcada desigualdad en el acceso al gasto público: el 10% de los productores 
más grandes concentran el 80% de ingreso objetivo, 60% de los subsidios energéticos e hídricos, el 55% de 
desarrollo rural y el 45% de Procampo (Scott, 2011, citado por Gordillo, 2013).

En congruencia con la tendencia a una mayor polarización de la estructura productiva, actualmente 
una cuarta parte del ingreso de las familias rurales que residen en localidades de hasta 2 500 habitantes, se 
integra por transferencias, la mayor parte de las cuales (34%) corresponden a programas gubernamentales; 
a fines del sexenio pasado el programa de Oportunidades representaba el 66%, Adultos Mayores el 16% y 
Procampo sólo el 15% (SAGARPA, 2010).
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El hecho de que el dinamismo agroexportador de nuestro país no se traduce en el abatimiento de la po-
breza, más bien al contrario, queda de manifiesto en los siguientes datos duros: el 46.2% de la población, o 
sea 55.3 millones de mexicanos perciben ingresos mensuales inferiores a la línea de bienestar (definida por 
el costo de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y estimada para 2015 en $ 2542.13 y $ 1614.65 
para el medio urbano y el rural, respectivamente) y además presentan al menos una carencia social, ya sea 
en educación, salud, seguridad, vivienda, servicios básico o alimentación (CONEVAL, 2015). En efecto, Mé-
xico cuenta con 28 millones de habitantes en pobreza alimentaria, 600 mil más que en 2012, de los cuales 
alrededor del 70% se encuentran en el campo; y en pobreza extrema se encuentran 95 de cada mil mexica-
nos, para quienes sus ingresos no les permiten adquirir la canasta básica alimentaria y además presentan 
tres o más carencias sociales. 

La desigualdad es una de las principales características de la sociedad mexicana que se expresa de 
manera multifacética y multidimensional. A la desigualdad ya mencionada entre las unidades económicas 
rurales, se agrega la existente entre los espacios rurales y los urbanos (Ramírez y Flores, 2012), así como la 
desigualdad entre regiones (Coneval, 2015; Gordillo, 2013).

El aspecto más preocupante de esta circunstancia es la grave dependencia alimentaria. México importa 
el 95% de la soya, el 80% del arroz y el 56% del trigo que consume y ocupa el primer lugar como importador 
de leche en polvo. En maíz se importan alrededor de 11 millones de toneladas, y en carne de res importamos 
el 40% del consumo aparente, pese a que exportamos casi 2 millones de becerros a los EUA. La dependencia 
alimentaria de nuestro país –que como promedio se ubica en 40% en el sector de granos – resulta más grave 
debido a la volatilidad de los precios agrícolas en el mercado internacional: así, mientras las importaciones 
de maíz en 1998 eran a razón de 120 dólares por tonelada, en 2008 ascendieron hasta los 261 dólares (FAO, 
2011, citado en Ramírez y Flores, 2012).

La perspectiva economicista que celebra el dinamismo agroexportador hortofrutícola, minimiza las 
graves implicaciones que se derivan de la pérdida de la soberanía alimentaria y el debilitamiento de la pro-
ducción interna de maíz. Durante la última década del siglo pasado y la primera de la presente centuria, se 
presentó una tendencia general a la disminución de la superficie sembrada de maíz, acompañada de la con-
centración de la producción en un reducido número de entidades federativas; así tres cuartas partes de la 
cosecha nacional de maíz grano se concentraron en Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Michoacán, 
Guerrero, Guanajuato y Veracruz, que en conjunto utilizaron el 55.3% de la superficie sembrada (Ramírez y 
Flores, 2012). Los problemas de la producción maicera quedan de manifiesto en el hecho de que la superfi-
cie sembrada se viene reduciendo aun en el grupo de los principales estados productores.

La reducción de la superficie sembrada de maíz sintetiza la compleja problemática de las familias cam-
pesinas que junto con la dimensión productiva tiene que ver con aspectos alimentarios y nutricionales, así 
como con el debilitamiento de su forma de vida y del tejido social de sus comunidades. De ahí lo pernicioso 
de enfrentar el problema alimentario y de la pobreza desde una perspectiva asistencialista o limitada los 
parámetros del enfoque de seguridad alimentaria.

Es en este contexto que la emigración se ha convertido en un rasgo estructural del espacio rural. En tanto 
componente destacado de la ecuación neoliberal para el campo mexicano, la emigración no derivó en el aban-
dono y venta de tierras pero sí ha contribuido a importantes transformaciones culturales en las comunidades.

Debe subrayarse que la persistencia de la desigualdad y la pobreza en el campo, así como el aumento 
de los flujos migratorios, resulta funcional para el status quo, ya que las políticas asistenciales y clientelares 
desalientan la participación democrática y erosionan la vida comunitaria. Por ello la grave situación de inse-
guridad que vive el país no es ajena al desvanecimiento de las instituciones públicas en el campo mexicano. 
El abandono de áreas tan relevantes como la comercialización, el financiamiento agrícola y la asistencia téc-
nica, abonó a fin de cuentas a la ausencia de gobierno en amplias franjas del mapa rural, lo que ha favorecido 
la presencia creciente del narcotráfico y la delincuencia organizada en los espacios rurales. El accionar im-
pune de los grupos delictivos, mediante robos, secuestros y extorsiones afecta ya las actividades productivas 
en muchas entidades federativas, al grado de obligar al abandono de los ranchos o a la venta del ganado. 

No obstante, es posible que los impactos más graves de la escalada delictiva en el campo no sean de 
orden productivo o económico, sino cultural, pues ya trascendieron a las expectativas de las nuevas genera-
ciones de jóvenes rurales para quienes la producción agropecuaria y forestal hace tiempo ha dejado de ser 
un medio de vida atractivo. Si esto es así, la debacle alimentaria del campo mexicano que desde hace dos 
décadas da lugar a importantes flujos migratorios, se habrá convertido en la debacle social de los espacios 
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rurales que ahora lanza masivamente a los jóvenes a las filas de la delincuencia organizada, significando en 
ambos casos la pérdida del bono demográfico para México.

Repensar las políticas territoriales, frenar la desagrarización

Frente a lo expuesto resulta ineludible repensar las políticas para el campo poniendo en el centro el 
rescate de la soberanía alimentaria mediante el fortalecimiento de la agricultura campesina e indígena. Ello 
implica construir políticas de gestión territorial con un eje sectorial bien definido de impulso a la produc-
ción de alimentos. 

La FAO y otros organismos internacionales han señalado que las tendencias alcistas de los precios de 
los productos agrícolas se mantendrán en el mediano plazo, pues por lo menos durante dos décadas persis-
tirá la demanda creciente de alimentos frente a una oferta esencialmente inelástica; ello justifica una urgen-
te intervención del Estado mexicano y un viraje respecto a lo que se ha hecho en las tres décadas recientes.

Dar continuidad a las políticas neoliberales dirigidas a consolidar una agricultura agroexportadora 
bajo el predominio del agronegocio transnacional para aprovechar las ventajas comparativas del país y lo-
grar una balanza agropecuaria superavitaria, implica hacer más grave la dependencia alimentaria del país 
en granos básicos y oleaginosas, pero sobre todo descartar a la mayor parte de las unidades familiares como 
productores y encuadrarlos como población objetivo de las políticas asistenciales de combate a la pobreza 
con las consecuentes implicaciones sobre el gasto público y sobre la erosión de la dinámica productiva de 
las comunidades.

Dos nociones epistémicas profundamente arraigadas sustentan a las políticas para el campo mexicano. 
La primera de ellas es que lo rural debe ser modernizado, especialmente el mundo campesino e indígena, 
aún a costa y en contra de sí mismos; sobre ello se basa la ideología desarrollista que percibe a los pueblos y 
comunidades como obstáculos para el cambio en la medida en que detentan importantes recursos produc-
tivos que en sus manos se encuentran subutilizados. La segunda noción es que el Mercado debe organizar 
el conjunto de la vida social, empezando por la asignación de los recursos, llámense tierras o fuerza de tra-
bajo. Ambas nociones desembocan en la primacía de las corporaciones transnacionales, vistas como sujetos 
modernizadores y al mismo tiempo como actores privilegiados en el mercado global, con la capacidad de 
conducir la transformación del campo mexicano hacia un perfil agroexportador pero también a usos no 
agrícolas del suelo que resulten más rentables.

Frente a estas realidades es fundamental recuperar la centralidad de la soberanía alimentaria, enten-
dida como una condición para la apropiación territorial y la construcción de rutas de desarrollo en la escala 
local y regional. Junto con ello, es necesario destacar que la soberanía alimentaria constituye un elemento 
imprescindible de la soberanía nacional, tanto como la soberanía energética y la soberanía fiscal, por men-
cionar sólo dos elementos fundamentales para que los países tengan capacidad de autodeterminarse en el 
complejo concierto global.

Al mismo tiempo debe enfatizarse que la suerte del campo no compete sólo a la gente que ahí reside, 
una proporción cercana a una tercera parte de los mexicanos. El espacio rural, cada vez más ligado a las 
dinámicas urbanas, es definitivamente un punto de partida para apostar al futuro de nuestro país si conside-
ramos que nuestro siglo será el de la búsqueda de la reconstrucción ambiental y de la transición energética 
a fuentes renovables.

Repensar las políticas públicas para el campo implica en primer lugar romper con las dos nociones 
epistémicas referidas y en consecuencia reconstituir a los campesinos e indígenas en sujetos del desarrollo 
rural desde un enfoque territorial; al mismo tiempo recuperar la obligatoreidad del Estado consagrada en 
el artículo 25 constitucional.

El campo mexicano y el país requieren un giro en el estilo de desarrollo que rompa con las prescrip-
ciones neoliberales y establezca la prioridad nacional de la agricultura y la producción campesina. Esta 
definición debe asentarse en una sólida base jurídica que exprese un nuevo trato a la población mayoritaria 
que habita en los espacios rurales.

Las bases jurídicas existen, pero es necesario un ordenamiento que profundice sus alcances. El artículo 
4º. Constitucional establece: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
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El Estado lo garantizará. Por su parte la Ley de Desarrollo Rural Sustentable promulgada hace quince años, 
establece en su primer artículo que Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye 
la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización (…) y 
todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto 
en el artículo 26 de la Constitución…

Las propuestas de política para mejorar la situación del campo mexicano y el desempeño institucional 
son abundantes y puntuales (Ramírez y Flores, 2012). Una visión articulada y comprensiva quedó plasmada 
en la Ley de Planeación para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria y Nutricional (LPSSAN) aprobada en la 
Cámara de Diputados justo hace una década y enviada a la congeladora antes de su promulgación.

Ante el ineficiente y fragmentado desempeño institucional en el espacio rural, que impide la puesta en 
marcha de procesos de gestión territorial para el desarrollo rural sustentable, resulta pertinente un orde-
namiento jurídico general que otorgue obligatoriedad a las diferentes dependencias gubernamentales para 
converger en torno al propósito de la soberanía alimentaria sobre los territorios (Ramírez, 2016). 

Se requiere una verdadera reforma democrática para el campo dirigida a poner en el centro de las 
políticas públicas a los campesinos, que constituyen la mayoría de los productores agropecuarios y fores-
tales, para dar un sentido incluyente a las múltiples funciones del espacio rural, a saber: (1) Garantizar la 
soberanía y la inocuidad alimentaria, así como el abasto suficiente de materias primas agroindustriales; (2) 
Preservar el patrimonio de la biodiversidad, mediante el uso sustentable de los recursos naturales y la pro-
visión de servicios ambientales, como el abastecimiento de agua y la captura de bióxido de carbono; (3) Ge-
nerar empleos dignos como elemento central del combate a la pobreza, brindando fortaleza a la economía 
mexicana frente a las contingencias de los mercados globales; (4) Contribuir a la construcción democrática 
del país, a la paz social y a la contención de las actividades delictivas; (5) Fortalecer la cultura agrícola tradi-
cional y la identidad nacional; (6) Favorecer la ocupación sustentable del territorio rural, abriendo espacio 
al descongestionamiento de las ciudades, y (7) Proveer servicios de recreación a la población urbana y rural.

Es en este escenario que el espacio rural se muestra como un componente insoslayable para la consolida-
ción de una Nación con soberanía, democracia, equidad y sustentabilidad. Ello hace fundamental el despliegue 
de procesos de construcción territorial basados en la movilización de los actores regionales, así como un redi-
seño institucional y un marco normativo que parta de reconocer que la soberanía alimentaria, la agricultura y 
fortalecimiento del espacio rural son asuntos de interés nacional impostergables para nuestro país.

En particular subrayamos la importancia de emprender los procesos de construcción territorial con la 
participación de las comunidades y las organizaciones sociales rurales, favoreciendo en todo momento los 
procesos de autogestión. La construcción territorial debe desembocar en procesos de planeación a escala 
regional que permitan concentrar los recursos en acciones de mayor impacto, para superar la pulverización 
de los recursos.

Sin desconocer la complejización del mundo rural, es fundamental centrar las políticas públicas en el 
fomento a la producción alimentaria; ello implica un importante matiz a los enfoques que abonan a la des-
agrarización del mundo rural.

Colofón

El viraje requerido para lograr el desarrollo rural y la soberanía alimentaria es ante todo una apuesta 
por la democracia en nuestro país y la soberanía nacional. No puede existir soberanía si nuestra alimenta-
ción depende del exterior y tampoco hay democracia cuando la mayoría de los productores se encuentran 
excluidos de las decisiones sobre su futuro.

Esa apuesta por la soberanía y por la democracia se radica en la responsabilidad y capacidad del Estado 
por reorientar los recursos públicos, pero sobre todo en la revaloración de la importancia que tiene el espa-
cio rural para la Nación en su conjunto.

Al postular la recuperación de la soberanía alimentaria como un elemento central para el desarrollo 
se llama también la atención sobre la importancia de propiciar nuevos diálogos entre la ciudad y el campo, 
de manera que la sociedad rural contando como sujetos del desarrollo en cada región a los campesinos, sus 
comunidades y sus organizaciones, sea capaz de desplegar sus vastos recursos culturales, productivos y 
tecnológicos con el respaldo de las instituciones públicas.
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Esta apuesta por la economía campesina y sus recursos, implica una definición por el fortalecimiento 
de las comunidades y de la propiedad social, ya que las formas de producción y manejo de los recursos en 
las comunidades rurales más pobres mantienen un fuerte componente comunitario. Y es aquí donde la 
construcción de la soberanía y la sustentabilidad han encontrado sus obstáculos más evidentes, en tanto las 
comunidades y lo comunitario se encuentran enfrentadas a fuertes procesos de desestructuración, agudi-
zados por la falta de un proyecto de Nación en plena crisis capitalista y a la reedición de la acumulación por 
despojo, pero sobre todo porque como país aún debemos avanzar en la consolidación de un sistema político 
verdaderamente democrático.
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Resumo

Neste artigo analisa se a viabilidade dos recortes nos territórios mineiros Noroeste de Minas e Médio 
Jequitinhonha por meio de dados socioeconômicos do Atlas de Desenvolvimento Humano e do IBGE, além 
de pesquisas de campo. Encontrou-se que os recortes são distintos e dificultam a coesão territorial, exigindo 
um olhar mais atento para a política territorial.

Palavras-chave: Desenvolvimento territorial. Território Noroeste de Minas. Território Médio Jequitinhonha.
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Introdução

O território vem se constituindo como uma importante estratégia das políticas de desenvolvimento 
rural no Brasil. Nesse sentido, criaram-se, em 2003, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) e o 
Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), e, em 2008, o Programa Territó-
rios da Cidadania (PTC). Desde então, foram constituídos 239 Territórios Rurais (TRs) e 120 Territórios da 
Cidadania (TCs), recortados a partir de uma série de critérios que, em tese, deveriam aglutinar municípios 
com características sociais e econômicas comuns, facilitando assim o processo de coesão territorial e a cria-
ção de um espaço de concertação social para promoção do desenvolvimento rural.

De acordo com o governo federal, para constituir um TR é necessário que o conjunto de municípios 
apresente elementos de coesão social e territorial, baixo dinamismo, pobreza e concentração do público 
prioritário (agricultores familiares, famílias assentadas pela reforma agrária, agricultores beneficiários do 
reordenamento agrário e famílias assentadas) (BRASIL, 2005). Além desses critérios, no caso dos TCs, o 
grupo de municípios deve estar incorporado ao programa TRs, possuir baixo IDH, maior concentração de 
beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), baixo dinamismo econômico, respeitar a convergência de 
programas de distintos níveis de governo, maior organização social, menor Índice de Desenvolvimento de 
Educação Básica (IDEB), entre outros (BRASIL, 2008). A orientação também era de que os territórios devem 
ser constituídos por agrupamentos de municípios com densidade populacional média de até 80 hab/km2 
e população média municipal inferior 50 mil habitantes. Cada TC deve possuir identidade historicamente 
construída e identificada a partir de critérios sociais, culturais, geográficos e econômicos.

Ora, mas será que o recorte territorial estabelecido atendeu esses objetivos, no sentido de reunir ar-
ranjos intermunicipais com características mais homogêneas, ou, na verdade, vem constituindo territórios 
heterogêneos? Assim, este estudo tem como objetivo geral discutir o recorte dos territórios Noroeste de 
Minas e Médio Jequitinhonha, localizados em Minas Gerais, enfatizando seus limites e potencialidades para 
o processo de desenvolvimento territorial rural. Para atingir o objetivo deste trabalho, utilizam-se dados 
secundários oriundos do Atlas de Desenvolvimento Humano e Sistema IBGE de Recuperação Automática, 
além de pesquisas de campo realizadas por equipes de extensão e execução de projetos de pesquisa, possi-
bilitando, por meio de tabulações e de média ponderada, calcular informações demográficas, sociais, eco-
nômicas e produtivas à nível territorial e analisar a viabilidade do recorte em configurar um projeto comum 
de desenvolvimento.

Análise do recorte dos Territórios Noroeste de Minas (TNM) e Médio  
Jequitinhonha (TMJ)

O TNM é formado por 22 municípios1, muitos deles de grande extensão territorial, resultando assim 
em uma área geográfica que ocupa 60.906,30 Km². Esse elevado número de municípios pode ser positivo 
ao gerar acúmulo de “lideranças” em torno de projetos comuns e ao criar escala para o destino da produção 
no mercado local, mas também pode impor fatores limitantes, como um elevado número de membros para 
as assembleias e as suas devidas deliberações, com custos altos em um ambiente potencialmente conflitivo 
para a tomada de decisões.

Por sua vez, a grande extensão territorial implica em grandes deslocamentos, dificultando a realização 
de reuniões e inviabilizando a execução de projetos de caráter intermunicipal. Em determinadas situações, 
membros do colegiado necessitam deslocar mais de 400 km para participar de uma plenária, acarretando 
em elevados custos, dificuldades de transporte e elevado tempo de deslocamento. Também é importante 
registrar que nem todos os municípios possuem rodovias asfaltadas até suas sedes municipais, dificultando 
ainda mais o deslocamento. O próprio Colegiado Territorial, para facilitar as deliberações, num período re-
cente, subdividiu o território em três microrregiões. Com base na realidade de outros territórios de Minas 
Gerais, que possuem no máximo 20.000 km² de área, destaca-se que a divisão do TNM poderia chegar a três 
territórios, demonstrando a necessidade de repensar o seu recorte territorial.

1 São eles: Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa 
Grande, Natalândia, Paracatu, Pintópolis, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, São Gonçalo do Abaeté, São Romão, Uruana de Minas, 
Urucuia, Varjão de Minas e Vazante.
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Do ponto de vista demográfico, o TNM reuniu municípios maiores e com uma população mais heterogê-
nea. O território possui, de acordo com a contagem populacional do IBGE de 2015, 335.532 habitantes, dos 
quais 91.027 são residentes no município de Paracatu, seguido por João Pinheiro, com 48.179 habitantes. 
Os outros 20 municípios reúnem população entre 21 mil e 3.300 habitantes. Considerando a população ur-
bana e rural, de acordo com o Censo de 2010, vivem no meio rural 26,47% dos habitantes do TNM. São os 
municípios menos dinâmicos que respondem por boa parte desse percentual, enquanto os mais dinâmicos 
apresentam sua população fundamentalmente no meio urbano. De um lado, em sete municípios com baixo 
dinamismo, a população no meio rural ultrapassa 40%, enquanto em Paracatu é inferior a 13%. Isto implica 
em dificuldades de concertação no caráter dos projetos a serem financiados.

Analisando-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (ATLAS BRASIL, 2013), verifica-se que exis-
tem dois grupos distintos. Enquanto o IDH territorial, em 2010, foi de 0,694 (próximo ao IDH alto), 12 mu-
nicípios, situados no Vale do Urucuia, apresentaram IDH entre 0,594 (Pintópolis) e 0,673 (Dom Bosco), ou 
seja, seus IDHs situam-se entre baixo e médio. De outro lado, estão os 10 municípios restantes, situados no 
Vale do Paracatu, com IDH acima de 0,670, sendo que cinco municípios ultrapassam 0,700 (Presidente Ole-
gário, Varjão de Minas, Lagamar, Vazante e Paracatu), inclusive, os dois últimos ultrapassam o IDH estadual 
(0,731) e brasileiro (0,727). Jesus e Ortega (2014), em seus estudos, já mencionavam que alguns municípios 
da região do Vale do Paracatu apresentam maior desenvolvimento por estarem inseridos nas cadeias do 
agronegócio e da produção mineral, o que leva a questionar se entre espaços distintos, em termos de IDH, 
uma única forma de política pública indutora de desenvolvimento conseguirá atender um conjunto de indi-
víduos com necessidades em graus heterogêneos.

Em relação a educação, os dados do Censo de 2010 (ATLAS BRASIL, 2013) revelam desigualdades entre 
os municípios do TNM com relação ao acesso e permanência no ensino público regular, com destaque para Pa-
racatu, que apresenta os melhores indicadores educacionais do território, enquanto os municípios do Vale do 
Urucuia registram os mais baixos indicadores escolares. Os dados referentes a renda per capita demonstram 
que, em 2010, a diferença em valores absolutos entre os municípios do TNM foi superior a R$ 400,00. De um 
lado, estão os municípios com menor IDH, cuja renda média mensal foi de R$ 341,00, sendo que em Natalândia 
a renda média não atingiu R$ 260,00. De outro lado, está o grupo dos 10 municípios com maior renda média 
(R$ 567,00), sendo que em Guarda Mor essa renda foi de R$ 660,72, ainda sim inferior a mineira (R$ 749,69). 
Dessa análise, apreende-se que, por um lado, as transferências de renda por meio das políticas públicas, como 
o bolsa família, são relevantes para garantir a segurança alimentar das famílias e, por outro lado, reduzir as 
desigualdades no território, cujos percentuais são maiores nos municípios de menor renda.

Essas diferenças na renda per capita se refletem na própria situação de pobreza e extrema pobreza 
entre os municípios do TNM. Em 2010, dos 22 municípios, oito ainda apresentavam percentual de pobreza 
acima de 30%, patamar superior ao territorial (16,89%), deixando-os distantes do nacional (15,20%) e 
estadual (10,97%). Essa realidade contrasta com os demais municípios, que apresentaram percentual de 
pobreza inferior aos 10%. No caso da extrema pobreza, em 2010, Paracatu apresentou percentual (2,37%) 
abaixo dos níveis territorial, estadual e nacional, o que contribui para o seu alto IDH. Por outro lado, no 
mesmo período, o percentual em Pintópolis foi de quase 25%. Assim, existem duas realidades no território, 
sendo uma caracterizada pela prosperidade e renda e a outra pela vulnerabilidade social. Entende-se que 
territórios com essas características possuem necessidades distintas, dificultando o pacto territorial em 
torno de um projeto comum.

Tratando-se da realidade do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios, dados do IBGE (2010) reve-
lam que o PIB de Paracatu e João Pinheiro, juntos, representam 53% do PIB territorial, enquanto Santa Fé de 
Minas e Natalândia apresentam ínfima participação (1,13%). Considerando os 10 municípios mais dinâmi-
cos e ligados ao agronegócio, a participação no PIB chega a 84%, enquanto os 12 municípios restantes ficam 
com 16%. Em termos de PIB Per Capita, as diferenças podem ser exemplificadas por Guarda-Mor, na faixa 
de R$ 38 mil/ano, e por Pintópolis e Urucuia, ambos na faixa de R$ 5 mil/ano. Complementando a análise 
econômica a partir do Valor Agregado Bruto (VAB), destaca-se o elevado peso da Agropecuária (32,83%), 
o baixo peso do setor industrial (18,44%) e a maior presença do setor de serviços (42,86%), enquanto no 
estado têm-se, respectivamente, 8,48%, 33,58% e 57,94%. No caso dos municípios com baixo dinamismo, a 
agricultura é elevada, o setor industrial é reduzido, com participações inferiores a 10%, e o setor de serviços 
tem maior peso, acima de 50%, com grande peso dos serviços administrados.

Nas análises das variáveis da estrutura fundiária, da produção agrícola e pecuária, pode-se reforçar 
a presença dos dois grupos de municípios. O primeiro compreende o conjunto de municípios com maior 
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peso da agricultura patronal, considerados mais dinâmicos, produtivos, inseridos no agronegócio moderno 
e articulado com agroindústrias. Esse grupo concentra as maiores áreas com as culturas temporárias e per-
manentes, os maiores efetivos da pecuária, detendo os maiores valores das produções agrícolas e pecuárias. 
O segundo apresenta maior expressão nos estabelecimentos da agricultura familiar, com áreas menores 
destinadas às culturas temporárias e permanentes, além de baixa participação na produção agrícola e pecu-
ária, situação que reforça a heterogeneidade no território.

Essas análises empreendidas sobre o TNM complementam os achados de Jesus (2013) e Jesus e Ortega 
(2014), que já chamavam a atenção para um arranjo intermunicipal com dificuldades para a gestão territo-
rial em razão da grande extensão de terras, das distâncias, da infraestrutura deficitária e do próprio recorte 
estabelecido, elementos esses considerados essenciais para o desenvolvimento de territórios rurais.

Por sua vez, o Território Médio Jequitinhonha (TMJ) possui uma área de 18.509,30 Km², sendo composto 
por 19 municípios2. Aqui, novamente, o elevado número de municípios e a grande extensão territorial consti-
tuem problemas no recorte. Em que pese esses fatos, deve-se destacar que o recorte reuniu municípios com 
população próxima e relativamente pequenos. No primeiro caso, de acordo com o Censo de 2010 (ATLAS BRA-
SIL, 2013), destaca-se o município sede do território, Araçuaí, com 36.013 habitantes, seguido por Novo Cru-
zeiro, com 30.725. Outros três municípios estão na faixa dos 20 mil habitantes, oito entre 10 mil e 20 mil e seis 
abaixo de 10 mil habitantes. Ainda nesse âmbito, com exceção de Novo Cruzeiro (20.2003) e Araçuaí (12.578), 
os demais municípios apresentam população rural relativamente próxima, homogênea, ou seja, inferior a 
10.000 habitantes. No território, em 2010, havia 287.329 habitantes, dos quais, 44,58% viviam no meio rural.

No segundo caso, o maior município do território é Araçuaí (2.243,10 km²) e o menor é Jenipapo de Mi-
nas (285,60 km²), sendo que os demais não apresentam grande variação entre si. Em suma, a partir desses 
dados demográficos, pode-se inferir que o recorte do TMJ favorece o alcance das políticas territoriais. Em 
primeiro lugar, reuniu municípios com uma população menor e mais homogênea, cuja dinâmica é essencial-
mente rural. Em segundo lugar, reuniu municípios menores e mais próximos entre si, o que em tese facilita a 
logística de transporte para as atividades do Colegiado, permitindo que um maior número de representan-
tes participe na discussão dos projetos.

Já a análise do IDH demonstra um arranjo intermunicipal com baixo e médio IDH, abaixo da média esta-
dual. Em 2010, 12 municípios estavam na faixa média do IDH e 7 na faixa baixa, todos sem grande variação, 
sendo que Araçuaí (0,663) e Novo Cruzeiro (0,571) apresentavam, respectivamente, o maior e menor índice. 
Entende-se que municípios com IDH mais próximo possuem realidades e necessidades também mais próxi-
mas, facilitando a definição de uma estratégia comum de desenvolvimento. Por outro lado, demostram que 
existem maiores desafios para executar ações de desenvolvimento.

Os dados sobre educação também revelam homogeneidade entre os municípios pertencentes ao territó-
rio e reforça o desafio do desenvolvimento. Tomando-se como base a taxa de analfabetismo, percentual de 18 
anos ou mais com ensino fundamental completo, expectativa de anos de estudo, percentual de 18 anos ou mais 
com ensino médio completo e percentual de 25 anos ou mais com ensino superior completo (ATLAS BRASIL, 
2013), enxerga-se um conjunto de municípios com baixos indicadores educacionais, sem grandes diferenças.

Essa convergência também se faz presente na renda per capita dos municípios pertencentes ao territó-
rio, materializada pelo seu baixo índice. De um lado, a menor renda per capita foi registrada no município de 
Padre Paraíso (R$ 253,77, praticamente um terço do estado), enquanto a maior foi em Araçuaí (R$ 410,67), 
isso em 2010. Esta realidade explica as razões pelas quais esses municípios têm sido contemplados com as 
políticas indutoras de desenvolvimento territorial e de transferência de renda, como é o caso do PBF. Inclu-
sive, o incremento da renda nos últimos anos, por meio dessas ações, contribuiu para a redução do número 
de pessoas em situação de pobreza e de extremamente pobreza no TMJ .

Além da baixa renda per capita, e mesmo considerando a redução das pessoas em situação de pobreza 
no território, deve-se destacar que o recorte reuniu municípios com grande vulnerabilidade social, o que 
fica evidente pelo fato de que o percentual de pobres extremos (16,41%) no território é quase cinco vezes 
maior que o nível estadual (3,49%). Assim como no caso do IDH, essa realidade socioeconômica mais próxi-
ma permite aglutinar as estratégias em torno de um projeto comum.

2 São eles: Águas Vermelhas, Araçuaí, Berilo, Coronel Murta, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, 
Angelândia, Cachoeira de Pajeú, Chapada do Norte, Comercinho, Francisco Badaró, Medina, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso e Ponto dos Volantes.
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Analisando-se o PIB do TMJ, dados do IBGE (2010) revelam que o PIB é mais distribuído entre os mu-
nicípios que no caso do TNM. Pedra Azul e Araçuaí, juntos, representam 28% do PIB territorial, enquanto 
Jenipapo de Minas e José Gonçalves de Minas apresentam menor participação (3,2%). Os indicadores do 
PIB e da população em relação ao estado comprovam que o território é pouco dinâmico do ponto de vista 
da produção, representando apenas 1,47% da população estadual e 0,47% do PIB estadual, o que exige 
políticas para alterar a vulnerabilidade local, algo que parece não ter ocorrido na década de 2000, pois a 
taxa de crescimento anual do PIB territorial foi de 3,74%, inferior a do estado (4,53%). Ao mesmo tempo, 
a análise do VAB territorial revela a baixa participação na agropecuária (16,22%) e na indústria (14,89%), 
enquanto o setor de serviços chega a 68,88%, isso em 2010. Tais dados demonstram que são os municípios 
com o menor peso na agropecuária que possuem o maior peso dos serviços, especialmente, os públicos, 
como ocorrem com Francisco Badaró, que apresenta cerca de 50% dos serviços públicos no VAB entre 2000 
e 2010, e Chapada do Norte, com 52,25%, em 2010.

Com relação ao perfil da estrutura fundiária no TMJ, chama-se atenção para o elevado peso da agricul-
tura familiar entre os municípios do território, com uma média de 88,01% dos estabelecimentos, acima do 
Brasil (84,36%) e de Minas Gerais (79,28%). Embora os estabelecimentos de agricultores familiares tenham 
o maior peso no território, a área ocupada pela agricultura familiar é menor (44,72%), mas bem superior 
a estadual (24,1%), sendo que a área média é de aproximadamente 20 hectares. Do ponto de vista da pro-
dução, prevalecem, entre os municípios, culturas tipicamente da agricultura familiar, como o milho, feijão 
e mandioca. Na pecuária, destaca-se a produção leiteira, representando os maiores valores em relação à 
produção de ovos de galinha e mel. Em síntese, no âmbito da estrutura fundiária e da produção, entende-se 
que o recorte territorial estabelecido favorece a identidade territorial, coesão e a inclusão produtiva a partir 
de uma ideia guia vinculada a agricultura familiar.

Considerações finais

As análises realizadas ao longo deste trabalho mostram que o recorte do TNM reuniu municípios com 
perfis demográficos, sociais, econômicos e produtivos distintos entre si, enquanto o do TMJ apresentou um 
caráter mais homogêneo. Dois problemas comuns dos recortes referem-se ao elevado número de municí-
pios e a grande extensão territorial, sendo que essa situação é potencializada no TNM.

O TNM reuniu dois grupos de municípios, um mais dinâmico, localizado na bacia do Rio Paracatu, inserido 
na cadeia do agronegócio, com significativa produção e extração mineral, melhores indicadores socioeconô-
micos, em alguns casos superiores ao estadual. O outro reuniu municípios menos dinâmicos do ponto de vista 
socioeconômico, cujos indicadores são baixos, aproximando dos critérios para a criação dos territórios, inclu-
sive, com maior população residindo no meio rural, maior presença da agricultura familiar, exigindo maior 
presença do estado na oferta de políticas públicas, especialmente, as estruturais. Esse segundo grupo está na 
bacia do Rio Urucuia, possui maior tradição cultural e histórica, o que contribui para consolidar políticas de 
ação intermunicipal. Assim sendo, embora exista público prioritário do desenvolvimento territorial rural nos 
dois grupos de municípios, pretende-se ressaltar que a dinâmica social e econômica entre um grupo e outro 
é distinta, junto com os laços culturais e a articulação social. Esse território não apresentou coesão territorial, 
não conseguiu implantar projetos em comum para todo o recorte territorial, excluiu vários segmentos e não 
conseguiu identificar uma ideia guia, análise partilhada por Jesus (2013) e Fernandes Filho et al. (2013). Nesse 
contexto, é importante destacar que a própria demanda do colegiado é por divisão do TNM.

Por sua vez, o TMJ reuniu municípios mais próximos do ponto de vista socioeconômico, com população 
pequena entre os municípios, elevado peso populacional no meio rural, com 44,58% de residentes, que o torna 
eminentemente rural. O território vem apresentando baixo crescimento populacional, baixo dinamismo eco-
nômico e maior peso da agricultura familiar, tornando-o mais homogêneo. Mesmo assim, a ação territorial não 
conseguiu promover crescimento econômico para melhorar seus indicadores e não conseguiu identificar uma 
ideia guia, embora pareça haver condições para uma maior coesão territorial. Na prática isso não foi alcançado, 
seja por problemas de infraestrutura, que precisam ser superados, seja pelas maiores demandas socioeconô-
micas, seja pelo elevado número de municípios e as grandes distâncias nos deslocamentos.

De posse do que foi apresentado, defende-se que a política territorial deve ser repensada, seja para 
atender ou ajustar os critérios, seja para que o Estado, num sentido amplo (união, estados da federação e 
municípios), realize um maior aporte de recursos, ou até mesmo para que ocorra uma maior participação da 
sociedade civil no âmbito da discussão dos problemas e execução dos projetos de desenvolvimento.
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Resumen

Los servicios de asesoría rural o de extensión rural, están definidos como las actividades que se reali-
zan para proveer la información y servicios que necesitan y demandan los productores y otros actores del 
sistema de innovación agrícola para desarrollar sus capacidades técnicas, organizacionales y de gestión, 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida y bienestar. La política pública para el desarrollo rural en 
México se articula en diferentes instrumentos y programas, uno de los componentes son los servicios de 
extensión, innovación y capacitación dirigidos a los pequeños productores, que constituyen el 73% de la 
unidades económicas rurales del país. El estado mexicano ha reconocido que la baja productividad de estos 
estratos se debe entre otras cosas, al escaso acceso que tienen a los servicios de extensión e innovación 
y ha emprendido una serie de estrategias fortalecer los servicios de extensión. Con la estrategia nacional 
del nuevo extensionismo, surge la necesidad de contar con un enfoque multidimensional y multisectorial, 
entender que el desarrollo territorial necesita abordar conjuntamente los diferentes entramados que lo 
componen, como son el productivo (sea este agrícola o no agrícola), el ambiental, la participación ciudadana 
(capital social), dar valor a los activos no productivos, capacidad de integración y gobernanza y articular los 
ámbitos culturales e identitarios. En el marco de los servicios de extensión rural, la importancia del vínculo 
que se establece entre extensionistas y productores para el desarrollo de capacidades, implica el diálogo e 
intercambio de conocimientos que recupere los saberes tradicionales como base de transmisión de conoci-
mientos. La integración de saberes implica tener la capacidad para valorar los conocimientos que no surgen 
de los procesos técnicos científicos y que se expresan en el conocimiento histórico de los habitantes rurales. 
Los saberes locales no son fácilmente sistematizables ni responden al modelaje formal que pueda ser expre-
sado con las mismas reglas del método científico. En este sentido la política pública enfrenta varios retos, 
entre otros la operatividad de una estrategia de extensión que detone el desarrollo desde lo local, en donde 
la gestión del conocimiento permita el diálogo de saberes tradicionales con nuevos conocimientos para su 
incorporación hacia los nuevos contextos. Estos saberes deben ser formalmente reconocidos e integrados 
en los proyectos y estrategias de desarrollo.
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En la actualidad asistimos a un renacimiento de la extensión rural en México y en América Latina, en 
general, en donde se procura la integración de los saberes locales en las prácticas de extensión de los dife-
rentes modelos existentes.

Se está retomando el debate que confronta modelos de extensión transferencistas y dialógicos (Freire, 
1973); por un lado, la transferencia de tecnología de extensionistas a productores, considerando como pun-
to de partida que son los técnicos – extensionistas los que tienen el ‘saber’ y los pequeños productores los 
que requieren de conocimientos para optimizar su productividad, limitada por su ‘atraso’ y ‘tradicionalis-
mo’; asimismo, el segundo modelo reconoce a los pequeños productores como portadores de capacidades y 
saberes. Por ello, se plantea un nexo horizontal fundamentado en el diálogo y el intercambio de conocimien-
tos. También, surgen y se fortalecen debates más actuales enfocados en la necesidad de participación de los 
beneficiarios (pequeños productores) en los procesos de extensión (Landini, Murtagh, & Lacanna, 2009; Sili, 
Ekanayake, & Janssen, 2008) y en la redefinición del papel y las atribuciones del extensionista, desviándolo 
del aspecto tecnológico para enfatizar la innovación como proceso territorial, multidimensional y sistémico, 
que, además de incluir las tecnologías, también considera nuevas formas de organización social. 

De acuerdo con el debate actual en torno al extensionismo rural y a la emergencia de alcanzar e innovar 
los servicios de desarrollo de capacidades y extensión que desenvuelven los técnicos – extensionistas, se 
plantea la importancia que implica la integración de los saberes locales en los servicios de extensionismo y 
desarrollo de capacidades de la política pública en México, con el fin de contribuir a la comprensión de sus 
fundamentos sociales. (Landini, 2013)

Los Servicios de Asesoría Rural o de Extensión Rural, están definidos como las actividades que se 
realizan para proveer la información y servicios que necesitan y demandan los productores y otros actores 
del sistema de innovación agrícola para desarrollar sus capacidades técnicas, organizacionales y de gestión, 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida y bienestar.

El potencial del extensionismo rural, ya sea en las “sociedades frágiles o seguras”, puede definir el ba-
gaje de conocimientos, desafíos, necesidades y oportunidades, que los pequeños productores asumen para 
que puedan alcanzar una mejor calidad de vida. Este conocimiento debe ser legítimo, al igual que la persona 
que lo ejerce; los canales deben estar disponibles para la transmisión del conocimiento, tanto de los técnicos 
extensionistas a los productores, como viceversa. Por ello, todas estas condiciones se deben de cumplir para 
que los productores efectúen cambios positivos en la práctica con la información que reciben. (The National 
Academies Press, 2012).

La política pública para el desarrollo rural en México se articula en diferentes instrumentos y pro-
gramas, uno de los componentes son los servicios de extensión, innovación y capacitación dirigidos a los 
pequeños productores, que constituyen el 73% de la Unidades Económicas Rurales del país. El Estado mexi-
cano ha reconocido que la baja productividad de estos estratos se debe entre otras cosas, al escaso acceso 
que tienen a los servicios de extensión e innovación y ha emprendido una serie de estrategias fortalecer los 
servicios de extensión.

Con la estrategia nacional del Nuevo Extensionismo, surge la necesidad de contar con un enfoque mul-
tidimensional y multisectorial, entender que el desarrollo territorial necesita abordar conjuntamente 
los diferentes entramados que lo componen, como son el productivo (sea este agrícola o no agrícola), el 
ambiental, la participación ciudadana (capital social), dar valor a los activos no productivos, capacidad de 
integración y gobernanza y articular los ámbitos culturales e identitarios. 

Con el fin de disminuir la pobreza rural, la mayoría de los países en desarrollo, cuentan con una multi-
tud de estrategias, programas y planes enfocados a impulsar la capacidad productiva y mejorar la calidad 
de vida de los pequeños productores y la población rural, en general. Asimismo, el extensionismo rural y el 
desarrollo de capacidades desempeñan un rol importante entre estas iniciativas, que regularmente ofrecen 
asistencia técnica y subsidios para el campo. (Landini, 2010)

En este contexto resulta importante analizar si los instrumentos normativos y operativos de la polí-
tica pública visibilizan los saberes tradicionales, es decir, si los están valorando como un capital histórico 
intangible, los incorporan en la política de extensión e innovación como un componente de articulación del 
desarrollo rural y si se está generando un sistema de gestión del conocimiento. A continuación se presenta 
una tabla en donde se resumen los instrumentos de la política pública para el desarrollo rural que visibilizan 
e incorporan los conocimientos tradicionales como parte de su contenido. 
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Marco Normativo Contenido

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Art. 2. Fracción IV. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, para: 
“Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad”, Fracción IV. Señala la obligación de las autoridades para determinar las 
políticas que garanticen el desarrollo integral de sus pueblos mediante: “…la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva”.

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable

Artículo 52. – Serán materia de asistencia técnica y capacitación: “La preservación y 
recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la 
capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la 
sociedad rural, y las formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y 
costumbres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades indígenas”.

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Meta 4: México Prospero. Señala el impulso de una estrategia para el desarrollo del campo que: 
“… sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales. Hacer uso de 
la producción e intercambio de conocimientos, la investigación y el desarrollo tecnológico”. Y 
como línea de acción impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de 
los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.

Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable

Línea de Acción 1.3.5: “Utilizar los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades 
indígenas para el aprovechamiento sustentable y sostenible del medio ambiente”.
Estrategia 2.2 “Vincular el conocimiento generado por instituciones educativas de nivel 
superior con las necesidades de los actores del medio rural”.

Programa Especial para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

Línea de acción 4.3.2 Fomentar el extensionismo y el acompañamiento de iniciativas 
productivas, para favorecer la innovación y el aumento de la productividad. 6.1.1 Difundir 
el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas… y sus conocimientos 
tradicionales”. 

Fuente: Elaboración Propia con base en los documentos oficiales citados.

Con base en la tabla anterior se observa que a nivel normativo están reconocidos los saberes tradicionales 
como base del desarrollo local por la propia Constitución y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Al analizar 
los instrumentos que permiten la operatividad de la política pública; planes y programas marco también en-
contramos ese reconocimiento dentro de las estrategias y líneas de acción que vinculan el extensionismo, los 
procesos de innovación y los conocimientos tradicionales como parte importante del desarrollo rural. 

En orden jerárquico al realizar el análisis a nivel de programas sectoriales y programas presupues-
tarios que buscan incidir en el medio rural, especialmente los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), podemos ver que existen diferentes estrategias y líneas 
de acción enfocadas a generar desarrollo de capacidades y fomentar los servicios de extensión e innovación 
rural, sin embargo, la gestión de los conocimientos tradicionales no se visibiliza de forma explícita. 

Destaca el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que a través 
del Programa Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas incorpora acciones que fortalecen la par-
ticipación de los pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo, tomando en cuenta 
como elemento clave los conocimientos tradicionales, así mismo, cuenta con programas presupuestarios 
para la preservación y rescate de culturas y conocimientos reconocidos como patrimonio nacional.

Con base en lo anterior y en el marco de los servicios de extensión rural, podemos destacar la impor-
tancia del vínculo que se establece entre extensionistas y productores para el desarrollo de capacidades, 
más allá del diseño propio de la política pública, implica establecer un diálogo e intercambio de conocimien-
tos que recupere los saberes tradicionales como base de transmisión de conocimientos.

Últimamente, se ha reconocido que el conocimiento local habitual, basado en la observación y el sen-
tido común, es un recurso valioso y no explotado, que está dirigido a la solución de los de las diferentes 
situaciones comunitarias. Ese conocimiento se ha acumulado, ha pertenecido y ha sido gestionado por los 
actores locales. (Criticality of Local Knowledge, 2015)

La integración de saberes implica tener la capacidad para valorar los conocimientos que no surgen 
de los procesos técnicos científicos y que se expresan en el conocimiento histórico de los habitantes rurales. 
Los saberes locales no son fácilmente sistematizables ni responden al modelaje formal que pueda ser expre-
sado con las mismas reglas del método científico.
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Considerando la relevancia del tema y las limitaciones asociados a la noción del saber local, parece 
no haber sido abordado de manera pluridisciplinaria, dejándose abiertos varios aspectos fundamentales. 
Por lo que, muchas de sus potencialidades para mejorar las prácticas de los servicios de extensión rural 
siguen aún indefinidas. Como bien es reconocido, muchos enfoques conceptuales, han resaltado de manera 
excesiva el carácter ancestral o de un conocimiento transmitido de generación en generación a través de la 
tradición oral, lo que ha conducido a tener una posición tradicionalista frente al concepto, además de perder 
de vista tantos los atributos del carácter dinámico, como del entorno complejo del proceso de construcción 
y surgimiento de nuevos saberes locales.(Landini, 2010)

En este sentido la política pública enfrenta varios retos, entre otros la operatividad de una estrategia de 
extensión que detone el desarrollo desde lo local, en donde la gestión del conocimiento permita el diálogo 
de saberes tradicionales con nuevos conocimientos para su incorporación hacia los nuevos contextos. Estos 
saberes deben ser formalmente reconocidos e integrados en los proyectos y estrategias de desarrollo.
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Resumo 

A noção de território atualmente perpassa o simples conceito de fronteiras ou limites geográficos, pas-
sando por uma reformulação espistemológica e incentivando os estudos sobre territorialidade num âmbito 
renovado quanto a sua abordagem. O espaço geográfico é palco de ações e de relações inter e extrassociais, a 
cada momento histórico, ele recria-se e reorganiza-se em suas funções, ganhando, assim, outra significação. 
E é nesse sentido, de ser palco de laços de afetividade e reconhecimentos culturais, étnicos, políticos entre 
outros, que o território se torna fundamental na política de desenvolvimento rural em diversos países. O 
presente trabalho tem como objetivo refletir teoricamente e na prática sobre a política territorial brasileira 
e que está sendo desenvolvida no Território Pampa no Estado do Rio Grande do Sul.
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Introdução

Ao abordarmos a temática dos territórios, nos deparamos com diversos conceitos encontrados na lite-
ratura, que vão desde territórios geográficos com seus limites físicos bem definidos até aquela noção mais 
ampla e complexa. Assim, compreender o conceito e sua complexidade auxilia-nos a compreender as diver-
sas possibilidades com que a sociedade organiza-se e interage no espaço em que vive.

A abordagem sobre territórios e o espaço geográfico, ao longo dos séculos, esteve, muitas vezes, asso-
ciada à noção de espaço físico, fronteiras e limites (Estados e Nações), entretanto, devemos compreender 
que ambas as denominações espaço e territórios possuem significados distintos. A denominação e, conse-
quentemente, a noção de territórios, a partir, principalmente, da década de oitenta (século XX), passou por 
uma reformulação epistemológica sobre a questão do espaço e dos territórios. Essa reformulação deu-se, 
principalmente, pelo processo de globalização, que culminou nas transformações políticas, culturais e eco-
nômicas vistas na atualidade, incentivando os estudos sobre territorialidade num âmbito renovado quanto 
a sua abordagem.

Coube a Santos M. (1999, p.83), em sua obra: “A natureza do espaço: espaço e tempo: razão e emoção”, 
diferenciar a questão de espaço e paisagem, esta última devendo ser considerada como um conjunto de for-
mas, que, em um dado período, exprimirá as heranças das relações do homem com a natureza, já o espaço 
deve ser entendido como o conjunto destas formas mais “a vida que as anima”.

Um dos pioneiros na abordagem sobre territórios foi o geógrafo suíço, professor de Geografia Humana 
na Universidade de Genebra, Claude Raffestin (1993), o qual interpreta que o espaço deve ser entendido 
como um substrato existente anterior ao território, ou seja, o território é formado a partir do espaço. Ele é 
resultado de uma ação produzida por um ator, e esse ator irá territorializar o espaço, em outras palavras, 
o território é produto dos atores locais e também de todas as organizações existentes naquele espaço. São 
esses atores que produzirão e construirão o território, compostos por redes, partindo do espaço e passando 
à implantação de novas ligações, assim, o território pode estar apoiado no espaço, mas ele não é o espaço 
propriamente dito, e sim uma produção a partir dele. 

De acordo com Santos e Silveira (2004) podemos entender a territorialidade como aquela noção de 
pertencer àquilo que nos pertence, pois é através dessa formação da consciência coletiva e do “algo” em 
comum que os atores passam a reconhecer-se, isso facilita a busca coletiva de estratégias e ações para o 
desenvolvimento dos territórios.

Assim, um dos vieses que, nos dias de hoje, tem-se visto da aplicação do conceito de território está 
na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento territorial, no Brasil, vários documentos 
foram produzidos com tal objetivo. O documento nº. 01, produzido pelo Ministério de Desenvolvimento 
Agrário/MDA, intitulado “Referências para uma Estratégia de Desenvolvimento Rural Sustentável no Brasil”, 
de março de 2005, aborda sobre o que seria o desenvolvimento em uma perspectiva territorial, expressando 
que o grande desafio não se encontra em integrar o agricultor familiar à indústria e sim como propiciar con-
dições para que o mesmo agricultor “valorize um certo território num conjunto muito variado de atividade 
e de mercados” (2005, p. 04).

Ainda neste contexto, ao analisar o documento n.º 02, intitulado “Marco Referencial para Apoio ao De-
senvolvimento de territórios Rurais”, de maio de 2005, podemos interpretar as estratégias sistematizadas 
do Governo Federal as quais visam à promoção do desenvolvimento sustentável nos territórios. Sintetica-
mente, podemos considerar o documento como um manual com várias estratégias e recursos para que se 
possam mobilizar os agentes locais, o capital social, de determinadas regiões para promover o desenvolvi-
mento do território. 

Dessa forma, novas concepções de desenvolvimento estão sendo propostas através, principalmente, de 
políticas públicas que englobam as noções de territórios. Nessa perspectiva, teremos no segmento da agri-
cultura familiar os atores responsáveis para o desenvolvimento rural, e todos os aspectos qualitativos que 
englobam o desenvolvimento, sejam eles ambientais, sociais e econômicos. 
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Território Pampa

O Território Pampa encontra-se inserido no ecossistema denominado de bioma Pampa ou também 
conhecido como campos sulinos, estando presente no Estado do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina e é 
constituído principalmente por vegetação campestre formada por gramíneas, herbáceas e algumas árvores. 

No Rio Grande do Sul, o bioma pampa ocupa 63% do território gaúcho, integrado pelos Municípios da 
Fronteira Oeste e Campanha, apresenta uma grande heterogeneidade e particularidades, que se manifestam 
na sua formação sócio cultural, ambiental e econômica. A população que reside nessa região tem como ca-
racterística econômica predominante a pecuária familiar formada por rebanhos bovinos e ovinos, entretan-
to, outras produções podem ser encontradas tais como lavouras, hortifrutigranjeiros, gado leiteiro e pesca, 
o que faz com que o território seja diversificado em sua produção (IBGE, 2009). 

O território inicia sua construção dentro da política territorial no ano de 2009, sendo integrada por enti-
dades da região, gestores públicos, movimentos sociais, associações ligadas a agricultura familiar, instituições 
de ensino e de assistência técnica, que consagram seu reconhecimento como Território rural do Pampa, no 
ano de 2014. Atualmente o território está integrado por 16 Municípios: São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Barra de 
Quarai, Quarai, Alegrete, Manoel Viana, Maçambara, São Gabriel, Santa Margarida do Sul, Caçapava, Lavras do 
Sul, Bagé, Rosário do Sul, Dom Pedrito e Santana do Livramento, como pode ser visualizado na figura 1.

Figura 1 – Municípios que fazem parte do Território Pampa.

O território tem sua representação através de um Colegiado, que é composto pelos segmentos da agri-
cultura familiar (associações formais/não-formais e cooperativas), gestão pública, instituições de assistên-
cia técnica e extensão rural e instituições de ensino, ou seja, o colegiado tem como característica abarcar 
toda a diversidade dos atores que compõem o território. Ainda, nessa estrutura de Colegiado são formados 
câmaras temáticas referentes: as diversas produções existentes no Pampa, câmaras de jovens, mulheres 
rurais, povos e comunidades tradicionais.

O papel do Colegiado e das câmaras está centrado na discussão das problemáticas dos segmentos e nas 
ações a serem tomadas para solucionar esses problemas, bem como diálogo de estratégias para o desenvol-
vimento do território rural e o acesso às políticas públicas governamentais. Assim, a organização e a parti-
cipação dos indivíduos são os pilares na consolidação do Território e na continuidade da política territorial, 
sem esses dois fatores o Território passa a ser apenas um espaço geográfico.
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Nesse sentido, cabe ressaltar que é através do empoderamento das pessoas nos processos institucio-
nais e nas políticas públicas é que pode ser pensando um desenvolvimento rural endógeno. Em outras pala-
vras, são esses atores e a sua organização que poderão demandar aos governos (municipais, estaduais e fe-
deral) ou as instituições responsáveis pelas políticas públicas e projetos, as suas necessidades e a realidade 
da agricultura familiar e do rural no Território, somente assim, se terá a eficácia da utilização das políticas 
públicas e dos projetos para o desenvolvimento rural sustentável.

Algumas considerações 

De forma resumida acreditamos que a política territorial, bem como a criação dos territórios, tem como 
objetivo central a mobilização do rural e da agricultura familiar, para que se estruturem e demandem as re-
ais necessidades existentes, considerando as diversidades e particularidades de cada território, e que sejam 
aplicadas políticas públicas eficazes, para que assim possa ter o desenvolvimento rural sustentável.
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