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RESUMO

Investigar as possibilidades e limites de mecanismos de gestão participativa no âmbito do 

Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e a correspondente 

eficácia das suas ações na construção de alternativas de desenvolvimento rural sustentável no 

Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente, na Subzona de 

Touros composta pelos municípios de Touros, Poço Branco, Pureza, São Miguel do Gostoso e 

Taipu. Para realizar esta análise foram realizadas Pesquisas de Campo com o objetivo de 

reconstituir a trajetória dos CMDRS, traçar o perfil dos sujeitos que compõem cada um dos 

cinco conselhos, suas expectativas, interesses e o nível de participação da população local. 

Palavras Chaves: Liderança comunitária; Conselhos locais; Políticas públicas; Pronaf;

Gestão participativa; Participação.
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ABSTRACT

To investigate the possibilities and limits of mechanisms of participativa management in the 

scope of the Pronaf - National Program of Fortalecimento of Familiar Agriculture, and the 

corresponding effectiveness of its actions in the construction of alternatives of sustainable 

agricultural development in the Coast North of the State of the Great River of the North, more 

specifically, in the composed Subzona de Touros for the cities of Bulls, White Well, Pureness, 

Is Miguel of the Gostoso and Taipu. To carry through this analysis they had been carried 

through Research of Field with the objective to reconstitute the trajectory of the CMDRS, to 

trace the profile of the citizens that compose each one of the five advice, its expectations, 

interests and the level of participation of the local population.

Words keys: Communitarian leaderships; Local advice; Public politics; Pronaf; participativa

management; participation.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

A gestão participativa de políticas públicas tem sido objeto de inúmeras pesquisas no 

Brasil, agregando quase sempre (ou necessariamente) outros conceitos chaves tais como 

descentralização, participação, cultura política, conselhos gestores, desenvolvimento

sustentável, revalorização do local que fazem parte de uma postura política emergente no fim 

do século passado. São conceitos que nem sempre estão objetivamente definidos e nem

consensuais dentro do debate. 

Gestão participativa é considerada um modelo de gestão que viabiliza a intervenção da 

população nos processos de tomada de decisão, sendo materializada em um conjunto de 

processos sociais e de canais institucionalizados de participação e reforçada por instrumentos 

político-sociais de participação cidadã (SILVA, 1999). 

No entanto, de acordo com o mesmo autor, a gestão participativa pode ser vista a partir 

de dois enfoques analíticos: um enfoque mais otimista que afirma a gestão participativa como 

uma complementação (ou ampliação) da democracia representativa  e considera as virtudes da 

gestão participativa, e outro enfoque  que enfatiza os limites e ressalta seus efeitos

indesejáveis.

O primeiro enfoque, no Brasil, é característico do final da década de 80 e início da 

década de 90, tendo a Constituição de 1988 estabelecido as bases jurídico- institucionais para 

efetiva participação da sociedade civil. O enfoque otimista  sobre a gestão participativa  se 

manifesta na aposta de que a proximidade entre a população facilita os processos de decisão e 

planejamento; o estímulo à participação cidadã favorece a ampliação da democracia e os 

mecanismos de gestão participativa otimizam os recursos públicos, dificultando práticas 

tradicionais presentes na relação Estado e sociedade civil, a exemplo do clientelismo.

O outro enfoque se evidencia, principalmente na década de 90, nas análises dos limites 

e fracassos de experiências de gestão participativa “quando políticos tradicionais se apropriam 

do discurso da participação para buscar novas formas de legitimação perante a população e 

para cumprir ritos formais exigidos para acesso a recursos públicos” (SILVA, 1999, p.11). Os 

limites mais ressaltados são: dependência financeira  das esferas locais de governo frente às 

demandas e expectativas da população, resultando em desmotivação e descrédito nas

instituições e seus mecanismos; fragilidades dos mecanismos de gestão participativa e a 
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dependência em relação ao Executivo e Legislativo; baixa capacidade de organização da 

sociedade civil e a persistência de uma cultura não participativa e autoritária. 

Destaca-se, ainda, a baixa capacidade dos próprios governos de partilhar o poder de 

governar  com a sociedade civil uma vez que essa postura significa construir relações

horizontais com a população e não mais reproduzir práticas clientelistas, corporativas e 

tecnocráticas, comuns na  relação entre Estado e sociedade civil.

Em se tratando de descentralização, Matos Filho (2002) inicia sua tese com uma 

provocação quanto às virtudes da descentralização, afirmando que 

certas idéias adquirem, em determinadas conjunturas, as características da 
onipresença e da panacéia. A descentralização apresenta essas
peculiaridades, tal a intensidade com que vem sendo utilizada como
antígeno para os males da centralização e como terapêutica para a
modernização da gestão pública, a democratização da vida social e a 
melhoria do desempenho das políticas públicas (MATOS FILHO, 2002, p. 
1).

Arretche (1996), por sua vez, faz uma problematização em torno do consenso das 

expectativas quanto às virtudes potenciais da descentralização como indutora de maior

democratização e eficiência das políticas públicas, a partir dos seguintes contra-argumentos: a 

descentralização não é condição necessária à democratização do processo decisório, dado que 

o caráter democrático das decisões depende muito mais da natureza das instituições delas 

encarregadas do que do âmbito no qual se tomam as decisões; a descentralização não implica 

no esvaziamento das funções do Estado central. Para ela, o caso do Brasil mostra justamente o 

contrário. O Estado central precisa fortalecer suas capacidades administrativa e institucional 

visando a regulação de políticas setoriais implementadas pelos governos locais e do próprio 

processo de descentralização. 

Por fim, a descentralização, não necessariamente, viabiliza formas de controle sobre a 

ação dos Governos, implicando na redução de comportamentos clientelistas. Mais uma vez, 

Arretche (1996) pondera se essa expectativa não deve ser vista do ponto de vista das

instituições encarregadas da prestação dos serviços do que sob o ângulo da escala de

prestação de serviços. Para a Autora, “a redução do clientelismo supõe a construção de 

instituições que garantam a capacidade de enforcement do governo e a capacidade de 

controle dos cidadãos sobre as ações deste último” (ARRETCHE, 1996, p. 19).
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Se deslocarmos nosso olhar para o tema da participação, mais uma vez nos deparamos 

com os diferentes entendimentos. Para Gohn (2007), a compreensão do que seja participação 

é um enigma a decifrar e “é uma  das palavras mais utilizadas no vocabulário político, 

científico e popular da modernidade. Dependendo da época e da conjuntura histórica, ela 

aparece associada a outros termos, como democracia, representação, organização,

conscientização, cidadania, solidariedade, exclusão etc” (GOHN, 2007, p. 14).  Ainda, de 

acordo com a autora, a  participação pode ser analisada segundo três níveis: o conceitual, que 

apresenta alto grau de ambigüidade e varia segundo paradigma teórico em que se fundamenta;

o político, usualmente associado  a processos de democratização ou como discurso

“mistificador em busca da mera integração social de indivíduos, isolados em processos que 

objetivam reiterar mecanismos de regulação e normatização da sociedade, resultando em

políticas sociais de controle social” (GOHN, 2007 p. 14); e o  da prática social, que trata  das 

ações concretas  articuladas nas lutas e movimentos sociais para fazer acontecer seus

objetivos.

Na verdade, ao longo da História, o termo participação tem sido indiscriminadamente 

usado pela direita e pela esquerda para justificar ações ou comprometer a sociedade civil com 

expectativas de transformações nem sempre transformadoras. 

Jara (1998) lembra que no discurso liberal, em alguns programas de combate à 

pobreza, a participação é reduzida a meras consultas que legitimam a execução de projetos 

fragmentados, imediatistas e clientelistas. Daí a desconfiança da sociedade civil, por múltiplas 

razões históricas, quando o Estado fala de participação.  É a chamada Fórmula do Leopardo, 

ou seja, “alguma coisa precisa ser mudada para não mudar coisa nenhuma” (JARA, 1998, 

p.133). Mas, Jara, por outro lado, afirma que há “um consenso de que a participação é o 

mecanismo mais adequado para consolidar a democracia, consolidando assim o aparente 

paradoxo de assumir o poder para dividi- lo” (JARA, 1988, p.133).

Um olhar para os mecanismos de participação consagrados na constituição Federal de 

1988, mais especificamente, os conselhos de gestão de políticas públicas, nos trazem,

também, entendimentos diferenciados quanto às diversas formas de análise. Parece ser

consenso que os conselhos constituem a grande inovação no campo das políticas públicas e 

podem se constituir em uma garantia desta participação no processo decisório.  Porém, alguns 

estudos mostram algumas controvérsias quanto à propagada inovação e novidades que

trouxeram, assim como as suas metas, problemas, obstáculos, desafios políticos e impactos na 

gestão das políticas sociais (GOHN, 2007). 
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No atual processo de descentralização e municipalização, a existência de conselhos 

aparece como condição para que os municípios recebam recursos do governo federal e 

estadual, o que tem incentivado a proliferação de conselhos nos municípios brasileiros sem 

que, necessariamente, tenha havido renovação das práticas políticas e da efetiva

democratização da gestão da coisa pública. Constata-se, ainda, a existência de uma sociedade 

civil pouco mobilizada na qual, mesmo os setores organizados, parecem não ter reconhecido a 

importância dos conselhos enquanto mecanismo de controle social.

Se deslocarmos, agora, o olhar para o tema desenvolvimento, veremos outro conjunto 

de diferentes (des)entendimentos. Para Favareto (2007, p. 37), em sua tese, poucas idéias têm 

sido objeto de tantas controvérsias.  “De um lado,  há os que reclamam um status científico, 

legitimidade política, conteúdo técnico; de outro, os que vêem como instrumento de

manipulação ideológica, crença esvaziada de virtude”. Afirma, ainda, esse autor, que,

atualmente, várias visões distintas coexistem e disputam  os significados da idéia de

desenvolvimento. Na primeira visão, o desenvolvimento é sinônimo, ou resultado, de

crescimento. A segunda toma o desenvolvimento como mito, “mas, não necessariamente em 

sua acepção enganosa e sim, em algo mais próximo do que se poderia chamar por poder 

mobilizador e organizador do mito” (FURTADO apud FAVARETO, 2007, p.37). A terceira 

vê na idéia de desenvolvimento “ilusão ou argumento ideológico falseador das reais intenções 

das políticas cunhadas a este título” (RIST, 2001; RIVERO, 2003 apud FAVARETO, 2007 p. 

38).

Lembra, ainda, das inúmeras adjetivações que surgiram à luz da crítica aos rumos do 

desenvolvimento no capitalismo e que originaram idéias inovadoras, como a do

“desenvolvimento como liberdade” de Amartya Sen e do “desenvolvimento sustentável” –

Comissão Brundtland (1985). 

Em meio a esse emaranhado temático é que nos propomos investigar as possibilidades 

e limites de mecanismos de gestão participativa no âmbito do Pronaf – Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, e a correspondente eficácia das suas ações na

construção de alternativas de desenvolvimento rural sustentável no Litoral Norte do Estado do 

Rio Grande do Norte, mais especificamente, na Subzona de Touros composta pelos

municípios de Touros, Poço Branco, Pureza, São Miguel do Gostoso e Taipu, conforme 

divisão territorial do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A Subzona de Touros registra 66.214 habitantes, 39,20% da população da Zona 

Homogênea do Litoral Norte, e um grau de urbanização de apenas 36,30%, o que significa 

dizer que se trata de uma subzona predominantemente rural. Além da reduzida taxa de 
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urbanização, a subzona de Touros se caracteriza pela reduzida dimensão geográfica dos seus

municípios. A maior população se encontra em Touros, 27.879 habitantes, dos quais 72,80% 

se concentram na zona rural, o que a torna uma cidade importante do ponto de vista

demográfico e, conseqüentemente, com influência marcante na multidimensionalidade do 

desenvolvimento da subzona e do Litoral Norte como um todo.

Por que a escolha do Pronaf?

Selecionamos o Pronaf,1 criado pelo Decreto Federal 1946, de 28 de junho de 1996, 

para realização da análise exploratória por ser um entre os mais importantes programas

oficiais de desenvolvimento rural que adota a estratégia dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), trazendo em seu bojo o viés da

descentralização, da participação e da sustentabilidade do desenvolvimento.

Foi criado com a finalidade de apoiar o desenvolvimento rural, fundamentado no 

fortalecimento da agricultura familiar como importante segmento produtivo gerador de

emprego e renda. Adota a gestão social, entendida como um modelo praticado com a

participação dos diferentes grupos sociais interessados na formulação, implantação, benefícios 

e impactos das ações de desenvolvimento, que possibilite a elevação do nível de satisfação e 

bem-estar econômico, social e ambiental  dos/as beneficiários/as diretos e da sociedade em

geral.

Orienta-se pelas seguintes linhas de ação: 1) financiamento da produção  da

agricultura familiar, incluindo investimento e custeio agropecuários; 2) financiamento de 

infra-estrutura e serviços nos municípios; 3) capacitação e profissionalização de agricultores 

familiares e técnicos. 

Busca aumentar a sintonia entre as ações governamentais e as demandas dos

agricultores familiares, no contexto de suas realidades específicas e do estágio de

desenvolvimento em que se encontram.

Enfim, a escolha do Pronaf se dá, fundamentalmente, porque é um programa em

sintonia com as transformações recentes na relação Sociedade Civil e Estado. “Talvez seja na 

linha ‘Infra-estrutura e Serviços municipais’ que o Pronaf esteja sendo submetido aos maiores 

desafios em relação à problemática da democratização das políticas públicas cujo objetivo é 

1 As informações sobre o Pronaf foram  obtidas do Manual Operacional do Pronaf, do Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento, 1996.
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melhorar a infra-estrutura produtiva e social para fortalecer a agricultura familiar”

(SCHNEIDER, 2004, p. 148). 

Com o  viés das formas de gestão descentralizadas, especificamente, para a citada 

linha de atuação, foi fomentado a constituição de um espaço institucional, os Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), cuja atribuição maior é

coordenar e planejar ações e políticas públicas destinadas aos agricultores e agricultoras.

Por que o período de 1997 a 2002? 

Mesmo tendo sido criado em 1996, foi somente a partir de 1997 que o Pronaf começou 

a implantar a linha de ação infra-estrutura e serviços nos municípios e a fomentar a

constituição dos CMDRS, tendo esta linha de ação chamada, também, de Pronaf Global e 

Pronaf Infra-estrutura, presente nos municípios até ano de 2002. A partir de  2003, com a 

Eleição do governo Lula, o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) introduziu

mudanças no funcionamento do Pronaf Infra-estrutura, introduzindo a idéia de

Desenvolvimento Territorial. 

Para realizar a análise sugerida pela presente investigação, foram utilizados alguns 

procedimentos metodológicos:

i. revisão bibliográfica para aprofundamento das principais categorias de análise 

necessárias ao tratamento das informações coletadas, tais como:

descentralização, participação, desenvolvimento sustentável e conselhos de

gestão de políticas públicas.

ii. Pesquisa de Campo, com o objetivo de reconstituir a trajetória dos CMDRS,

traçar o perfil dos sujeitos que compõem cada um dos cinco conselhos, suas 

expectativas, interesses e o nível de participação da população local. 

As informações necessárias para analisar as possibilidades e limites da participação 

nos CMDRS foram coletadas, principalmente, através de entrevistas semi-estruturadas. Foram 

realizadas 28 entrevistas com os membros dos conselhos, sendo entrevistados representantes 

do governo e da sociedade civil dos 05 municípios.

As entrevistas procuraram traçar um perfil dos entrevistados, resgatando suas

trajetórias e identificando a compreensão dos mesmos sobre os seguintes aspectos: a

constituição do CMDRS e seu funcionamento, as formas predominantes de gestão municipal e 

as dificuldades de introdução da gestão participativa.
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Foi realizada, ainda, uma entrevista com a Equipe do Pronaf Estadual que tinha como 

missão divulgar o Programa e orientar o processo de criação dos CMDRS. Por fim,

analisamos as leis que criaram os CMDRS, decreto de nomeação dos conselheiros e

regimento interno.

O presente estudo está organizado em dois capítulos.  O primeiro capítulo traz o 

embasamento teórico da temática pesquisada na qual se encontra uma breve contextualização 

histórico-política da emergência da gestão participativa no recente processo de

redemocratização no Brasil, entrelaçando com outras temáticas, a exemplo do

desenvolvimento sustentável; uma apresentação do PRONAF e síntese de alguns estudos já 

realizados sobre os CMDRS. 

O segundo capítulo apresenta uma caracterização dos CMDRS da Subzona de Touros, 

a partir dos conteúdos das entrevistas realizadas.
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3 O PRONAF INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS: uma auto-avaliação

dos sujeitos envolvidos na sua gestão

O Pronaf3, criado pelo Decreto Federal 1946, de 28 de junho de 1996, é um dos mais 

importantes programas oficiais de desenvolvimento rural que adota a estratégia dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) como instrumento para esse 

desenvolvimento. Traz em seu bojo o viés da descentralização, da participação e da

sustentabilidade do desenvolvimento.

Foi criado com a finalidade de apoiar o desenvolvimento rural, fundamentado no 

fortalecimento da agricultura familiar como importante segmento produtivo gerador de

emprego e renda. Adota a gestão social, entendida como um modelo praticado com a 

participação dos diferentes grupos sociais interessados na formulação, implantação, benefícios 

e impactos das ações de desenvolvimento, que possibilite a elevação do nível de satisfação e 

bem-estar econômico, social e ambiental dos beneficiários diretos e da sociedade em geral. 

Orienta-se pelas seguintes linhas de ação: 1) financiamento da produção da agricultura 

familiar, incluindo investimento e custeio agropecuários; 2) financiamento de infra-estrutura e 

serviços nos municípios; 3) capacitação e profissionalização de agricultores familiares e 

técnicos.

Busca aumentar a sintonia entre as ações governamentais e as demandas dos

agricultores familiares, no contexto de suas realidades específicas e do estágio de

desenvolvimento em que se encontram.

Com o viés das formas de gestão descentralizadas, especificamente, para a linha de 

financiamento de infra-estrutura e serviços municipais, foi fomentada a constituição de um 

espaço institucional, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável

(CMDRS), cuja atribuição maior é coordenar e planejar ações e políticas públicas destinadas 

aos agricultores e agricultoras familiares.

O processo de implementação do Pronaf segue o fluxograma abaixo, adaptado de

Matos (2002, p. 25).

3 As informações sobre o Pronaf foram obtidas do Manual Operacional do Pronaf, do Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento, 1996.
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LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS, POLÍTICAS, SINDICAIS, ASSESSORES TÉCNICOS 

OU ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS.

Mobilizam a população, identificam demandas sociais, articulam interesses e elaboram

propostas para organizações comunitárias locais.

ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS LOCAIS

Submetem propostas aos Conselhos Municipais do PRONAF.

CONSELHOS MUNICIPAIS DO PRONAF

Elaboram e aprovam planos municipais de desenvolvimento; examinam e deliberam sobre 

propostas prioritárias a serem encaminhadas Ao Conselho Estadual do PRONAF.

CONSELHO ESTADUAL DO PRONAF (Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável –

CDRS)/SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA.

Aprova e autoriza encaminhamentos dos Planos Municipais de Desenvolvimento recebidos 

dos Conselhos Municipais ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CNDRS).

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CNDRS)

Aprova Planos Municipais de Desenvolvimento e autoriza a Caixa Econômica Federal (CEF) 

a fazer contratos com as Prefeituras Municipais para implantação das metas aprovadas.

PREFEITURAS MUNICIPAIS

Implantam as metas aprovadas mediante licitação e contratação de empresas privadas; 

administram diretamente as metas implantadas ou o fazem mediante cessão a organizações 

comunitárias.

Figura 1 – Fluxograma do processo de implementação do Pronaf.
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Desta forma, na linha de infra-estrutura, na prática, 

cria-se um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CMDRS) com a participação dos representantes da comunidade e da
produção familiar. Este conselho pode ser instituído por decreto ou por lei 
municipal; o CMDRS elabora e aprova um Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural (PMDR) que deverá ser a diretriz fundamental na 
definição de metas e estratégias estabelecidas na esfera da agricultura
familiar. O PMDR deverá contemplar todas as ações e não apenas aquelas 
cobertas pelo Pronaf; o PMDR é encaminhado às instâncias estadual e
federal que deverão analisá-lo e encaminhá-lo, ou não, a Secretaria
Executiva que dará o parecer final para a aprovação (BELIK, 2000, p. 107). 

No Estado do Rio Grande do Norte, as atividades do Pronaf, linha de infra-estrutura e 

serviços, foram iniciadas em 1997. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, hoje, 

Conselhos Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – Cedrus, que é a instância

superior de administração desse programa no âmbito estadual, foi criado pelo Decreto 13.148, 

de 12 de novembro de 1996, sendo o Secretário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

(SAAB), hoje Secretaria de Agricultura e Pecuária (Sape), o seu presidente.

Até o ano 2002 o Pronaf atuou em 67 municípios do RN com a linha de infra-estrutura

e em todos os municípios com as linhas de crédito rural nas suas diversas modalidades.

Este artigo tem como objetivo investigar as possibilidades e limites de mecanismos de 

gestão participativa no âmbito do Pronaf e a correspondente eficácia das suas ações na 

construção de alternativas de desenvolvimento rural sustentável no Litoral Norte do Estado do 

Rio Grande do Norte, mais especificamente, na Subzona de Touros composta pelos

municípios de Touros, Poço Branco, Pureza, São Miguel do Gostoso e Taipu, conforme 

divisão territorial do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Para realizar esta análise foram realizadas Pesquisa de Campo com o objetivo de 

reconstituir a trajetória dos CMDRS, traçar o perfil dos sujeitos que compõem cada um dos 

cinco conselhos, suas expectativas, interesses e o nível de participação da população local. 

As informações necessárias para analisar as possibilidades e limites da participação 

nos CMDRS foram coletadas, principalmente, através de entrevistas semi-estruturadas. Foram 

realizadas 28 entrevistas com os membros dos conselhos, sendo entrevistados representantes 

do governo e da sociedade civil dos 05 municípios.

As entrevistas procuraram traçar um perfil dos entrevistados, resgatando suas

trajetórias e identificando a compreensão dos mesmos sobre os seguintes aspectos: a
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constituição do CMDRS e seu funcionamento, as formas predominantes de gestão municipal e 

as dificuldades de introdução da gestão participativa. 

Foi realizada, ainda, uma entrevista com a Equipe do Pronaf Estadual que tinha como 

missão divulgar o Programa e orientar o processo de criação dos CMDRS. Por fim,

analisamos as leis que criaram os CMDRS, decreto de nomeação dos conselheiros e

regimento interno.

3.1 A Subzona de Touros e a Constituição dos CMDRS.

Os municípios que compõem a Subzona de Touros, a exemplo de outros municípios 

brasileiros, viveram um “boom” da proliferação de conselhos no âmbito das discussões sobre 

os processos de descentralização, participação e gestão participativa. Para se ter uma idéia, o 

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Zona Homogênea do Litoral Norte, elaborado pelo 

Instituto de Cooperação para a Agricultura Familiar (IICA) e encomendado pelo Governo do 

Estado do RN (2002), registrou uma diversidade de conselhos gestores, criados por exigência 

de órgãos setoriais dos governos federal e estadual ou pelos organismos internacionais de 

financiamentos de programas de desenvolvimento local. Praticamente, todos os municípios 

têm conselhos na área de saúde, educação, merenda escolar, da criança e do adolescente bem 

como o do Pronaf, os CMDRS, que nos interessa nesse artigo.

O Rio Grande do Norte, de acordo com a regionalização oficial do Governo do Estado, 

está dividido em oito Zonas Homogêneas, abrangendo quinze Subzonas Homogêneas e

integrando 167 municípios.  A Subzona de Touros faz parte da Zona Homogênea do Litoral 

Norte, localizada no Nordeste do Estado e é composta por cinco municípios: Poço Branco, 

Pureza, São Miguel do Gostoso, Taipu e Touros (Tabela 1).

De acordo com critérios do IBGE, o Estado do Rio Grande do Norte tem uma taxa de 

urbanização, 73,50%, em contraste com a Zona Homogênea do Litoral Norte, que apresenta 

uma taxa de urbanização de 54,60%. E, mais ainda, com a subzona de Touros que registra 

66.214 habitantes, 39,20% da população da Zona Homogênea do Litoral Norte, e um grau de 

urbanização de apenas 36,30%, o que significa dizer que se trata de uma subzona

predominantemente rural (Tabela 1).

Além da reduzida taxa de urbanização, a subzona de Touros se caracteriza pela 

reduzida dimensão geográfica dos seus municípios. A maior população se encontra em
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Touros, 27.879 habitantes, dos quais 72,80% se concentram na zona rural, o que a torna uma 

cidade importante do ponto de vista demográfico e, conseqüentemente com influência

marcante na multidimensionalidade do desenvolvimento da subzona e do Litoral Norte como 

um todo.

Tabela 1 - População do Rio Grande do Norte, Subzona de Touros e Municípios segundo 

a distribuição espacial – 2000.

População em 2000 Litoral Norte=100 %Subzona e 

municípios Total Urbana Rural Total Urbana Rural Urbana Rural

Rio Grande 

do Norte

2.771.538 2.036.637 740.109 - - - 73,50 26,70

Litoral

Norte

168.709 92.081 76.879 100 100 100 54,60 45,60

Subzona de 

João Câmara

102.495 68.035 34.711 60,80 73,90 45,20 66,40 33,90

Subzona de 

Touros

66.214 24.046 42.168 39,20 26,10 54,80 36,30 63,70

Poço Branco 12.261 6.875 5.386 7,30 7,50 7,00 56,10 43,90

Pureza 6.963 2.537 4.426 4,10 2,80 5,80 36,40 63,60

São Miguel 

do Gostoso

7.580 2.902 4.678 4,50 3,20 6,10 38,30 61,70

Taipu 11.531 4.138 7.393 6,80 4,50 9,60 35,90 64,10

Touros 27.879 7.594 20.285 16,50 8,20 26,40 27,20 72,80
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.

Na Subzona de Touros, 04 dos CMDRS – Pureza, Touros, São Miguel do Gostoso e 

Poço Branco - foram criados em 1997. Apenas o de Taipu foi criado no ano de 2002. No 

período de 1998 a 2002, os conselheiros deliberaram sobre a aplicação de R$ 2.629.824,00

(dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil reais e oitocentos e vinte e quatro reais)4.

A maior parte dos recursos foi investida em ações relacionadas à atividade produtiva, 

contemplando investimentos em aquisição de máquinas (tratores, micro-tratores),

equipamentos agrícolas e construção de estruturas de beneficiamento/processamento. 

4 Por município, no período de 1998-2002, foram liberados os seguintes montantes: Pureza – R$ 609.634,00; 
Touros – R$ 623.086,00; São Miguel do Gostoso – R$ 661.868,00; Poço Branco – R$ 583.763,00 e Taipu – R$ 
151.500,00.
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Outra parte dos recursos foi investida em ações de infra-estrutura e de transporte 

(perfuração de poço, rede de água, saneamento, construção de ponte, recuperação de estradas 

vicinais, construção de estradas, recuperação de passagem molhada, instalação de rede

elétrica de baixa tensão, recuperação das cabeceiras em piçarra, recuperação do curso do Rio 

Maxaranguape, construção de mini-adutora, recuperação de calçamento a paralelepípedo, 

compra de caminhão).

3.1.1 Atos constitutivos dos CMDRS da Subzona de Touros5.

O processo de criação dos CMDRS da Subzona de Touros seguiu a orientação

fornecida pela Equipe técnica da Secretaria Executiva do Pronaf. Primeiro foi criada a Lei 

pela Câmara Municipal, posteriormente, sancionada pelo Executivo Municipal, a partir de 

modelo cedido pela Secretaria Executiva do Pronaf do Rio Grande do Norte. Com exceção do 

município de Taipu, criado por uma Portaria do Executivo Municipal, no ano de 2002, todos

os demais CMDRS da Subzona foram criados no ano de 1997.

Todos os CMDRS têm caráter consultivo, orientativo e de funcionamento permanente.

As competências atribuídas ao CMDRS, conforme leis que os criaram são:

I – promover o entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelo Executivo Municipal e 

órgãos e entidades públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento rural do município;

II – apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural - PMDR e emitir parecer 

conclusivo atestado a sua viabilidade técnico-financeira, a legitimação das ações propostas em 

relação as demandas formuladas pelos agricultores e recomendando sua execução;

III – exercer vigilância sobre as execuções das ações previstas no PMDR;

IV – sugerir ao Executivo Municipal e aos órgãos e entidades públicas e privadas que atuam 

no município ações que contribuam para o aumento da produção agropecuária e para a 

geração de emprego e renda do meio rural.

5 Todas as informações referentes à constituição e composição dos CMDRS foram obtidas do arquivo da 
Secretaria Executiva do Pronaf, em Natal/RN. Em nenhum dos municípios foi possível encontrar as lei, decretos 
e livros de atas desses conselhos nem nas prefeituras, nem nos escritórios da EMATER, nem nos Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais, e Câmara de Vereadores. Inclusive, o atual Secretário de Agricultura de Touros tem um 
Boletim de Ocorrência registrando o sumiço desses documentos. Em Poço Branco, a atual gestão municipal 
informou que com a saída do prefeito anterior, o mesmo havia queimado toda a documentação antes de deixar a 
prefeitura.
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V – sugerir políticas e diretrizes as ações do Executivo Municipal no que concede à produção, 

a preservação do meio ambiente, ao fomento agropecuário e a organização dos agricultores e 

a regularidade do abastecimento alimentar do município.

 VI - assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e beneficiários das atividades 

agropecuárias desenvolvidas no município;

VII – promover articulações e compatibilizações entre as políticas municipais e as políticas 

estaduais e federais voltadas para o desenvolvimento rural;

VIII – acompanhar e avaliar a execução do PMDR.

No entanto, os conselheiros representantes da sociedade civil e do governo dos 

CMDRS da Subzona de Touros não têm conhecimento do conjunto das atribuições dos 

CMDRS. Para 100% dos entrevistados, os CMDRS foram criados para atender uma

formalidade de elaboração de um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural para acessar 

recursos públicos, da ordem de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais) por ano,

proveniente do Pronaf Infra-Estrutura e Serviços, caracterizando o que Favareto e Demarco 

(2002) chama de “falha original”, ou seja, os CMDRS deixam seu papel fundamental de 

indutores do desenvolvimento, sensibilizadores e articuladores das forças sociais de uma 

mesma localidade e já são criados vinculados às exigências oficiais para acesso aos recursos 

do Pronaf, o que acaba reforçando uma situação de dependência das administrações locais que 

detêm maior preparo técnico e político quando comparados as representações da sociedade 

civil, provocando uma participação meramente formal. Isso pode ser constatado nas falas dos 

entrevistados, a seguir:

O CMDR foi criado para elaboração do Pronaf infra-estrutura, né? Que é 
um Pronaf não reembolsável. A gente teve um treinamento com o pessoal 
do Pronaf de Brasília e a função do conselho era, realmente, analisar os 
projetos que eram elaborados pela EMATER com ajuda dos presidentes 
das associações. A função dele era mais essa de fiscalizar o recurso 
(Representante da EMATER, Touros).

O CMDRS tinha como função elaborar o PMDRS (Representante da
EMATER, Poço Branco).

O CMDRS foi criado pra discutir as necessidades do município  [...]
(Representante de associação, São Miguel do Gostoso).

O CMDRS discutia o problema de desenvolvimento do município. Nas 
reuniões, geralmente as associações que faziam parte do distrito discutiam 
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seus projetos. Tinha o recurso para o município e discutia o que aprovava 
com ele (Representante de associação, Pureza).

O conselho do Pronaf que eu sabia que era beneficio que vinha para a 
cidade (Representante associação, Poço Branco).

Tinha o problema de desenvolvimento do município. Nessas reuniões,
geralmente as associações que faziam parte do distrito discutiam seus 
projetos. Tinha o recurso para o município e discutia o que aprovava com 
ele. O conselho se reunia para uma prioridade que tinha zero, zero, de 
mais urgência, então o conselho votava destinando aquele recurso para 
aquela associação, né? Registrava em ata (Representante de Bebida
Velha, Pureza).

3.1.2 Processo de composição dos CMDRS e escolha das representações.

A tendência de composição dos CMDRS não é diversificada, restringindo-se as forças 

do município vinculadas à agricultura familiar. Da esfera governamental, aparecem na

composição dos cinco CMDRS as prefeituras com suas secretarias, Câmara de Vereadores e 

Órgão estatal de assistência técnica (EMATER); da representação dos agricultores aparecem 

os STR´s, representantes de associações rurais e representante da igreja católica. Somente no 

município de Pureza havia a presença de uma ONG na composição do CMDRS.

Quanto ao perfil dos conselheiros, ao todo são 43 homens (85%) e 7 mulheres (14%), 

revelando que a participação das mulheres desde a criação dos Conselhos é bastante baixa. 

Importante destacar, também, que das 7 mulheres somente 2 eram representantes do segmento 

da agricultura familiar. As demais eram representantes do governo. Os CMDRS de Touros e 

Poço Branco tinham uma composição 100% formada por homens. 

Um ponto importante a destacar sobre a composição dos CMDRS é a ocupação dos 

cargos de presidente e secretaria. A prefeitura, ou uma de suas secretarias, ocupa a presidência 

e a secretaria executiva em 100% dos CMDRS, mesmo nos municípios nos quais 70% da 

composição é da agricultura familiar. Isso fica bem claro na fala do representante de Touros:

[...] algumas coisas já vinham determinadas, que a gente não concordava 
com isso. Por exemplo, o presidente tinha que ser um representante da 
prefeitura, um secretário, o prefeito, né? (Representante EMATER).
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A indicação e homologação dos membros dos CMDRS, após definida a quantidade de 

representantes do governo e da sociedade civil, seguem caminhos parecidos na Subzona de 

Touros. Para indicação da representação do governo, com vagas distribuídas para as

prefeituras municipais e secretarias, EMATER e Câmara dos Vereadores, as entidades foram 

formalmente convidadas pelas prefeituras para indicar seus representantes. Para a indicação 

da representação dos agricultores familiares, a prefeitura juntamente com a EMATER e

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR) organizaram reuniões para que as associações 

formalmente constituídas fossem escolhidas para representar esse segmento nos CMDRS, 

tendo os STR´s vagas asseguradas enquanto representação política dos agricultores familiares 

bem como a igreja católica.

Os depoimentos de representantes da EMATER e dos STR´s, a seguir, confirmam

como se dava a escolha dos representantes.

Nós (Emater, lideranças do município) dividimos o município em 04
partes, né? Então a gente procurou botar um representante em cada parte.
Aquelas associações que participavam mais de reunião, que tinham um 
melhor acesso ou que não tivesse dificuldade de participar de nossas 
reuniões (Representante EMATER, Touros).

Havia reunião, chamava as associações e nas reuniões com todas as 
associações era feito a escolha. Quem convocava sempre era o presidente 
do conselho que era da prefeitura. Quando tava para terminar um
mandato o presidente convocava uma assembléia. Para escolha do
conselho colocava os nomes lá no quadro e ia votando. A que tivesse
maiores números seriam as titulares e as que tinham menores números 
eram suplentes (Representante STR Touros).

O sindicato convocou as associações. Na reunião perguntava qual era a 
associação que queria participar do conselho e fazia a votação. De certa
forma quando ia votar na associação  já sabia quem era o participante. 
Aquela associação que tinha um camarada mais atuante, mais briguento 
era o mais escolhido. De qualquer forma, era o pessoal que estava
naquela sala que votava e indicava os representantes das associações. A 
prefeitura indicava os seus representantes (Representante Comunidade, 
Touros).

A prefeitura baixou um decreto criando um conselho municipal de
desenvolvimento rural. As instituições públicas já teriam suas cadeiras 
garantidas. Era paritário: 50% de órgãos públicos e 50% dos
agricultores. A prefeitura encaminhou oficio para EMATER indicar seu 
representante, para a Câmara e assim sucessivamente. No meio rural 
houve reunião para indicação dos agricultores.  Qual seria a associação 
que deveria representar os agricultores. Teve primeiro reunião nas
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comunidades. Explicamos o que era o conselho, para que, suas funções e 
trouxemos todas as associações para o município, fizemos uma reunião. 
Eles indicaram quem seria os representantes das associações
(Representante EMATER, Poço Branco).

Fizemos reunião em todas as comunidades de São Miguel e cada
comunidade escolhia um representante e um suplente para uma reunião 
em São Miguel. Nessa reunião de São Miguel foram definidas
microrregiões ou regiões e de cada região se tirou um representante. 
Como o conselho era paritário, tinha pessoas teoricamente representantes 
das comunidades, da EMATER, prefeitura, câmara municipal, STR
(Representante da EMATER  de São Miguel do Gostoso).

3.1.3 Ingerências locais na escolha dos membros dos CMDRS.

Por ocasião das entrevistas com conselheiros dos municípios de Pureza, Taipu, Poço 

Branco e São Miguel do Gostoso, porém, foram detectadas algumas ingerências quanto ao 

processo de constituição e indicação dos membros da sociedade civil e do próprio governo. 

Na totalidade dos CMDRS da Subzona de Touros, com maior ou menor intensidade, 

as prefeituras e EMATER, com contribuição dos STRs promoveram, pelo menos, uma

reunião com a representação das comunidades. Porém, sem maiores debates entre os

diferentes atores sociais, sem articulação e sem mobilização entre os agricultores familiares e 

seus representantes para uma maior participação no processo de composição dos CMDRS.

Nessas reuniões, a própria escolha das associações era mais condicionada a quem 

estivesse à frente da presidência do que por ser uma associação reconhecidamente

representante dos interesses da agricultura familiar no município. 

 Então, algumas pessoas passaram a compor os CMDRS pelo simples fato de serem

presidente das associações, conforme declarações a seguir:

Houve uma reunião com todos os centros comunitários e na época lá 
foram escolhidos os conselheiros. Perguntaram-me se eu aceitava e eu 
disse que aceitava. (Representante comunidade Pureza).

Eu fui indicado para representar no conselho porque eu era presidente da 
associação. (Representante Comunidade Poço Branco).
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Em outro caso, a indicação aconteceu por laços de amizade com a pessoa responsável 

pela indicação do representante, o padre, por exemplo.

Eu trabalhava na igreja, tipo serviço voluntário, né? Então eu fazia parte 
das pastorais, eram várias pastorais, eu participava de todas, inclusive eu 
era até presidente do apostolado de oração. Como o padre era muito meu 
amigo, eu participava assim de corpo e alma, aí o pessoal do Pronaf veio, 
falou que a igreja tinha que mandar uma pessoa, aí o padre me mandou 
(Representante Igreja de Taipu).

Por fim, um quadro extremo de 02 representantes que sequer sabiam (ou lembravam) 

como seus nomes constavam de um decreto municipal de constituição dos CMDRS de Poço 

Branco e São Miguel do Gostoso.

Eu não me lembro como funciona. Eu fui para uma reunião, foi uma 
reunião para mim quase neutra, eu não tinha participação de coisa
alguma de que interessava esse conselho do Pronaf. Para mim foi só 
representar a colônia de pescadores e pronto. Não sabia que tinha ficado 
membro do conselho. A  gente tinha que assinar aquela lista de presença, 
mas que eu venha fazendo parte desse conselho, eu não tenho
conhecimento (Representante Associação, Poço Branco).

[...] eu não lembro do CMDRS nem que eu fui nomeado para ser membro 
desse conselho. Eu não tenho idéia de como meu nome foi parar no 
decreto do prefeito para representar uma região inteira. Eu nem imagino. 
Na época do prefeito vinha muita coisa para assinar, mas não lembro de 
ter assinado nada para assumir essa responsabilidade. Não participei de 
nenhuma reunião e nunca recebi convite pra participar (Representante
Associação, São Miguel do Gostoso).

As ingerências ocorreram, também, na indicação dos membros representantes da

esfera governamental. Chama atenção o caso do município de Taipu porque, com exceção da 

Secretaria de Agricultura cujo representante era o próprio secretário, os demais representantes 

foram indicados, muito mais para completar a quantidade de membros do que por ter perfil de 

conselheiro. O próprio representante da Câmara de Vereadores foi indicado pela Prefeitura,

conforme declaração da Representante da Secretaria de Saúde de Taipu.

 Não sei os critérios para indicação dos conselheiros porque, quando na 
época em 2002, não me explicaram nada simplesmente, chegaram para 



43

mim e disseram: a partir de hoje você vai representar a saúde e vai ser a 
secretária do conselho.

Chamaram (prefeito) a reunião e me colocaram nesta posição. Tinha uma 
vaga para a câmara e fui indicado (Representante da Câmara de
Vereadores de Taipu).

Na época, eu trabalhava com o secretario de saúde e ele disse: tá
precisando de uma pessoa para completar o conselho. Aí eu concordei. Eu 
perguntei logo: é para participar de uma coisa que eu estou por fora? Ele 
disse: não, talvez nem precise. Realmente, nunca me chamaram
(Representante da Prefeitura de Taipu).

3.1.4 A paridade nos CMDRS

Os documentos do Pronaf sugerem uma participação paritária quando indicam que os 

componentes dos CMDRS devem ter no mínimo 50% de agricultores familiares e seus 

representantes. Mas, será que a paridade numérica, por si só, gera igualdade na participação e 

no poder de decisão?

Tommasi (apud MARQUES ,2004), afirma que uma paridade efetiva para a tomada 

de decisão requer a aquisição de competências pelos atores implicados. O acesso à

informação e a formação são fundamentais para a participação no campo político. Assim, a 

desigualdade não se resume ao número de representantes de cada parte envolvida. Outros 

fatores como a disponibilidade de tempo, a remuneração dos conselheiros devem ser

considerados.  Há ainda uma desigualdade da distribuição de poder no interior dos conselhos 

dado que os agricultores familiares, na maioria das vezes, não detêm conhecimento das 

funções burocráticas, não lidam com a máquina administrativa do Estado, ficando, em certa 

medida, dependentes do poder dos representantes do governo (ABRAMOVAY, 2001). O 

poder, de acordo com Santos (2002), trata-se de qualquer relação social regulada por troca 

desigual e que se manifesta na desigualdade material, na desigualdade das capacidades

representacionais e na desigualdade de oportunidades e capacidades para organizar interesses 

e decidir com autonomia.

Desta forma, há de se reconhecer que um elemento fundamental que possibilita um 

processo de participação na gestão de políticas públicas é o estabelecimento de um canal de 

participação baseado na autonomia entre os participantes do processo. Para tanto, “se faz 
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necessário que haja um nível adequado de informação e consciência políticas dos atores e que 

os posicionamentos nos processos de decisão não acarretem em prejuízos diretos a quem os 

toma” (SILVA, 1999, p.96).

No caso da Subzona de Touros, os representantes do executivo municipal, indicados

diretamente pelos prefeitos em todos os CMDRS,  participam dos Conselhos enquanto 

funcionários, sendo remunerados e beneficiados, previamente, por uma formação técnica e 

com um grau de subordinação as prefeituras nos  processos de decisão e com escasso poder 

efetivo de decisão. Isso foi confirmado nas falas dos representantes:

A maioria do executivo tem condições de participar das reuniões, o
executivo está todo dia , já trabalham, são assalariados, já tem suas
diárias e estão lá todos os dias (Representante comunidade, Touros).
O secretário de agricultura tem representação no conselho  e ele jamais 
será contra um projeto do prefeito (Representante comunidade de Touros).

A prefeitura participava bem. Agora, porque a prefeitura participava
bem?Ficava aquele jogo de prefeito: você só faz o que eu quero; você faz 
isso se eu mandar; não faz isso porque não vai fazer isso. Aquela jogada 
de político que você já sabe né. A política partidária só pensa em si, só 
pensa na família. Para ajudar o pobre só na época de campanha mesmo.
Tá na boca de todo o mundo né? Eu prometo fazer isso, botar água, 
inclusive prometeram botar água e até hoje não tem água lá .
(Representante Igreja, Taipu).

As Câmaras de Vereadores, por sua vez, no caso da Subzona de Touros, têm a maioria 

dos vereadores apoiando incondicionalmente o gestor municipal e com indicação influenciada 

pelo mesmo, participa dos Conselhos sem nenhuma autonomia nos processos de decisão dos 

CMDRS.

Os representantes da EMATER, também, não conseguiam total autonomia frente aos 

governos municipais porque dependiam diretamente das prefeituras para o funcionamento dos 

escritórios e até para receber cotas de combustível para funcionamento de carros e motos.  As 

entrevistas realizadas com os representantes da EMATER de Poço Branco, São Miguel do 

Gostoso e Touros demonstram a imbricada relação existente entre a EMATER e o executivo 

municipal, o que comprometia uma participação autônoma frente aos CMDRS. Senão

vejamos:

De certa forma, a EMATER era influenciada pelo Poder Público. Naquele 
momento, a Emater estava atravessando uma fase muito difícil, muito 
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mesmo. Não tinha uma folha de papel e não é força de expressão não, é 
verdade mesmo. Combustível, se o prefeito disse, a gente executava o 
trabalho; se ele não desse a gente não executava o trabalho. Todo
escritório da EMATER que quisesse ter um bom trabalho no município ele 
teria que estar ligado à prefeitura porque senão não tinha as mínimas 
condições mesmo. Consertar um pneu furado do carro, o extensionista 
teria que botar do seu bolso ou recorrer ao poder público. Naquela época 
era muito mais difícil e não deixar a opinião do prefeito influenciar na 
opinião do extensionista (Representante EMATER, Poço Branco).

O prefeito é quem manda o técnico da EMATER para participar no
CMDRS. Infelizmente, os conselhos servem para legitimar as decisões do 
poder público. Era para ser o contrário, mas as pessoas às vezes quererem 
ser muito realista e começam a  apanhar na cara e quando a gente  apanha 
muito aí a gente fica com aquele medo, sabe? A gente tem medo de perder 
o emprego, de ser transferido, de magoar as pessoas. Eu sou uma pessoa 
que já apanhei muito. Eu já fiquei um tempo afastado por causa de coisas 
que eu fui fazer o correto e o político achou que eu estava errado. Então 
ele disse: transfere o rapaz de lá, se não pode transferir, deixe ele sem 
fazer nada, recebendo o dinheiro, que foi o que aconteceu comigo. Eu 
fiquei lá sei fazer nada e recebendo o dinheiro. Para mim foram os três
meses mais errado da minha vida. Receber o dinheiro sem fazer nada
(Representante EMATER, Touros).

Tem toda uma influência política dentro da EMATER que existe mesmo.
Infelizmente acontece isso. É a parte de politicagem de município
pequeno, né? Politicagem essa que o prefeito é quem indica, o prefeito é 
quem manda o técnico da EMATER pra lá (no cmdrs), o prefeito é quem 
se envolve com o sindicato, o prefeito é quem manda que fulano de tal seja 
o representante daquela comunidade, que ele acha que aquela
comunidade é representativa para ele (Representante EMATER, São
Miguel do Gostoso).

Os agricultores familiares e suas representações participam dos CMDRS, por sua vez, 

enquanto militantes que exercem atividades múltiplas além de seus trabalhos propriamente

ditos. A dificuldade de acesso à informação, a baixa escolaridade, as condições de vida 

freqüentemente precárias dificultam a igualdade de participação nos Conselhos, agravado, 

ainda, pelo medo de represálias que acaba por inibir a capacidade crítica e de discordância 

aberta diante de  uma “autoridade”,  de uma pessoa que é vista como “superior” (SILVA, 

1999, p. 94).

Toda essa situação torna as condições de participação desiguais mesmo nos CMDRS 

paritários ou com maioria dos representantes dos agricultores familiares, conforme ilustra a 

fala do representante, a seguir:
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Vai ter reunião, o representante da comunidade vem? Não vem porque 
não pode e quando vem, não vem tão independente.  Chega um que paga 
um lanche para ele, que paga não sei o que e ele fica fragilizado. A falta 
de informação também torna a participação desigual. Às vezes é um
analfabeto. Até para entender uma leitura, eles nem lêem e quando lêem 
não entendem. No inicio existia aquela preocupação com os treinamentos, 
mas aquilo foi esquecido também (Representante comunidade Touros).

3.1.5 Da Representação e legitimidade da Sociedade Civil

Além da paridade, se faz necessário questionar sobre a própria representação dos 

agricultores familiares nos CMDRS. Quem representava o segmento da agricultura familiar

em todos os CMDRS eram os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR´s), presidentes de 

associações rurais; igreja e, no caso do Conselho de Poço Branco, uma ONG.

No caso do CMDRS de São Miguel do Gostoso, município emancipado de Touros no 

ano de 1993, cujo prefeito havia sido candidato único e reeleito, os representantes das 

comunidades escolhidos para compor o Conselho foram candidatos a vereadores. De acordo 

com relato do representante da EMATER, a sociedade não se fazia representar porque:

O Prefeito participava ativamente das escolhas. Vamos botar fulano; ele 
tinha sido candidato único, também, né? Os adversários políticos eram 
poucos. Então, os representantes da sociedade eram ligados a ele. O 
próprio sindicato, assim também, tinha uma certa ligação. O sindicato 
estava iniciando, ele tinha dado um certo apoio para formar o sindicato. O 
prefeito tinha uma grande influência no conselho (Representante da
EMATER, São Miguel do Gostoso).

No caso do CMDRS de Pureza, o representante do STR fez um mapeamento de quem 

era representava a sociedade civil. Tem caso de representantes de comunidade que eram 

vereadores ou tinham interesses em ser vereador; de representantes de comunidades casados 

com vereadoras; representantes de comunidades que representavam à oligarquia política local. 

Reconhece somente o STR como verdadeiro representante dos agricultores familiares. Assim:

Eu duvido que a sociedade civil se faça representar. O representante da 
comunidade  Olho d’Água era vereador na época; o representante de
comunidade Bebida Velha era da base mas a mulher era vereadora; o 
representante de Cana Brava tinha interesse de ser vereador e foi; do 
Curral Preto era a família dos Rodrigues que é oligarquia política do 



47

município; Riacho Seco, a mulher do representante era vereadora. Esse 
era o que povo representava a sociedade civil, mas estava influído, tinham 
todas essas influências.  Aí tinha o sindicato e uma associação que nós 
sentimos independente. Pelo menos eles sentiam que não tinham aquele 
poder absoluto (Representante STR de Pureza).

No CMDRS de Poço Branco a legitimidade da representação da sociedade civil, 

também, fica comprometida na visão do representante da EMATER e de uma associação 

rural.

Normalmente os conselheiros são indicados porque exercem alguma
liderança. O governo interfere na escolha do representante da sociedade. 
Um município do porte de Poço Branco, o governo municipal é muito forte 
e influencia diretamente na sociedade civil. Mais de 70% dos conselhos 
estão à mercê do governo, de uma forma ou de outra, seja por
dependência econômica, seja por dependência política ou por dependência 
de bem querer, coisa desse tipo. É muito forte a influencia do governo 
(Representante EMATER, Poço Branco).

Tem muita gente da sociedade civil que quer participar, mas tem muitos 
que não participa não.  As vezes,quando vem  um benefício para a cidade, 
o prefeito cai de cima e é só para ele, é só ele e ninguém mais. Os 
representantes das associações não reagem porque as associações e
algumas outras entidades que tenha dentro da cidade de Poço Branco não 
tem poder para aqueles poderosos que tem na cidade  porque aqui na 
cidade de poço branco só tem poderosos. Uma associação, uma colônia, 
não tem poder para exigir nada (Representante Associação, Poço Branco).

No caso do CMDRS de Touros, na visão de um representante de comunidade, a 

sociedade civil não se faz representar porque os conselheiros têm envolvimento com a gestão 

municipal, conforme afirmou seu representante:

 Os conselheiros representantes da sociedade civil geralmente têm 
cargo de confiança na prefeitura, mas estão representando as
associações. A reunião mais importante eles não comparecem que é 
justamente para que fique da forma que o prefeito quer
(Representante de Comunidade de Touros).

No CMDRS de Taipu, o próprio representante da igreja reconhece que a sociedade 

civil não se faz representar:
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A sociedade civil não era representada, ela não cobrava e se você 
não cobra fica tudo embutido. Eu era representante de igreja. A 
igreja sozinha não pode fazer nada. A sociedade podia, mas pouca 
gente vinha. Eu acho que o que houve foi isso a desistência de
participar do conselho (Representante Igreja, Taipu).

Representante do governo, município de Taipu, reforça o argumento de que a

sociedade não se fez representar no CMDRS:

A sociedade civil não está pronta para participar, do meu ponto de vista, 
daí que não se representa no Conselho. Quando a sociedade não está 
preparada acontece o que aconteceu. Não tinha reunião, não tinha
decisões, não tinha nada. Quem decidia era uma única pessoa. Acredito, 
quem elaborava ata e tudo mais. (Representante Secretaria de Saúde,
Taipu).

Além de todos os interesses que permeavam a legitimidade da representação da 

sociedade civil em relação ao comportamento junto ao executivo municipal, ainda havia 

questionamentos sobre o comportamento dos representantes das comunidades, por parte dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, pelo fato de que os representantes, nos CMDRS,

defendiam seus próprios interesses ou os interesses de suas próprias comunidades, conforme 

afirmou:

Agora, tinha o problema que tinha pessoa que só puxava a lata para a 
sua sardinha. O Sindicato não, defendia o município como um todo, mas 
as pessoas defendiam mais o projeto da comunidade deles (Representante
STR, Touros).

Os próprios representantes das associações rurais reconhecem a limitação de sua 

representação.

Veja bem, geralmente, cada um queria priorizar a sua região.  E, na 
realidade, dentro do que tinha, a gente procurava ver a necessidade do 
distrito para tentar puxar alguma coisa para a região. Quando eu estava 
lá na reunião estava representando a associação e defendendo as coisas 
para a associação. É claro que quando aparecia uma outra associação 
que tinha necessidade que a gente podia votar, a gente  votava em prol 
daquela necessidade (Representante de Associação, Pureza).

Eu ia lá defender Boqueirão claro e evidente, todos os representantes 
defendiam a sua comunidade (Representante comunidade Touros).
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No que se refere ao processo de decisão, os procedimento eram idênticos. O presidente 

do Conselho listava as prioridades dos municípios, os membros elegiam critérios para definir 

entre as prioridades quais as mais prioritárias e procedia a votação que era registrada em ata. 

A exceção foi o CMDRS de Taipu que não realizava reuniões e levava as atas até as 

casas dos conselheiros para serem assinadas e referendadas as decisões tomadas no âmbito da 

prefeitura, conforme atestam os depoimentos abaixo:

[...] simplesmente passavam atas para eu assinar e pronto (Representante
da Secretaria de Saúde de Taipu).

Não teve mais reuniões, só tinha as atas aí eu comecei a estranhar e eu 
disse que não ia mais assinar as atas porque eu não estou participando 
das reuniões (Representante Igreja, Taipu).

Os critérios utilizados para a tomada de decisão não variava entre os Conselhos. No 

início, os CMDRS dos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Pureza e Poço Branco 

seguiam as prioridades constantes dos Planos Municipais, conforme declarações dos

representantes, a seguir:

[...] dava prioridades aos projetos. Em uma comunidade que já havia sido 
beneficiada por três ou mais projetos e uma que não havia sido
beneficiada a gente dava prioridade aquela que ainda não havia tido 
benefício. Discutia o conteúdo do projeto e sua viabilidade a partir do 
plano.  Outra coisa que eu me preocupava era com a questão técnica para 
que o projeto fosse um projeto viável, sustentável, com base no plano que 
a gente tanto tinha trabalhado e que realmente ele trouxesse benefício 
para as pessoas, para as comunidades (Representante STR de Pureza).

[...] quando se elaborou o plano de desenvolvimento rural sustentável, se 
traçou um eixo e, geralmente, as discussões passavam pelo plano de
desenvolvimento, mas, também, nós pecamos em não atualizar esse plano
(Representante EMATER, São Miguel do Gostoso).

O Plano de desenvolvimento era como uma Bíblia nas reuniões do
conselho (Representante EMATER, Poço Branco).
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Com o decorrer do tempo e com a falta de atualização desses planos, surgiram

conflitos sobre o que era ou não prioridade para os municípios e a desigualdade na

participação e no poder de decisão se materializou.

 De acordo com relatos dos entrevistados, os prefeitos tinham total influência nas 

decisões por três motivos: 

a) A contrapartida de 10% que as Prefeituras tinham que disponibilizar sob pena de não 

ter acesso aos recursos provenientes do Programa.

Nesses conselhos, quando se trata de dinheiro e o dinheiro vem direto 
para a prefeitura e aí quando esse dinheiro vem para a prefeitura e a 
prefeitura cai com um percentual, o prefeito tem o seu peso. Ele chega e 
vai dizer também: eu queria um projeto para isso, isso e isso. Então tinha 
o seu peso e esse peso, na maioria das partes, acabava influenciando a 
decisão (Representante STR, Pureza).

b) O fato de que os demais representantes do governo (Secretarias municipais, EMATER 

e Câmara dos Vereadores) quase sempre acatavam a decisão dos prefeitos.

[...] quem é indicado pelo poder público, dificilmente vai ficar contra, se 
voltar contra o poder público. Conseguir convencer alguém a se
posicionar, contra o prefeito é muito difícil nesses municípios pequenos 
(Representante EMATER de São Miguel do Gostoso).

As pessoas não decidiam; quem decidia era o prefeito. Se a decisão viesse 
lubrificada você engole; se viesse com arame farpado você também engole. 
Os conselheiros iam para a reunião e se comportavam como lagartixa: 
balançava a cabeça e concordava com tudo. O representante do sindicato 
ainda estrebuchava um pouquinho, mas depois balançava a cabeça
concordando. A câmara de vereadores era todo do lado do prefeito. Os 
conselheiros ficavam sempre a favor, porque tinham uma relação
promíscua com a administração. Tem um filho empregado, tem um
sobrinho empregado, tem um cargo comissionado. A pauta era cartorial e 
os recursos já estavam decididos antes da reunião (Representante
Secretaria de Agricultura, Taipu).

c) fato de que os representantes dos agricultores familiares, mesmo sendo maioria 

numérica, como era o caso dos CMDRS de Poço Branco, Touros e Pureza, pouco conseguiam 

influenciar nas decisões, seja porque não havia uma articulação prévia entre essas

representações, ficando cada representante de associação reivindicando para sua comunidade; 

seja porque havia por parte da representação dos agricultores familiares interesses eleitoreiros; 
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seja porque não havia  argumento contra a vontade do prefeito. O fato é que, quase sempre, 

prevaleciam os interesses das prefeituras.

Os relatos abaixo exemplificam a situação conflituosa em que se davam as decisões 

dos Conselhos.

Esse conjunto de demandas passou porque o poder público tinha interesse 
nelas todas, se o poder público não tivesse interesse provavelmente não 
passaria. Um exemplo é a questão da caçamba. A caçamba, ela poderia 
sim ajudar as comunidades de ajeitar uma estrada, mas isso já seria uma 
tarefa normal do poder público, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que 
aquela caçamba não colocou barro em um km de estrada, serviu mais 
para as coisas mesmo administrativas da prefeitura. Então a comunidade
não conseguiu frear mesmo o avanço organizacional do poder público. 
Outro exemplo foi a perfuratriz (Representante EMATER, São Miguel do 
Gostoso).

A decisão do conselho depende do gestor porque eles querem um
percentual maior do que deveria e geralmente todos os prefeitos que
passaram por Touros, inclusive o atual que está pela segunda vez como 
prefeito foi a mesma coisa. Ele consegue colocar mais de 80 % para a 
prefeitura. É uma votação de 10 membros e quem é contra sempre perde. 
Aí onde eu digo que são pessoas ligadas ao prefeito (Representante
Comunidade Touros).

No caso de Poço Branco o governo interferia diretamente na decisão das 
prioridades. Por exemplo, a discussão era a compra de um trator. O poder 
municipal influenciou muito. Ele acabava interferindo de alguma forma 
para que as comunidades escolhessem o trator porque era mais viável. Ele 
achava que era mais viável. Não havia pressão, mas, o presidente da 
associação tinha um cargo comissionado na prefeitura, o prefeito tinha u 
ma certa liderança no município, a opinião dele se sobrepunha de uma 
certa forma a opinião dos outros (Representante EMATER, Poço Branco).

[...] as vezes alguém  queria uma coisa para cá; outro queria uma coisa 
para lá; ficava aquela briga lá. Alguém gritava mais, dentro do respeito e 
chegava ao consenso (Representante de Associação, Pureza).

Eu queria que o interesse fosse do plano, o interesse fosse do município, 
que a gente defendesse isso, não defendesse interesses individuais. Tinha 
pessoas que deixavam transparecer interesses individuais até por questão 
de votos. Por exemplo, representantes de Cana Brava tinham muito
interesse no projeto deles porque esse projeto rendia votos para ele lá. 
Muitas vezes a gente tinha prioridade para um projeto em uma
comunidade quando a outra comunidade já havia tido 02, 03 projetos e, 
talvez, essa comunidade não tivesse tido nenhum e era um projeto de água, 
um projeto de luz, como aconteceu (Representante STR de Pureza).
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As comunidades também foram perdendo força e argumentação para fazer valer seus 

interesses pelo fato de que alguns dos projetos produtivos aprovados não foram concluídos, 

funcionaram por um tempo e depois pararam, como é o caso das fábricas aprovadas para Poço 

Branco e de projetos que funcionaram, mas não surtiram o desenvolvimento desejado para as 

comunidades, fazendo com que as associações perdessem a força e a argumentação para fazer 

seus interesses. Nas palavras da representante:

[...] naquela época muitos projetos das comunidades foram aprovados e 
executados só que por fraqueza, por ignorância das comunidades e dos 
representantes os projetos não foram concluídos. Inclusive têm alguns por 
aí que foram aprovados executados, mas não produziram o imaginado. As 
associações ficaram inadimplentes, não cumpriram com os seus
compromissos. Foi aprovado um projeto o ano passado para Santo
Antonio, mas o resultado foi zero. E aí o pensamento é correto que aquela 
comunidade não pode receber o benefício; a outra está inadimplente; a 
outra não está organizada. E aí vai fazer o que? Deixar o dinheiro voltar?
Por isso os projetos estão sendo mais, de certa forma, definidos pelos 
gestores locais (Representante comunidade Touros).

Além das situações relatadas acima, no caso do CMDRS de Touros, aconteceram 

casos de barganha entre representantes da sociedade civil e representante da prefeitura 

municipal, assim:

[...] eu coloco um projeto de 30.000 reais como nos colocamos uma vez um 
trator e o nosso foi aprovado. Só que a gente tinha que aprovar uma 
caçamba que custava 70.000,00. Era uma troca infelizmente. Se eu não 
aprovasse talvez não saísse o trator para a minha comunidade e todo 
mundo ia me crucificar dizendo: ele não quis o trator para a comunidade 
para aprovar a caçamba para a prefeitura. Nós ficamos entre a cruz e a 
espada e eles ainda me colocam contra a comunidade. Porque eles
colocam mesmo. Como eu representando a comunidade, o que vale mais é 
a voz do prefeito dizendo: ele não aprovou minha caçamba, mas, também 
ele perdeu o trator dele, não quis o trator para vocês. Aí eu me sinto na 
obrigação de votar em uma coisa que não queria. Na verdade eu votei em 
uma caçamba para prefeitura com medo de perder o trator. Eu era o 
último a votar porque era o secretario, mas infelizmente eu tive que votar 
com medo de perder (Representante Comunidade Touros).
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3.1.6 Dinâmica de funcionamento dos CMDRS.

Todos os CMDRS da Subzona de Touros aprovaram seus regimentos internos,

conforme modelo fornecido pela Secretaria Executiva do Pronaf. Os regimentos dispunham 

sobre o caráter do CMDRS (consultivo e orientativo); da Competência do CMDRS;  da 

Composição;  Atribuição dos membros (presidente, vice-presidente, secretário-executivo);

atribuição dos conselheiros como um todo; da periodicidade das reuniões e forma de

convocação - por escrito ou por telefone -  e perda do mandato.

O tempo de mandato dos conselheiros de todos os CMDRS é de 02 anos, podendo ser 

prorrogado por igual período. Porém, o cumprimento deste período é respeitado somente para 

os cargos de presidência. Os membros representantes da agricultura familiar são substituídos 

quando deixam à presidência de suas organizações.  Os demais membros por desentendimento 

com a prefeitura e perda de cargo nas secretarias municipais.

Uma explicação para esse comportamento diz respeito à cultura da não-participação,

que se manifesta na pouca participação da população, ficando restrita as chamadas lideranças 

que nem sempre são lideranças, mas que ocupam os cargos de presidente de alguma

organização; a descrença da população na sua capacidade de interferir nesses mecanismos de 

participação e a descrença na força da participação pelo não alcance das expectativas geradas 

por tantos mecanismos de participação induzida.

 Normalmente quem é indicado para a representação nos conselhos é quem está à 

frente da diretoria de suas organizações ou representando cargos de confiança no Poder 

Executivo e, até mesmo, no Poder Legislativo.

Logo, o cumprimento do tempo de mandato dos conselheiros, caso fosse seguido 

conforme regimento interno, dificultaria  o preenchimento das vagas disponíveis nos

Conselhos.

Quanto à periodicidade das reuniões, de acordo com os regimentos internos, deveriam 

ser mensais. As reuniões extraordinárias seriam convocadas pelo Presidente ou pela maioria 

simples dos Conselheiros.  Na prática, a periodicidade de reuniões dos CMDRS na Subzona 

de Touros seguiu uma mesma tendência. Muitas reuniões no período inicial de criação dos 

CMDRS motivadas, principalmente, pela exigência de elaboração dos Planos Municipais de 

Desenvolvimento Rural, conforme afirmação dos representantes entrevistados, a seguir:
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No inicio do conselho as reuniões eram mensais, até quinzenais. Na época 
que a gente elaborou o plano, eram toda semana duas, três (Representante
da  EMATER, São Miguel do Gostoso).

No primeiro momento teve muita freqüência. Inicialmente, era
semanalmente porque era inicio do projeto, o recurso estava já disponível 
para ser executado as tarefas (Representante EMATER, Poço Branco).

Encerrada a fase de elaboração dos PMDR, a periodicidade de reunião dos CMDRS 

ficou vinculada à decisão de como aplicar os recursos, anualmente, disponibilizados para os 

municípios.

Na implantação do primeiro projeto infra-estrutura, ficou mensal. Mas em 
seguida elas ficaram muito esporádicas mesmo. A gente pode dizer que
era mais assim só para aprovar o projeto infra-estrutura (Representante
da Emater de São Miguel do Gostoso).

O conselho só se reunia para discutir o dinheiro e como ia ser distribuído 
para as comunidades. As reuniões eram uma ou duas vezes por ano
(Representante STR de Touros).

Na hora que chega um projeto desses, eles que são dono da lei, os que são 
o mandão, a gente aquele pequeno que fez parte, faz uma parte ali, quando 
é para adquirir aquele projeto, aquele benefício, ali eles já tiram aquele 
pequeno e ficam os grande tomando conta daquilo dali. Aí não convoca, 
não manda documento para a pessoa assinar, como chegou, se não
chegou e por aí as coisas se acabam. O conselho é uma coisa que quando 
a gente faz parte, se for uma reunião semestral ou bimestral que seja, 
semanal, tem que tá convocando aquele conselheiro, mas aqui, não existe 
isso. Aqui se convocar uma reunião, se for a prefeitura que tomou conta 
disso aí vai ser uma reunião só com eles lá. E outros ficam de fora, os 
pequenos ficam de fora (Representante Associação, Poço Branco).

No caso de Taipu, o CMDRS não conseguiu imprimir uma dinâmica de periodicidade 

de reuniões. Todos os conselheiros entrevistados afirmam não terem participado de reunião a 

não ser a da própria fundação do Conselho, conforme se segue:

Houve a reunião de fundação, foi criado o conselho, foi feito a ata, tudo 
legalizado. Só que o conselho não funcionou como devia, não havia
reuniões sistemáticas. Nesse conselho só pegava a assinatura do povo. O 
presidente fazia a ata e eu pegava  a assinatura das pessoas Representante
da EMATER, Taipu).
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A primeira reunião que marcaram para eu participar já como secretaria 
do conselho, só marcaram presença eu e o presidente. Depois disso nunca 
mais houve uma reunião, pelo menos que tenham me convidado
(Representante Secretaria de Saúde, Taipu).

[... ] de reunião só participei de uma e não lembro bem qual foi o assunto 
porque faz tanto tempo. Depois disso não participei mais de nenhuma 
reunião. Quem assumia sempre era o representante da prefeitura, na
época (Representante Câmara Municipal, Taipu).

Quanto a convocação da reunião, os regimentos internos deixavam a opção de se fazer 

por escrito ou por telefone. Em todos os casos, as reuniões eram convocadas pelo secretário e 

pelo presidente, sendo os mesmos que elaboram as pautas das reuniões, que via de regra não 

eram distribuídas antecipadamente, conforme declaração dos entrevistados, a seguir:

O presidente do conselho convocava às vezes por escrito, às vezes verbal. 
Às vezes não sabia a pauta da reunião (Representante STR de Touros).

O convite para as reuniões, a princípio era de boca, quando começou o 
esvaziamento, o presidente do conselho começou a encaminhar ofício, 
mas, mesmo assim não surtiu efeito (Representante Emater, Poço Branco).

[...] as vezes recebia convite por escrito; as vezes era só de recado porque 
aqui tem uma situação muito interessante. Aqui tinha a dificuldade de 
transporte, mesmo que quisesse mandar o convite tem dificuldade porque 
não tem transporte. Quando vinha o convite já sabia o que ia discutir; 
quando era o recado a gente só sabia lá na hora (Representante de Bebida 
Velha, Pureza).

Quando tinha necessidade de reunião, fazia convite através de ofício às 
entidades porque tinha a relação dos conselheiros para que estivesse 
presente para ver se dava quorum.  O convite era enviado pelo presidente 
do conselho. Às vezes o convite era enviado com antecedência; às vezes 
quando tinha uma coisa assim rápida, mandava de uma hora para outra, 
como sempre atropelado, que não era para ser assim, mas como sempre 
acontecia  ( Representante da Secretaria do Trabalho e Ação Social de São 
Miguel do Gostoso).

Todos os CMDRS da Subzona de Touros não possuem estrutura própria. Utilizam 

algum espaço cedido e mantido pelas prefeituras, a exemplo da casa do agricultor que 

funciona no escritório da EMATER ou da Secretaria de Agricultura. As reuniões, que eram

abertas à população, também aconteciam em espaço cedido pelas prefeituras.
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Todos os entrevistados concordam que os Conselhos não funcionaram conforme as 

normas do regimento interno e de acordo com suas atribuições. A fiscalização da aplicação 

dos recursos e da qualidade das obras não aconteceu em nenhum dos CMDRS. As próprias 

prefeituras encaminhavam as licitações, contratações de empresas construtoras, assinava os 

contratos e encaminhava os pagamentos sem que os CMDRS tivessem condições operacionais 

para acompanhar a execução das obras e a aquisição de máquinas e implementos agrícolas. 

Nesse sentido, assim declarou o representante da Emater de Touros:

[...] uma casa de farinha numa comunidade, né? Aí o conselho não 
poderia chegar e dizer: não nós queremos que o pedreiro, a mão de 
obra seja da comunidade. Isso aí o prefeito, através de uma empresa 
era quem fazia licitação, era quem encaminhava  as pessoas para 
essa construção.  Por exemplo, a recuperação da estrada da Baixa
(comunidade) tinha R$ 10.000,00. Quanto foi gasto?  A gente ia 
atrás de notas, mas  nunca chegamos a fazer esta parte da
fiscalização, saber se realmente o recurso programado era usado 
na obra. E algumas qualidades de obra, também, né? Depois a 
empresa saia, ia embora, faltava fazer instalação disso, e nós 
ficávamos brigando, brigando, brigando, brigando. Muitas vezes a 
gente ouvia o cara dizer: mas o contrato não foi assinado com 
vocês, o contrato foi assinado com a prefeitura. Aí, realmente, essas 
coisas ficam difíceis porque se o contrato fosse assinado com o
conselho era uma coisa e o contrato assinando com a prefeitura era 
outra coisa. Quem fazia os pagamentos, quem fazia tudo era a 
prefeitura, né? (Representante EMATER Touros).

Os CMDRS também tiveram uma série de outros motivos que terminaram por

influenciar na qualidade de seu funcionamento. As principais dificuldades para o

funcionamento dos CMDRS, na visão do conjunto dos entrevistados, foram:

a) Dificuldade de participação da sociedade por causa de transporte até a sede do 

município (falta de dinheiro para pagar a passagem e, às vezes, no dia agendado 

para a reunião não tinha transporte das comunidades até à sede do município).

b) Baixo grau de escolaridade.

c) Baixo grau de informação (sobre o Pronaf e sobre a pauta das reuniões).

d) Pouca capacitação.

e) Não ter pessoas suficientes para assumir a representação.

f) Não ter gente preparada para participar dos conselhos.

g) Burocracia do governo

h) Inadimplência e desorganização das associações
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i) Casos de presidentes de associações que ocupam cargo de secretaria de

agricultura o que causam omissão nos processos de decisão.

Mesmo com o reconhecimento de que os CMDRS não funcionaram em consonância

com o regimento interno e no cumprimento de suas atribuições, as pessoas entrevis tadas

foram unânimes em afirmar que os Conselhos foram importante para os municípios porque 

“serviu para melhorar o município e suprir parte das necessidades das comunidades”;

“contribuiu para divulgar as ações do programa e tornar as associações mais informadas; 

“serviu para evitar que a prefeitura fizesse as coisas 100% do jeito que queria”. Por fim, os 

CMDRS foram importantes porque foram “um despertar para a participação”

Para que tivessem funcionado melhor, os conselheiros necessitavam de capacitação 

continuada e apoio financeiro para garantir a participação nas reuniões e atividades dos 

CMDRS.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os CMDRS da Subzona de Touros não conseguiram se consolidar enquanto um 

espaço plural de discussão e deliberação pública cuja atribuição maior é coordenar e planejar 

ações e políticas públicas destinadas aos agricultores e agricultoras familiares.

Apresentaram as mesmas falhas ou problemas que são recorrentes nos estudos sobre 

os CMDRS, no que se refere à constituição, composição, legitimidade da representação e 

dinâmica de funcionamento. 

Quanto à constituição, os 05 conselhos foram formados para atender a exigência legal 

para obtenção de recursos públicos, não expressando uma dinâmica local significativa. A 

composição mostrou uma baixa participação de mulheres (7 mulheres no universo de

representantes). Tanto a presidência quanto as secretarias dos CMDRS ficaram sob a

responsabilidade das Prefeituras.

Quanto à paridade ou o fato da maioria dos membros representarem os agricultores 

familiares ficou demonstrado que havia uma ilusão de igualdade. A própria indicação dos 

conselheiros tinha uma influência muito forte do executivo municipal, que também

influenciava os processos de tomada de decisão dos CMDRS.

Chama atenção, especialmente, o CMDRS de Taipu que, mesmo tendo sido

constituído 04 anos após a implantação do Pronaf Infra-estrutura e Serviços, conseguiu existir 

unicamente de direito e absolutamente apropriado pelo seu presidente, na época o Secretário 

de Agricultura. Conseguiu aprovar investimentos no valor de R$ 151.500,00 (Cento e 

cinqüenta e um mil e quinhentos reais) sem realizar reuniões, somente fazendo atas e 

passando nas casas de todos os conselheiros para que fossem assinadas. Uma população 

submissa às práticas clientelistas e eleitoreiras locais.

Uma inovação, segundo relato do presidente do STR de Pureza, foi que, logo após a 

elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, a prefeitura estimulou a criação de 

um Fórum com representação de todos os conselhos existentes no município. Todas as 

decisões relativas às políticas públicas passavam por esse fórum cujo presidente era o prefeito 

da época, nos idos de 1997.  No entanto, com a reeleição desse prefeito, houve uma mudança 

significativa no formato da gestão do município, passando o mesmo a ter práticas autoritárias,

o que culminou com o fim do Fórum, passando cada conselho a ter sua vida independente.
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Nem o STR nem as associações conseguiram fazer continuar essa prática de discutir 

políticas públicas, passando o CMDRS a não funcionar e sob os desmandos da administração 

local.

Não resta dúvida, em tese, quanto os conselhos serem a mais importante inovação 

institucional das políticas públicas no Brasil (Abramovay, 2001). Por outro lado, não resta 

dúvida, também,  que a população local, em especial, a que habita a rural precisa de apoio 

institucional para que possa participar com igualdade nos espaços de discussão de políticas 

públicas.
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