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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo sistematizar elementos de desenvolvimento territorial a 

partir de atributos de capital social presentes nos Territórios da Cidadania do Rio Grande 

do Norte. Diferentemente de outras investigações no tema, não se pretende medir o 

estoque de capital social, mas, sim, revelar o fenômeno da organização social e suas 

implicações, considerando os territórios já são constituídos ao redor de estruturas de 

fomento ao capital social. A estratégia utilizada foi o estudo de caso, que permite 

compreensão a partir de investigação que atribui características holísticas e significativas 

a eventos dentro do contexto da vida real. Para esta pesquisa, foram escolhidos 

representantes das instituições públicas e sociais envolvidos nos colegiados territoriais, 

especificamente, aqueles do núcleo diretivo, selecionados a partir do critério de 

envolvimento mais efetivo na estrutura, no funcionamento e nas reuniões. Os três 

territórios apresentam realidades similares, são produtos de uma política pública que os 

constitui a partir de critérios comuns e apresentam interdependência entre as categorias 

de análise do capital social. A presença ou ausência de qualquer tipo de relação – ligação, 

ponte ou conexão – influencia no desempenho da política territorial, afetando a 

organização social e fomentando processos de acesso à informação. Nos casos em pauta, 

em que pese a similaridade das condições gerais de estrutura e funcionamento, o Sertão 

do Apodi apresenta qualidades superiores aos demais. A presença do projeto Dom Helder 

Câmara que articula, em paralelo ao Território da Cidadania, os mesmos atores da política 

pública com capacidade de mobilização social e de efetividade de ações, é capaz de 

fomentar processos de desenvolvimento diferenciados no Sertão do Apodi. Este pode ser 

fator explicativo, tangenciando o construto capital social, para que o território apresente 

condições de vida e melhores níveis de desenvolvimento que os outros dois aqui 

abordados. 

 

Palavras-chave: Capital social; desenvolvimento territorial; políticas públicas. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to systematize elements for territorial development analyzing attributes 

of social capital present in the territories of Rio Grande do Norte. Unlike other studies 

about the subject, it is not intended to measure the stock of social capital, but rather to 

reveal the phenomenon of social organization and its implications, considering territories 

examined are already made around social capital structures. Case study were used as 

strategy research  because it is enables to understand holistic features and significant 

events within the context of real life. For this research were selected representatives of 

public and social institutions involved in territorial collegiate specifically those of the 

governing core, selected from the more effective involvement of discretion in structure, 

functioning and meetings. The three territories have similar realities, are products of a 

public policy that is based on common criteria and present interdependence between 

categories of analysis of social capital. The presence or absence of any relationship - link, 

bridge or connection - influences the performance of territorial policy, affecting the social 

organization and fostering processes of access to information. In the cases at hand, despite 

the similarity of the general conditions of structure and function, the Apodi has qualities 

superior to the other. The presence of Dom Helder Camara project that articulates, in 

parallel to the Territory of Citizenship, the same actors of public policy with social 

mobilization capacity and effectiveness of actions, is able to encourage different 

development processes at Apodi. This can be explanatory factor, the tangent construct 

social capital, so that the territory present living conditions and better levels of 

development than the other two addressed here. 

 

Palavras-chave: Social capital; territorial development; public policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - 

PRONAT, o Programa Territórios da Cidadania e o Programa de Desenvolvimento Sustentável 

de Territórios Rurais – PDSTR estão entre as principais iniciativas do Governo Federal que, 

desde 2004, se voltam ao fortalecimento da Agricultura Familiar e à promoção do 

desenvolvimento rural sustentável pela via da ação pública (governamental e não 

governamental) nas definições de políticas estabelecidas pela Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial e descritas nos documentos de base e orientação geral da estratégia de implantação 

e consolidação dos territórios rurais. Estes documentos estabelecem a base da estratégia 

institucional e política à efetivação do PRONAT ― seus componentes, áreas de resultados, 

estratégias e responsabilidades dos atores públicos participantes e mobilizações esperadas por 

parte das organizações da sociedade civil nas dinâmicas de desenvolvimento territorial. Como 

estratégia de fortalecimento da política territorial, o Programa Territórios da Cidadania, surgido 

em 2008, derivou-se do propósito de incrementar ações do Governo Federal, de 2004, quando 

foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – SDT/MDA e, simultaneamente, implantado o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais – PDSTR, inscrito no Plano Plurianual 2004/2007. 

No âmbito acadêmico, por sua vez, as atuais discussões e investigações em políticas 

públicas, que tangenciam impactos e contribuições do desenvolvimento, abordam este 

construto como processo quase que exclusivamente atrelado ao crescimento econômico de uma 

localidade, território ou região, o que torna pertinente a inserção de temas substantivos, a 

exemplo de bem-estar e envolvimento de atores sociais no processo de construção, efetivação 

e controle de resultados de investimentos oriundos de políticas públicas. Neste sentido, o 

construto capital social é componente teórico válido à interpretação do fenômeno do 

desenvolvimento territorial, pois, são a ele comumente referenciados, dentre outros temas como 

redes sociais ou relações sociais voltadas a objetivo comum, cooperação, confiança e 

reciprocidade, além de acesso à informação. Estes elementos se traduzem na capacidade de 

auto-organização de comunidades que, de certa forma, contribuem para a superação de dilemas 

em torno de ações de interesse coletivo na medida em que atores qualificados interagem e 

compartilham vivências e cooperam em projetos comuns, favorecendo inovações em termos 

individuais e coletivos. Acredita-se que capital social é recurso produtivo, tendo em vista que 

ele produz bens e permite o alcance de determinados fins e objetivos que não seriam possíveis 

na sua ausência, ou, se conseguidos, teriam altos custos de transação (COLEMAN, 1990).  
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Foi, pois, com base no propósito do reconhecimento do capital social no fortalecimento 

do controle social e de progresso de potenciais coletivos que, recentemente, passou a 

predominar no Brasil uma abordagem teórica e metodológica voltada à indução do 

desenvolvimento pela ação do Estado e participação da sociedade civil, qual seja, a abordagem 

do desenvolvimento territorial. Esta, apropria-se da perspectiva do capital social, tendo em vista 

que território é compreendido com produto da prática social enquanto o seu desenvolvimento 

dá-se em consequência da articulação de atores em torno de necessidades sistêmicas e 

demandas coletivas. O território é, assim, espaço geográfico de características socioeconômicas 

e culturais próprias, sendo um conjunto contíguo e contínuo, que permite o reconhecimento a 

partir de uma representação simbólica do local. Caracterizam a concepção da gestão de políticas 

públicas a partir de territórios, dentre outros quesitos, o reconhecimento do território como 

projeção e expressão de uma identidade e como detentor de uma população com características 

socioculturais, ambientais, político-institucionais e econômicas peculiares, de tal forma que 

todo o processo de desenvolvimento deve interagir com tais elementos. 

Uma das principais políticas com abordagem territorial, no Brasil, foi o Programa 

Territórios da Cidadania. Trata-se de política pública que, aliada a outros instrumentos de ação 

do Governo Federal, busca a redução de desigualdades sociais a partir do combate à pobreza 

rural em uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Os “territórios da cidadania” 

foram criados a partir de critérios que demonstravam baixo acesso a serviços básicos, índices 

de estagnação na geração de renda e carências de políticas integradas e sustentáveis para 

autonomia econômica de médio prazo (DELGADO, BONNAL e LEITE, 2007). Estas variáveis 

foram identificadas a partir de informações como: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família, concentração de atividades de 

agricultura familiar e de assentamentos da reforma agrária, concentração de populações 

quilombolas e indígenas, e, áreas de maior número de municípios com baixo dinamismo 

econômico e potencial de organização social. 

De acordo com documento da Secretaria do Desenvolvimento Territorial, órgão do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA), responsável pelas ações públicas 

territoriais, a abordagem territorial se justifica por vários aspectos, dentre os quais: a) o rural 

não se resume ao agrícola; b) a escala municipal é muito restrita ao planejamento e à 

organização de esforços visando à promoção do desenvolvimento enquanto a escala estadual é 

excessivamente ampla; c) a necessidade de descentralização das políticas públicas; d) o 

território é a unidade que melhor dimensiona laços de proximidade entre pessoas, grupos sociais 

e instituições, estabelecendo iniciativas voltadas para o desenvolvimento. Para isto, articulam-
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se políticas públicas setoriais a fim de universalizar o acesso aos programas básicos de 

cidadania e, sobretudo, estimula-se a participação social e o protagonismo de atores no ciclo da 

gestão das políticas públicas. A participação social, portanto, é componente básico, aliada à 

articulação e à integração de políticas, e se concretiza, como espaço institucional, nos 

colegiados territoriais.  

Os colegiados territoriais são arenas que comportam representantes das diversas 

instâncias do poder público e da sociedade civil no intuito de gerar inovação coletiva, evitar 

assimetria de informação e garantir efetiva gestão compartilhada. É justamente este processo 

de interação que produz e é produzido pelo capital social. Ressalte-se que, em virtude das 

diferentes condições socioeconômicas, estruturais e de mobilização social, cada território pode 

apresentar diferentes níveis de participação social e capital social.  Foi então, a partir de tal 

entendimento, que, o MDA, através do CNPq, lançou o Edital MDA/SDT/CNPq – Gestão de 

Territórios Rurais Nº. 05/2009 do Sistema de Gestão Estratégica - SGE no intuito de mapear 

resultados preliminares de ações públicas de desenvolvimento territorial no Brasil.   

O referido Edital previu, dentre outras medidas, a constituição de Células de 

Acompanhamento e Informação (CAI), responsáveis pela coleta de informações e alimentação 

do Sistema de Gestão Estratégica (SGE) o que, no Rio Grande do Norte, contemplou a 

participação de três territórios, aqueles originalmente criados sob a denominação de Territórios 

da Cidadania. Os referidos territórios são: Açu-Mossoró, Mato Grande e Sertão do Apodi. O 

Sistema detém uma base de dados para acompanhamento e avaliação dos territórios e 

respectivas políticas públicas que neles incidem. Há, para mapeamento do nível de qualidade 

de vida, o Índice de Condições de Vida – ICV – composto por três dimensões, chamadas de 

“instâncias”: 1) fatores que favorecem o desenvolvimento; 2) características do 

desenvolvimento; e 3) efeitos do desenvolvimento.  

Nos três referidos territórios potiguares, o ICV apresenta significativa variação. É 

curioso observar que o Território do Mato Grande, localizado próximo ao maior centro 

econômico do estado, a Região Metropolitana de Natal, apresenta baixo ICV. O Território Açu-

Mossoró, próximo ao segundo maior centro econômico do estado, o município de Mossoró, 

apresenta médio ICV. É exatamente o território mais distante da dinâmica econômica dos dois 

maiores centros do estado, o Sertão do Apodi, que apresenta alto ICV. Em virtude de tais 

diferenças no ICV, o Grupo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

responsável pela CAI no Território Mato Grande, submeteu proposta à Chamada Universal 

MCTI/CNPQ N º 14/2012 com o objetivo de compreender as variações apuradas no SGE, desta 

vez, através de metodologia qualitativa. 
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A primeira atividade da referida pesquisa reuniu, na cidade de Mossoró-RN, 

representantes dos três territórios citados, bem como componentes das Células de 

Acompanhamento e Informação para uma discussão exploratória acerca da percepção destas 

variações. Emergiram aspectos e características que teriam relação com a diferença entre os 

níveis de desenvolvimento, representado pelo ICV. Dentre os diversos apontamentos, 

destacaram-se o capital social como fator de forte influência nas diferenças de níveis entre os 

territórios. Não se pode afirmar ingenuamente que é fator explicativo, em uma relação causal, 

muito menos que seria o único gerador das diferenças, mas, acredita-se na influência do capital 

social em virtude do território espaço e produto de interações sociais em que o desenvolvimento 

territorial depende da qualidade das relações estabelecidas por atores e instituições. 

Diante disto, a presente dissertação tomou como marco teórico o construto capital 

social, assumindo, então, o seguinte problema de pesquisa: como atributos de capital social 

se apresentam nos territórios da cidadania do Rio Grande do Norte explicando índices de 

desenvolvimento sustentável (IDS Territorial) diferenciados? 

Com base nesta questão, assume-se o objetivo de sistematizar elementos de 

desenvolvimento territorial a partir de atributos de capital social presentes nos 

Territórios da Cidadania do Rio Grande do Norte. Diferentemente de outras investigações 

no tema, não se pretende medir o estoque de capital social, mas, sim, revelar o fenômeno da 

organização social e suas implicações, considerando-se que os territórios já são constituídos ao 

redor de estruturas de fomento ao capital social. Por estas razões, os objetivos específicos são 

assim definidos: 

a) Examinar a diversidade de atores e respectivas interações nas redes sociais e de 

cooperação constituídas em cada território; 

b) Sistematizar características de organização social dos atores territoriais nos três 

colegiados em pauta; e 

c) Caracterizar processos de comunicação e informação presentes nos três territórios em 

pauta. 

A pesquisa está focada em fatores de capital social, envolvendo atributos como 

participação e articulação de atores, acesso à informação e diversidade de atores e interações 

em redes sociais, haja vista que a dissertação assume o entendimento que capital social é fator 

inerente à coletividade e está fundado em estruturas de relacionamento de indivíduos e grupos. 

Por sua vez, território é capaz, conforme entende Abramovay (2006), de formatar a utilização 

de recursos em organização produtiva por uma sociedade, delineando, assim, relações entre 

sistemas sociais e ecológicos. Portanto, constitui-se espaço geográfico construído por atores 
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sociais, do Estado ao indivíduo, passando por organizações, pequenas e grandes, consumido, 

vivido e utilizado por estes, bem com, delineado pelos respectivos processos culturais, 

econômicos e institucionais em diferentes ecossistemas e condições ambientes, passiveis de 

transformação pela vida social (BECKER, 1983; RAFFESTTIN, 1986). 
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2. CAPITAL SOCIAL E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICOS E APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 

A partir do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano apresentado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1990, o crescimento da economia 

passou a ser entendido como parte de um processo maior, pois, seus resultados, por si só, não 

geram benefícios, o que demanda conhecimento acerca da natureza do desenvolvimento e de 

como deve ser estruturado por valores além da dinâmica econômica (VEIGA, 2008). 

Comumente, confunde-se desenvolvimento com crescimento econômico. Entretanto, 

desenvolvimento é um processo que está além do crescimento econômico. Enquanto este é um 

processo quantitativo, aquele é profundamente qualitativo. A multiplicação de riqueza material 

é condição necessária, porém, não suficiente para se alcançar uma vida melhor para todos 

(SACHS, 2004).  

Por desenvolvimento, Sen (2008) entende a “eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de 

agente”. Entende-se agente como alguém capaz de agir e ocasionar mudança a partir de seus 

próprios valores e objetivos, ou seja, aquele ou aquela capaz de atingir a autorrealização e levar 

o tipo de vida que valoriza. As liberdades instrumentais são oportunidades econômicas, 

liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. Estas 

são os meios principais e fins primordiais do desenvolvimento. Ampliá-las, possibilita que as 

pessoas possam cuidar de si mesmas e influenciarem a coletividade, sendo não apenas agentes, 

mas, também, beneficiárias do desenvolvimento. Além disso, as liberdades relacionam-se e 

fortalecem-se, pois, liberdades políticas – liberdade de expressão e eleições livres – ajudam a 

promover a segurança econômica; facilidades sociais – serviços de educação e saúde – 

possibilitam a participação econômica; oportunidades econômicas – oportunidades de 

participação no comércio e na produção – proporcionam abundância individual aliadas a 

recursos públicos para serviços sociais (SEN, 2008). 

Sachs (2004) defende que 

(...) igualdade, equidade e solidariedade são valores que também estão inseridos na 

compreensão de desenvolvimento, com consequências de longo alcance para que o 

pensamento econômico sobre o desenvolvimento se diferencie do economicismo 

redutor. Em vez de maximizar o crescimento do PIB, por exemplo, o objetivo maior 

se torna promover a igualdade e maximizar a vantagem daqueles que vivem nas piores 

condições, de forma a reduzir a pobreza (...) 
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Para alcançar esse objetivo é necessário haver condições para produção de meios de 

existência estabelecidos por uma série de critérios, quais sejam, disponibilidade de trabalho 

autônomo ou heterônomo; acesso a condições de produção, seja material ou capacitação; acesso 

universal a serviços públicos; acesso à habitação; direito ao ócio. Além de articulação entre a 

racionalidade econômica e a ética social, outra preocupação integra a concepção atual de 

desenvolvimento: a sustentabilidade ambiental. O desenvolvimento sustentável é “aquele que 

satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1987). Desta forma, contempla a 

preocupação ambiental no processo de desenvolvimento, no duplo imperativo ético de 

solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações 

futuras. Ao evocar tal ‘ética da perpetuação da humanidade e da vida’, "a expressão 

sustentabilidade passou a exprimir a necessidade de um uso mais responsável dos recursos 

ambientais” (VEIGA, 2008). 

A abordagem territorial decorre, pois, da emergência de contemplar esses elementos 

que constroem a nova compreensão acerca do processo de desenvolvimento – superar a 

pobreza, atuar sob a sustentabilidade ambiental e relacionamento com o crescimento econômico 

e o desenvolvimento social. O foco das políticas públicas é, assim, o território, que combina a 

proximidade social – facilitadora da solidariedade e cooperação – com a diversidade de atores 

sociais, proporcionando melhor articulação dos serviços públicos e do mercado interno, além 

do fortalecimento da identidade cultural que estrutura a coesão social e territorial. 

É essencial, portanto, que se compreenda que elementos definem território. Em 

Schneider (2004; 2009) e Machado (2011), pode-se encontrar o entendimento de território a 

partir da união de diversos fatores, como a relação entre homem e espaço; identidade e poder, 

e, desenvolvimento endógeno. Território é meio e, ao mesmo tempo, produto de interações 

humanas com o espaço, da sua apropriação e do seu uso sobre a base física e natural e 

transformações daí decorrentes (BECKER, 1983; HAESBART, 1997). Também é uma 

construção social, um processo de interação e relações cotidianas de pessoas com lugares e 

objetos, estruturado por relações de poder ou domínio dos espaços, não apenas pelo poder do 

Estado, mas, por múltiplos poderes de origens diversas manifestados de formas variadas e 

heterogêneas, consequência da diversidade de atores que compõem a escala social (DI MÉO, 

1998; RAFFESTIN, 1986; SOUZA, 1995). 

Mais que um conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas ou 

espaço físico ocupado, o território é uma referência cultural constituído a partir de relações 
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entre dimensões imateriais, culturais e simbólicas que criam identidade (sentimento de 

pertencimento) e elos sociais entre indivíduos. Grupos locais com identidade social e territorial 

têm sucesso em mobilizar forças e estratégias de desenvolvimento, pois, território é fundamento 

do trabalho, o lugar da residência das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida 

(SANTOS, 2007; SAYAGO et al., 2006). Seria, ainda, agente do próprio desenvolvimento e 

não apenas o receptáculo ou suporte de recursos, pois, possui dinâmica social e econômica, 

processos econômicos estruturados, potencial de inovação, mobilidade de fatores, intenso 

relacionamento institucional e aprendizagem coletiva (MAILLAT, 1995; VASQUEZ 

BARQUERO, 2002). 

Segundo Delgado, Bonnal e Leite (2007), a abordagem territorializada do 

desenvolvimento pode ser adotada a partir de perspectiva nacional ou de perspectiva local. No 

caso da nacional, idealiza-se como o desenvolvimento nacional se manifesta através de 

transformações multidimensionais – econômicas, políticas, culturais, ambientais – que 

compõem a noção de território nacional incidindo tanto sobre as regiões quanto às suas 

desigualdades e influenciando a coesão territorial. A perspectiva local seria a identificação do 

local como território e, portanto, unidade espacial de intervenção governamental a partir da 

construção de uma institucionalidade pública para fomentar processos multidimensionais de 

forma coletiva e sustentável.  

Em perspectiva local, necessita-se, segundo os autores, de uma noção de território e 

de desenvolvimento um tanto arbitrária, porque é escolhida a partir da atuação do governo. 

Ressalta-se que, embora a identificação de um território ocorra a partir de critérios 

multidimensionais, o território da intervenção governamental será sempre uma construção 

social não necessariamente idêntica ao originário. Nesta abordagem da territorialização, o foco 

central da análise é posto no quesito do desenvolvimento, que passa a ser concebido em 

perspectiva territorial, ou seja, não se trata de considerar apenas a governança descentralizada 

ou a implementação e o controle social descentralizados de políticas públicas específicas. 

Agora, o centro da atenção é o desenvolvimento sustentável, que abrange governança e 

descentralização de políticas e que tem de costurá-las com elementos suplementares, que dizem 

respeito à dinâmica econômica e social endógena ao território. 

A definição de políticas públicas que se utilizam do território como lócus operacional 

contempla duas importantes vantagens, quais sejam, a possibilidade de agir na qualidade de 

vida e condição social de habitantes, indo além das ações com foco em grupo de beneficiários 

e o território como mote da articulação de diferentes projetos e políticas, a fim de garantir 
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sinergia e efetividade das intervenções locais (BUARQUE, 2012). Tal abordagem está 

embebida na participação social ampla e democrática a partir de condições efetivas que 

considerem diferenciações entre territórios, haja vista o caso de desigualdade social presente no 

Brasil que proporciona conjunturas diferentes para a constituição de espaços de representação 

e participação política, tendo em vista que esta depende de tempo livre e capital cultural, o que, 

para Bourdieu (1986), são fatores distribuídos desigualmente. Tais fatores atingem a realização 

de processos de gestão social, importantes ao desenvolvimento territorial, a partir do 

protagonismo dos atores. 

Diante disto, é necessário que se observe o modo como os territórios são capazes de ser 

espaços de ampliação de práticas democráticas, tendo o Estado papel relevante na mobilização 

e no provimento de recursos necessários (FLORES, 2007), ainda que circunde a possibilidade 

de configuração de moeda de troca e relações clientelistas. Fonte e Ronaboldo (2007) alertam 

para o risco de reprodução de mecanismos que produzam exclusão a partir do não 

reconhecimento do caráter diverso das populações, o que deve ser efetivo na contemplação da 

diversidade, mas, não ponto de partida para redução a determinado grupo de atores, 

posteriormente. 

Espera-se dos governos um conjunto de práticas públicas que envolvam o equipamento 

do espaço, a organização dos serviços públicos e a articulação com os atores sociais. Guanzirolli 

(2006) alerta que a participação dos indivíduos proporciona aos gestores públicos e aos próprios 

atores envolvidos o conhecimento da realidade vivida no território, evitando assimetria de 

informações sob  estratégias de desenvolvimento que se utilizam de parcerias governo-

sociedade local e apresentam maior potencial, por unirem preocupação com aspectos sociais da 

localidade, além de conhecimento das necessidades reais das famílias, maior comprometimento 

da comunidade com o êxito desses esforços e um plano de baixo para cima que fomenta a 

democracia local e eleva a consciência da comunidade. 

O desenvolvimento territorial não pode, portanto, ser entendido como resposta 

endógena a problemas exógenos. Por isso, a importância da densidade institucional formada 

em torno da estratégia de desenvolvimento territorial reúne atores e instituições de diversas 

instâncias para elencar de forma mais ampla e coletiva as demandas e potencialidades do 

território, o que torna os atores mais ativos na intervenção refletindo-se no desencadeamento 

de processos de desenvolvimento territorial (RÜCKERT E RAMBO, 2007). 
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O processo de descentralização propicia desenvolvimento na medida em que a 

abordagem territorial assume “como objetivo central a criação de institucionalidades e a 

articulação de atores e de políticas públicas que favoreçam o desencadeamento de dinâmicas 

endógenas capazes de sustentar processos de desenvolvimento territorial” (DELGADO, 

BONNAL e LEITE, 2007). Por esta razão, Buarque (2008) alega que o desenvolvimento local 

ou territorial satisfatório depende da capacidade de estruturação e mobilização de atores em 

vista da conjuntura, a fim de explorar prioridades e potencialidades específicas. Nessa 

perspectiva, as políticas públicas por si não são suficientes para atender demandas sociais e suas 

problemáticas sem a cooperação social (CASTELLS e BORJA, 1996). É a descentralização que 

proporciona a institucionalização, representando condição elementar para a interação de atores 

sociais por intermédio da constituição de espaços públicos como conselhos, fóruns e 

colegiados. 

A abordagem territorial de desenvolvimento inserida nas políticas públicas enfrenta, 

todavia, dilemas que dizem respeito à escala espacial e à consequente relação com o sentimento 

de pertencimento a partir de uma identidade sociocultural e econômica. De forma geral, a atual 

concepção de território não coincide com as definições político-administrativas da federação e 

rompem, portanto, as fronteiras de municípios e até mesmo de estados, e, portanto, a 

compreensão de território, como agrupamento de vários municípios, produz tensões entre 

governantes locais que podem sentir seu poder ameaçado. Estas configurações em arranjos 

supramunicipais, em torno de um projeto territorial, ainda que articulem poder local, encontram 

resistência e podem ser executadas sem participação direta de governos municipais. Tal 

resistência pode se tornar imbróglio na implementação e efetividade de um projeto territorial, 

tendo em vista que os governos municipais, no Brasil, possuem instrumentos de execução de 

projetos, especialmente recursos repassados pelas outras instâncias governamentais. 

Este é um dilema em torno da política territorial que põe em conflito a democracia 

representativa e a participação direta na definição de políticas. Há uma estrutura de poder, 

resultante de histórico sócio-político nos territórios, que não deve ser ignorada na formulação 

e implementação de projetos, pois, é parte de um processo dinâmico e constante. Neste sentido, 

o projeto coletivo do território refletirá a estrutura de poder prevalecente enquanto estimula a 

reorganização política a partir do envolvimento e da ampliação dos atores sociais ou pela 

negociação entre eles, tendo em vista que o confronto se manifesta no prefeito, que tem 

participação ativa nos processos de definição dos territórios, com as diversas forças políticas e 

seus atores sociais produzindo reconfigurações na tomada de decisão (BUARQUE, 2012). 
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Deve-se considerar que participação, por si só, não é prerrogativa para o estímulo de 

práticas inovadoras que ampliam a geração de renda e a inserção dos mais pobres. É comum 

que os processos participativos legitimem poderes dominantes e inibam formas inovadoras e 

inclusivas de recursos (ABRAMOVAY, 2005). Essa disfunção é facilmente sustentada por 

outro problema, comumente ignorado durante o processo de descentralização e criação de 

institucionalidades, que é o frágil preparo dos atores sociais. No geral, as organizações 

representativas da agricultura familiar são insuficientes em número, pouco representativas e 

têm baixa capacidade de mobilização social. Essas características limitam a ação de estratégias 

de desenvolvimento (NAVARRO, 2001). 

Nos espaços institucionais de participação e representação, torna-se, então, 

imprescindível que se fomente capital social, também compreendido como capacidade de auto 

organizar-se (PUTNAM, 2008), pois, favorece a cooperação espontânea na medida em que 

estabelece relações de confiança e solidariedade, fortalecendo a reciprocidade e proporcionando 

a contribuição necessária aos dilemas de ação coletiva. Enquanto fatores econômicos 

tradicionais não mais são considerados explicativos suficientes para o desenvolvimento, a 

mobilização de atores e a formação de redes entre organismos e instituições locais tornam-se 

formas de inserção produtiva e de atenuação das desigualdades sociais (MULS, 2008). Neste 

sentido, as estruturas sociais são recursos produtivos, ou seja, ativos que produzem bens e 

articulam atores em torno de demandas e necessidades e interagem com o Estado e suas ofertas 

de políticas públicas. 

Esta discussão em torno do desenvolvimento territorial, aproxima-se do construto 

capital social, que tem sido utilizado frequentemente em estudos de desenvolvimento, tanto de 

localidades quanto de instituições sociais e governamentais. A noção de capital social está na 

existência de relações que permeiam e sustentam o processo de desenvolvimento de forma 

institucionalizada, normatizadas ou articuladas sob forma de rede social (COSTA, 2005). A 

teoria do capital social, portanto, está centrada na discussão acerca dos elos que são formados 

na sociedade, na qualificação e quantificação desses elos e dos resultados advindos das relações 

de amizade, reciprocidade, valores, normas e códigos de conduta. Os estudos e as definições 

clássicas de capital social estão em Bourdieu, Coleman e Putnam. 

Para Bourdieu (1989), o capital social estaria ligado ao conjunto de recursos, tanto atuais 

quanto potenciais, oriundos de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas 

e de interconhecimento, ou seja, indivíduos vinculados a um grupo, unidos por ligações 

permanentes. Assim, as redes e suas relações são transformações de elos contingenciais, com 
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implicações de sentimentos de obrigações duráveis ou garantias institucionais. O autor (1986 

apud Soares, 2009) enfatiza que a rede de conexões não é dom natural ou social, mas, algo 

construído a partir de investimentos agregados, tanto financeiros quanto informacionais, que 

estabelecem e reproduzem relações sociais proporcionando vantagens competitivas e 

maximizando os investimentos do coletivo.  

Coleman (1990) igualmente sustenta a compreensão de que o capital social é inerente 

às estruturas de relacionamento entre indivíduos e entre grupos de pessoas. O autor entende 

capital social como conjunto de recursos possuídos por determinados indivíduos e possíveis de 

construir uma estrutura social e facilitar a ação de indivíduos em dada região. Contudo, para 

Coleman, a cooperação e a interdependência social, bem como o funcionamento sistêmico, são 

possíveis, pois, os atores são dotados de recursos sobre os quais têm controle, parcial ou total, 

e interagem com outros atores em virtude dos recursos que estes também possuem. Coleman 

(2000) afirma que o capital social auxilia na coesão na medida em que os indivíduos, em dada 

rede de contatos, interagem baseados em expectativas de reciprocidade, obediência a normas 

coletivas e cooperação que promovem negociação em situações de conflito. 

Na mesma linha, Putnam (2008) afirma que capital social é a capacidade que grupos e 

organizações detêm de trabalhar conjuntamente para objetivos comuns. O conceito compreende 

características da organização social – normas, confiança e sistemas que possibilitam à 

sociedade aumentar sua eficiência a partir de ações coordenadas. O capital social provém do 

envolvimento do indivíduo em atividades coletivas, o que, consequentemente, promove a 

construção de redes de confiança recíproca. O capital social, através da formação de hábitos de 

cooperação, solidariedade, auxílio mútuo, responsabilidade comum, espírito público, 

articulação e agregação, um fator importante para que interesses comuns sejam objetivados ao 

invés de interesses individuais ou parciais (PUTNAM, 2008). 

Há diversas outras definições de capital social, todas nesta perspectiva de instituições, 

grupos ou redes e normas. Merece destaque, aqui, as mais empregadas, como a da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco Mundial, que percebem 

capital social igualmente como redes, normas e valores compartilhados que facilitam a 

cooperação entre grupos complementando, que estes elementos sustentam a qualidade e a 

quantidade das interações. Fukuyama (1996) sustenta a compreensão de capital social como um 

conjunto de valores ou normas compartilhadas entre indivíduos e que proporcionam a 

cooperação entre eles. Portes (1996) elenca quatro fontes do capital social: a relação com as 

pessoas; a acumulação de obrigações dos outros, baseado na reciprocidade; a solidariedade em 
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virtude de situações comuns; e, confiança, onde a reciprocidade e a expectativa de retorno 

surgem em virtude da inserção dos atores numa estrutura social comum. 

Coleman (2000), do mesmo modo, apresenta as bases do capital social: obrigações, 

expectativas, estruturas de confiança, canais de informação, normas e sanções efetivas. 

Segundo o autor, as três primeiras são cognitivas – baseadas na crença do indivíduo; a quarta 

reflete a rede formada pelo grupo ou indivíduo; a quinta e a sexta dizem respeito à capacidade 

do grupo para estabelecer ordem. Em virtude disto, a compreensão de capital social deve ir 

além de relações e redes, e incluir condutas como confiança e reciprocidade, e até mesmo 

indicadores de qualidade social, fazer valer a lei, o poder governar, e liberdade civil, que possam 

ser sintetizadas em objetivos comuns (WOOLCOCK, 2001). Estas compreensões são 

compartilhadas por Grootaert e van Bastelar (2001) e Stolle (2003) ao afirmarem que redes e 

valores contribuem para o bem-estar de comunidades reiterando a eficácia no alcance de 

objetivos comuns. 

É importante enfatizar que o capital social de uma comunidade não é a simples soma 

dos capitais individuais, mas, a forma como os atores se organizam torna-se importante para se 

produzir socialmente (PORTES E LANDOLT, 1996), tendo em vista que o capital social resulta 

dos elos interpessoais estruturados nas redes sociais que balizam, guiam e fiscalizam o 

comportamento coletivo (SOARES, 2009). Como tal, ele espelha, em suas formas e dimensões, 

a complexidade dessas redes.  

As relações formadoras das redes podem ser caracterizadas de formas distintas. As 

relações de ligação (bonding) se referem a interações entre sujeitos similares quando 

compartilham características demográficas, dentre os quais, familiares, vizinhos, amigos e 

colegas de trabalho. As relações chamadas de ponte (bridging) são aquelas interações entre 

sujeitos que não compartilham de características similares. Há também as relações de conexão 

(linking) que se refere a laços mantidos por pessoas que detêm posições de autoridade, tais 

como representantes de instituições públicas e privadas. A diferenciação entre o capital social 

de ponte e o de conexão é feita em função da posição relativa dos indivíduos na escala de poder, 

político ou econômico: no primeiro, as ligações são horizontais, entre iguais ou pares; no 

segundo, elas são verticais, de um estrato para outro, ligando indivíduos entre os quais a 

diversidade de posição estabelece uma relação de poder, de um lado, dependência ou 

subordinação, do outro. Cada tipo de capital social tem características particulares. O capital 

social de ligação age como apoio seguro de redes; o de ponte permite a pessoas de diferentes 

redes terem acesso às oportunidades; e, a terceira forma, de permitir que pessoas e comunidades 
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tenham melhorias no nível de vida e de infraestrutura (BANCO MUNDIAL, 2003; STOLLE, 

2003). 

Ao analisar o capital social a partir das relações e, então, das redes, deve-se observar o 

controle, isto é, a capacidade de mobilização de recursos, relacionada com a liderança e com a 

aderência do poder à associação local. Bem como, a disponibilidade de redes de relacionamento 

sociais, relacionada à noção de associativismo e ao caráter de horizontalidade e verticalidade 

de uma rede social e às dimensões ligação, ponte e conexão (ATRIA, 2003). 

O capital social promove coesão social através de redes e grupos sociais, pois as relações 

sociais estabelecidas costumam conter o necessário de confiança e conhecimento de cada 

indivíduo para facilitar a comunicação e melhorar a cooperação. Soares (2009) afirma que a 

importância da rede se dá na medida em que, em virtude das conexões, os membros tenham 

acesso aos meios, possibilitando que, em consequência da cooperação e reciprocidade, os bens 

sejam partilhados e o capital agregado sustente a sociedade, sendo, portando, possível expandir 

e complementar o conhecimento coletivo, tendo em vista que um grupo sempre vai dispor de 

volume maior de recursos que um indivíduo (GREVE, BENASSI e STI, 2006). Isto significa 

que as redes de atores são suportes em termos de recursos físicos e informacionais, bem como 

a possibilidade de desenvolver sentimentos de inclusão dentro de um projeto. É este apoio social 

que proporciona suporte para a consecução de recursos e para medir e ampliar oportunidades, 

reduzindo incertezas (WELLMAN e FRANK, 2001). Por estas características que ele é 

considerado um recurso que permite, associado a outros elementos, o crescimento endógeno de 

uma comunidade. 

As redes formadas no seio da comunidade são importantes em virtude do caráter de 

apoio estrutural e como espaço de circulação da informação, que devem ser garantidos em nível 

e qualidade tendo em vista a essencialidade dela para a tomada de decisão. A informação é 

fundamental para promover a coesão e o consenso nas redes, tendo em vista que a partilha da 

informação de modo igual fortalece a confiança e, portanto, a cooperação no grupo. Ainda, a 

interação e o diálogo consequente produzem clareza e ajudam a delimitar os objetivos comuns, 

de forma a facilitar o alcance, na medida em que se legitimam ante todo o grupo, haja vista que 

as prioridades são determinadas democraticamente. A informação também detém a função de 

impor regras morais, mas, às vezes, não é suficiente para cumprir essa função, e, aí, surgem as 

regras legais, com custos de transação. Acredita-se que, em uma comunidade melhor 

desenvolvida, as regras legais são diminuídas ante o desenvolvimento de padrões morais de 

punição. 



24 

 

A comunicação como fator gerador de diálogo é formadora de rede, e, é a partir da 

percepção sobre o “poder comunicar”, que se determina a complexidade e o tamanho. As 

relações sociais maximizam o capital social, ao passo que, quanto mais pessoas se encontram 

envolvidas, maior o capital social, visto que a ampliação de atores maximiza a rede e a 

disseminação de informações, permitindo o crescimento da comunidade (PUTNAM, 2008). A 

comunicação e a informação geradas por este processo tem importância em virtude da 

diminuição de custos transacionais proporcionados pelo compartilhamento e a consequente 

diminuição da assimetria da informação e do risco moral. Há também o reconhecimento mútuo 

de identidade entre os membros e a geração de influência legitimada (LIN, 2001). Além disto, 

é importante compreender que o processo de comunicação e informação gerados em estruturas 

formadoras de capital social influencia o desenvolvimento, na medida em que, estes processos 

representam o meio pelo qual a comunidade tem acesso a informações relativas às condições 

do mercado e de serviços públicos (BANCO MUNDIAL, 2003). 

A comunicação pode se apresentar em diferentes níveis, segundo os tipos de relações 

estabelecidas: comunicação entre os próprios membros da comunidade, para que se possa 

alcançar objetivos comuns; comunicação entre comunidades; comunicação entre comunidades 

e o Estado. Segundo Soares (2009) “cada nível representa um elo da malha em que a 

comunidade está inserida, havendo, pois, um tecido social que os une. Reconhecida, como é, a 

importância da comunicação para o desenvolvimento do capital social, pode-se também, em 

função dos níveis em que este se apresenta, distinguir diferentes tipos de capital social”. 

É imputado ao conceito de capital social a possibilidade como forma de capital, de ser 

um recurso produtivo. A existência de redes formais e informais, dentro de uma estrutura social, 

pode potencializar atividades e fazê-las menos custosas, o que permite maior capacidade de 

desenvolvimento. Coleman (2000) afirma que a partir do capital social é que certos fins são 

alcançados, os quais não seriam possíveis na sua ausência ou somente o seriam a altos custos, 

tendo em vista que o capital social se insere nas relações estabelecidas entre indivíduos, que, 

necessariamente, devem estar relacionados para produzir, sendo, portanto, elo entre indivíduos, 

constituindo uma rede, de benefícios e ganhos (PORTES, 1996). Dentre estas atividades que 

são sustentadas pela capital social, destacam-se as decisões coletivas, o compartilhamento de 

informações, a coordenação de diferentes atividades, a difusão de inovações, dentre outras. O 

capital social permite que estas atividades se realizem de forma mais eficaz, pois, em virtude 

da existência de confiança e a busca por objetivos comuns, as pessoas se mostram mais 

dispostas a cooperar, diferentemente de quando as ações se desenvolvem sob baixos níveis de 
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capital social, movidas individualmente - o que parece ser benéfico a curto prazo, mas, pode 

não ser sustentável a longo prazo, tendo em vista que, para isto, é necessária uma miríade de 

atores (CHÉVEZ, 2001; FUKUYAMA, 1996; NEIRA, VÁZQUEZ e PORTELA, 2009; 

PERES, 2000). 

O volume do capital social, tanto individualmente quanto coletivamente, é maximizado 

ao longo do tempo, tendo em vista a participação e as relações estabelecidas e produzidas pelas 

redes (LIN, 2001), ou seja, o volume de capital social que um agente individual possui depende 

da extensão da rede de relações, tanto de contatos diretos quanto indiretos, que ele pode 

efetivamente mobilizar e do volume do capital econômico, cultural ou simbólico que é posse 

exclusiva de cada um daqueles a quem se está ligado (BOURDIEU, 1989; GREVE, BENASSI 

E STI, 2006). 

Além disto, os efeitos do capital social só se efetivam por causa de sua sinergia com 

outros recursos (NAYRAN, 1999). Ademais, como qualquer outro tipo de capital, é durável e 

flexível, necessitando de investimento e manutenção (ROBINSON, SCHMID E SILES, 2002). 

Mas, ao contrário dos demais tipos de capital, possui como uma de suas características o fato 

de que o uso continuado o faz se multiplicar e que o desuso o conduz impreterivelmente ao 

desaparecimento. A incerteza do cumprimento de contratos ou  normas, do reconhecimento  de  

direitos  e  a instabilidade  política, dentre  outros fatores,  podem conduzir ao desinteresse de 

investidores por dada região ou comunidade. A reprodução do capital social requer, assim, 

esforço contínuo da sociedade e uma série continua de trocas envolvendo o reconhecimento, 

afirmado e reafirmado como fim próprio (COSTA, 2005). 

A maior virtude do capital social, quanto à geração de benefícios, está na confiança, que 

não é propriedade de indivíduos ou instituições, mas, produzido, nos espaços sob influência da 

capacidade associativa (WALLIS E DOLLERY, 2002). Segundo, o Banco Mundial (2003) a 

confiança reside na expectativa de que um indivíduo tem para com os seus pares da comunidade 

de reciprocidade de suas ações. Esta é geradora de ação Coletiva e Cooperação – forma como 

a comunidade trabalha em conjunto, como funcionam projetos comunitários e como há controle 

daquelas pessoas que procuram benefícios sem trabalhar, ou melhor, como funcionam regras 

morais na comunidade para aqueles que as infringem. O fortalecimento da confiança perpassa 

a conduta da reciprocidade ao passo que o indivíduo nutre a expectativa de que sua ação seja 

retribuída, e, por isso, Atria (2003) afirma que: 

“A confiança, a reciprocidade e a cooperação são os recursos associativos que servem 

para dimensionar o capital social. A confiança é o resultado acumulado da iteração da 
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integração de pessoas que aceitaram correr risco em torno de um sentimento de 

afetividade ou de identidade. A reciprocidade está ligada ao princípio orientador de 

uma lógica de interação alheia à lógica do mercado, que envolve troca de favores. A 

cooperação é a ação complementar orientada à conclusão de objetivos compartilhados 

e de um entendimento comum”. 

Segundo Soares (2009),  

“o ponto central é que as sociedades onde existe mais confiança são as que têm 

melhores políticas governamentais que, nomeadamente, redistribuem a riqueza. Sob 

esta óptica, pode-se perceber que a geração da confiança entre os cidadãos faz gerar 

capital social e, consequentemente, desenvolvimento. Assim, se o indivíduo estiver 

inserido na sociedade e agir, o seu ato é fruto daquela sociedade e detém as 

características que a distinguem. Mesmo que haja cidadãos com pensamentos distintos 

numa mesma comunidade, a comunhão das ideias encaminha aquela sociedade para 

a solução de problemas comuns inerentes ao meio em que se encontra. A consciência 

do dever moral para com a sociedade é o que coloca e mantém a comunidade unida. 

Confiar, construir com confiança e verificar os seus frutos faz com que cada vez mais 

a sociedade procure alcançar novas metas. A confiança é fundamental, pois, sem 

confiança não há organização comunitária.”  

Para Fukuyama (1996), a confiança é igualmente condição fundamental ao capital 

social, ao passo que ele só se sustenta enquanto a confiança prevalece, pois, grupos são 

formados independentemente da relação de confiança. Todavia, capital social requer normas e 

virtudes individuais e coletivas. A confiança sustenta o capital social em virtude da 

possibilidade de proporcionar cooperação, delimitadas por regras de reciprocidade. Por sua vez, 

Soares (2009) afirma que “As regras de constrangimento social (contrato moral) são muito 

importantes na sociedade que trabalha com reciprocidade, e, estas regras devem ser sempre 

mantidas, porque, senão, as promessas não serão cumpridas”. 

Por estas diversas características que o compõem que o capital social contribui como 

redutor de custos de transação.  As normas, que podem ser formais (legais) ou informais (regras 

não escritas), são mais ou menos claras de acordo com o grupo que as aplica. Tendo em vista 

que as normas derivam da ação social e não são iguais em todos os grupos, a influência sobre 

o desenvolvimento não vai ser a mesma (PORTELA E NEIRA, 2012). 

Por esta razão, pesquisas recentes confirmam que normas e redes de engajamento cívico 

(capital social) podem melhorar a qualidade da educação, diminuir a pobreza, promover um 

governo melhor. O capital social, quando existente, através da formação de hábitos de 

cooperação, solidariedade, auxílio mútuo, responsabilidade comum, espírito público, 

articulação e agregação, representa fator importante para que interesses comuns sejam 

objetivados ao invés de interesses individuais ou parciais, possibilitando tomada de decisões 

colaborativas em prol do benefício de toda a comunidade (PUTNAM, 2008). 
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Relações de confiança e sanções são essenciais para o fortalecimento de transações 

econômicas, ou de trocas (PERES, 2000). A confiança é componente básico que sustentaria o 

capital social diminuindo os custos de transação e facilitando a cooperação, sendo produto tanto 

das regras de reciprocidade quanto dos sistemas de participação cívica. Somada à confiança, a 

capacidade de associativismo dos membros, mutuamente zelando pelo bem público, cria o 

conjunto de normas  e  costumes  necessário  para  que  o capital  social,  inerente  ao  bom  

funcionamento  institucional,  possa  ser construído. 

Associações voluntárias contribuem, através do capital social, para a consolidação da 

democracia de duas formas diferentes: externamente, através de associações voluntárias que 

expressam individualmente interesses e demandas para proteção contra abusos de poder 

exercidos por lideranças governamentais; através das conexões existentes nessas redes 

associativas, possibilitando uma maior discussão a respeito da coisa pública (PUTNAM, 2008). 

Deste modo, a partir do momento em que se permite a criação de novos canais de participação, 

visando à tomada de decisões e à gestão local, a própria comunidade passa a ser protagonista 

de seu bem-estar, uma vez que capital social compreende características da organização social 

– normas, confiança e sistemas, que possibilitam à sociedade aumentar sua eficiência a partir 

de ações coordenadas (PUTNAM, 2008). 

Estas posições são igualmente enfatizadas por Grootaert e van Bastelar (2001) e Stolle 

(2003), quando afirmam que redes e valores contribuem para o bem-estar de comunidades, 

reiterando a eficácia no alcance dos objetivos comuns. Experiências bottom-up favorecem 

efeito transformador no desenvolvimento, permitindo um crescimento além da lógica da 

exclusão social (SOUZA FILHO, 2007; OLIVEIRA, 2008). Neste sentido, capital físico e 

capital humano são fatores importantes, mas, além destes, as instituições, o acesso à informação 

e o capital social, na medida em que promovem a interação e a cooperação de atores (BORBA 

et al., 2010). Assim, LaVille (2001) afirma que organizações cidadãs surgem da capacidade da 

sociedade civil em formar redes de ajuda mútua que empoderam os indivíduos membros das 

sociedades, através da ação coletiva, rumo à democracia participativa. 

O capital social é, portanto, catalizador de bens intangíveis (confiança recíproca) em 

bens tangíveis (políticas públicas), e, ao constituir um entorno institucional, cultural, político e 

econômico, a predisposição à cooperação torna-se fundamental (BAQUERO, 2006). Como 

fator que possibilita a organização de indivíduos, o capital social, através da formação de redes, 

seria capaz de fomentar eficiência na cooperação, gerando melhorias de bens públicos e 

explicando diferentes níveis de desenvolvimento a partir da organização comunitária sustentada 
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(SOARES, 2009). O Estado é também importante para a construção do capital social, tendo em 

vista a sua legitimidade como gestor da sociedade, pois, só ele tem o caráter de impor leis que 

substituam convenções não escritas. O capital social está presente na descentralização do 

Estado mediante parcerias com comunidades, repassasses de responsabilidades e atribuição de 

tarefas. De acordo com Woolcock e Narayan (2002), a integração entre redes sociais com 

instituições públicas, e até mesmo privadas, é medida complementar à representação da 

comunidade. 

Circunda a discussão do capital social e sua relação com as instituições públicas, a 

necessidade de empoderar as comunidades. O empoderamento aumenta o capital social e 

proporciona resolução de problemas sociais e estruturais das comunidades, tendo em vista que 

a participação política em redes, estará propiciando empoderamento, elevando a autoestima e a 

capacidade de influência de indivíduos e comunidade (SCHIMDT, 2003). Como afirma Sabatin 

(2006), o capital social seria ferramenta para combater a pobreza e as desigualdades a partir do 

incremento à ação coletiva e do apoio à coordenação. Em virtude disto, torna-se importante a 

participação da sociedade civil no ciclo de políticas públicas que tangenciam o tema 

desenvolvimento. 

Para Schimidt (2003), o capital social, como mobilizador da organização social, seria 

fator essencial ao Estado para que este possa estar mais próximo do povo fortalecendo a 

presença da população nos espaços de decisão pública. O investimento em capital social e na 

organização social em si pressupõem retornos positivos, mas, a eficácia do investimento 

pressupõe capacidade de coordenação da comunidade, o que depende da coesão em torno de 

uma identidade comum, dada, geralmente, por laços culturais que facilitam a cooperação em 

torno de objetivos comuns (LIN, 2001). A importância da cultura está na influência para o 

fortalecimento do capital social, pois, os mecanismos culturais são seus transmissores 

(FUKUYAMA, 1996). Neste sentido, Kliksberg (2002) afirma que “A cultura cruza todas as 

dimensões do capital social de uma sociedade. Ela fica subjacente aos componentes básicos 

considerados capital social, como a confiança, o comportamento cívico e o grau de 

associativismo”. Esta situação é também retratada por Putnam (2008), quando discute capital 

social e democracia a partir da influência da cultura cívica em regiões da Itália. 

A cultura está relacionada com o capital social, tendo em vista que a história é 

importante para a análise e avaliação dos resultados das organizações. Este é um pressuposto 

da dependência de trajetória, abordagem que considera a trajetória de uma organização como 

definidora do desenvolvimento de recursos e capacidades. Isto se dá, pois, a experiência vivida 
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pode facilitar conquistas futuras. Deste modo, as ações passadas afetam nas estratégias 

deliberadas, sendo importante compreender eventos críticos na trajetória da organização social 

(BARNEY, 1995, 2001; MINTZBERG E WATERS, 1985).  

Contudo, a trajetória não é unicamente determinante no desenvolvimento de uma 

organização. Torna-se importante perceber a criação de trajetória, realizada a partir da análise 

dos atores em suas relações e do processo de inovação fomentado nestas interações 

(BITENCOURT E OLIVEIRA, 2014). Dependência de trajetória e criação de trajetória, 

portanto, são processos complementares. 

Portela e Neira (2012) em análise do trabalho de Knowles (2007) afirmam que se espera 

correlação positiva entre capital social e investimentos externos de instituições financeiras a 

países, situação que pode ser similar a investimento de governos em territórios. Os autores 

complementam que trabalhos empíricos, relacionados à eficácia, de ajuda ao desenvolvimento, 

apontam que a qualidade da governança e a boa gestão das instituições sociais, bem como a 

participação cidadã, são fatores importantes nos resultados (DOLLAR E PRUTCHETT, 1998; 

KNACK, 2001). 

Nesta perspectiva, Krishna e Uphoff (1999), em estudo do capital social sob a 

perspectiva do desenvolvimento, destacam projetos comunitários, representação coletiva e 

satisfação dos indivíduos. Estas medidas representam, respectivamente, o número de projetos 

implementados e desenvolvidos por nada comunidade nos últimos anos, o número de vezes em 

que a comunidade se envolveu em atividades representativas fora dela, e, o nível de satisfação 

das comunidades acerca de serviços prestados por órgãos governamentais. 

Para Lima (2005), o capital social funciona como indutor de relações de confiança entre 

Estado e sociedade e, assim, torna-se elemento crucial para estabelecimento de políticas púbicas 

participativas e mais eficientes. Numa visão mais ampla, a participação social pode ser 

considerada como processo de redefinição entre o público e o privado, dentro da perspectiva de 

redistribuir o poder com sujeitos que geralmente não o acessam (JACOBI, 2003). Partindo do 

pressuposto de Putnam (2008), cultura de confiança mútua e redes de cooperação constituem o 

estoque de capital social. A organização social com vistas à participação cívica e à identificação 

com temas públicos, são próprias de sociedades democráticas, com estruturas horizontalizadas 

que propiciam o associativismo.  

Woolcock (2001) afirma acerca de diferentes capacidades de cooperação e confiança 

em comunidades, que cultura, poder e racionalidade são importantes fatores na consecução de 
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benefícios de desenvolvimento. Mas, é através das relações sociais que os benefícios são 

mediados. Seria impossível entender as perspectivas de políticas e projetos de desenvolvimento 

sem o devido conhecimento das características de uma rede social, tanto em nível micro quanto 

macro, bem como, de que forma esses níveis se articulam e o contexto sócio histórico de tal 

articulação. 

Há, todavia, o lado perverso do capital. Lin (2001) afirma que os quatro elementos do 

capital social – informação, influência, credenciais sociais e reconhecimento de identidades – 

podem trazer consequências negativas, como nepotismo, relações privilegiadas e fisiologismo 

institucional. Healey e Hampshire (2002) igualmente tecem críticas aos efeitos perversos do 

capital social. Os autores alegam que as redes sociais podem estar monopolizadas segundo os 

interesses de poucos. Assim, as verdadeiras necessidades da comunidade podem ser ocultadas 

e, assim, questiona-se a transferência de responsabilidades do Governo sem a devida 

transferência das condições e dos recursos necessários. Lechner (1999) afirma que, na medida 

em que capital social é produto dos elos formados em toda uma comunidade, a diferença entre 

resultados positivos ou negativos está no alcance dos benefícios produzidos, que são positivos 

quando alcançam a comunidade como um todo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho tem caráter qualitativo, haja vista que pesquisas com essa abordagem 

possibilitam o entendimento de problemas complexos, a partir da compreensão e classificação 

dos processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais, podendo contribuir, até mesmo, para 

o processo de mudança de determinado grupo e, em maior profundidade, para o entendimento 

de particularidades dos comportamentos dos indivíduos. Neste sentido, fazer uso de estratégia 

de pesquisa qualitativa é relevante para a compreensão de fenômenos sociais (RICHARDSON, 

2008). 

Por esta motivação, a estratégia utilizada foi o estudo de caso, que permite compreensão 

a partir de investigação que atribui características holísticas e significativas a eventos dentro do 

contexto da vida real (YIN, 2001). O estudo de caso pode ser utilizado, também, em vistas de 

desembaralhar o emaranhado de causalidade do fenômeno a respeito do qual a pesquisa decorre 

(GEORGE E BANNETT, 2005). Considera-se, para esta pesquisa, a utilização de casos 

múltiplos. 

Quanto aos objetivos, caracteriza-se por ser exploratório e descritivo. Segundo Gil 

(1996), o caráter exploratório propicia maior familiaridade com o problema e o torna mais 

explícito, proporcionando melhor entendimento do fenômeno, assim como, possibilita a 

construção de hipóteses. O autor refere-se ao caráter descritivo da pesquisa como aquele que 

proporciona descrição das características de uma população, de um fenômeno ou a relação entre 

variáveis, o que intenta este estudo. 

Para esta pesquisa, foram escolhidos representantes das instituições públicas e sociais 

envolvidos nos colegiados territoriais. Especificamente, aqueles do núcleo diretivo, foram 

selecionados a partir do critério de envolvimento mais efetivo na estrutura, no funcionamento 

e nas reuniões. Estes, estes detêm dados mais consistentes acerca da ação pública do território. 

Além disto, a escolha dos sujeitos em virtude da participação do colegiado se dá tendo em vista 

que o capital social é produzido e influencia a ação destes atores neste espaço institucional 

legitimado para a articulação e implementação de políticas públicas que visam ao 

desenvolvimento territorial. Os sujeitos da pesquisa são escolhidos por determinados critérios 

e características em comum, a partir de escolha intencional. Desta forma, “relacionam-se 

intencionalmente de acordo com certas características estabelecidas no plano e nas hipóteses 

formuladas pelo pesquisador” (MARCONI e LAKATOS, 1996; RICHARDSON, 2008). 
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Com base nos autores nominados, os sujeitos desta pesquisa foram: um representante 

do poder público; um representante da sociedade civil; um representante de entidade de apoio 

e fomento; e o articulador territorial de cada um dos territórios, assim classificados: 

P_AM: Representante do poder público do Açu-Mossoró; 

P_MG: Representante do poder público do Mato Grande; 

P_SA: Representante do poder público do Sertão do Apodi; 

S_AM: Representante da sociedade civil do Açu-Mossoró; 

S_MG: Representante da sociedade civil do Mato Grande; 

S_SA: Representante da sociedade civil do Sertão do Apodi; 

E_AM: Representante de entidade de apoio e fomento do Açu-Mossoró; 

E_MG: Representante de entidade de apoio e fomento do Mato Grande; 

E_SA: Representante de apoio e fomento do Sertão do Apodi; 

A_AM: Articulador territorial do Açu-Mossoró; 

A_MG: Articulador territorial do Mato Grande; e 

A_SA: Articulador territorial do Sertão do Apodi. 

A coleta de dados aconteceu mediante entrevista semiestruturada ou semipadronizada, 

haja vista que esta possibilita que a postura do entrevistado, acerca do tema se torne mais 

explícita, podendo ser desenvolvida, segundo o princípio da abertura, para trazer à tona o 

conhecimento implícito do entrevistado. Ou seja, esta técnica permite a exploração, em 

profundidade, da perspectiva dos atores sociais, consequentemente, melhor apreensão e 

compreensão das condutas e dilemas enfrentados pelos atores em sua realidade. 

Operacionalmente, isto é possível em virtude das questões da entrevista serem feitas a partir da 

teoria, sendo produto tanto direto da literatura científica quanto de pressupostos teóricos do 

pesquisador (FLICK, 2009; POUPART, 2008). 

O roteiro de entrevista foi este: 

Questões de entrevista Objetivos da pesquisa 

Quais atores têm maior atuação e participação no 

território/colegiado?  

 

Existem atores que são estratégicos no território, mas 

que, não estão envolvidos no colegiado? 

 

Examinar a diversidade de atores e respectivas 

interações nas redes sociais e de cooperação 

constituídas em cada território; 

Você conhece algum projeto de impacto territorial ou 

que tenha integrando dois ou mais municípios do 

Território como objeto de articulação a partir do 

funcionamento do colegiado? Quais projetos? Quem 

são os proponentes? 

Sistematizar características de organização social dos 

atores territoriais nos três colegiados em pauta; e 
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Como você avalia os efeitos e a implementação das 

decisões tomadas no colegiado? 

 

Quais as principais dificuldades para desenvolvimento 

do território, bem como das ações do colegiado? 

 

Como você avalia a cooperação e a confiança entre os 

atores territoriais? 
 

 

Você acredita que os representantes do colegiado 

comunicam as discussões e decisões às bases?  

 

Que entidades (de qualquer tipo, sociedade civil, 

assistência técnica ou poder público) se destacam no 

acesso à informação, na capacitação e na assistência 

técnica no Território? 
 

Caracterizar processos de comunicação e informação 

presentes nos três territórios em pauta 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A partir de tais questões, o modelo de análise e interpretação dos dados foi estruturado 

a partir da análise de conteúdo categorial de Bardin (2004). Este é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações – isto é, do transporte de significações de um emissor para um 

receptor –, para obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, inferências de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

destas. Operacionaliza-se a partir de critérios de classificação do discurso, quais sejam, às 

categorias, e os elementos de significação que permitem classificar a mensagem.  

Este método apresenta uma disparidade de formas, sendo adaptável ao campo, ao tipo 

de mensagem a que se dedica e à interpretação que se pretende com o objetivo. A análise de 

conteúdo tem duas funções complementares: a heurística serve à exploração da mensagem ou 

comunicação; função de administração da prova que serve à verificação das hipóteses ou 

pressupostos, confirmando ou fazendo inferências acerca destas. 

Para a operacionalização desta técnica, Bardin (2004) sugere três etapas e seus 

respectivos procedimentos, que serão seguidos na análise dos dados desta pesquisa. Estas etapas 

são, primeiramente, a pré-análise, esta é a fase de organização propriamente dita.  Corresponde 

ao período no qual se sistematiza o plano de análise. Portanto, abrange a escolha do material 

submetido à análise – para esta pesquisa, as transcrições de entrevistas semiestruturadas e a 

formulação de objetivos além da elaboração de fundamentos para a interpretação final. O 

material coletado será processado manualmente, tendo em vista o caráter subjetivo das 

respostas e a importância de uma análise cuidadosa do seu conteúdo. Realiza-se, assim, uma 

leitura exploratória para estabelecer contato com os dados produzidos e conhecer o texto a partir 



34 

 

de impressões e orientações em que se buscará identificar o conteúdo geral apresentado pelos 

participantes, quando, gradualmente, a leitura vai-se tornando precisa em função do problema 

de pesquisa e das teorias. 

Em seguida, realiza-se a descrição analítica, onde se fará a categorização das 

informações. Nesta pesquisa, as categorias foram estabelecidas a priori segundo pertinência 

teórica. A partir daí, serão elencados temas coincidentes e divergentes, representativos das 

opiniões dos sujeitos. 

Por fim, a interpretação referencial, nesta fase procede-se a interpretação mais detalhada 

das informações, explorando-se cada categoria individualmente, buscando-se identificar o 

conteúdo manifesto dos respondentes e as relações deste com as conceituações previstas no 

referencial teórico. 

Para efeito desta pesquisa, com base no referencial selecionado, foram definidas as 

categorias do quadro abaixo com respectivos atributos 

 

Quadro 01 – Categorias de Análise 

CATEGORIAS Atributos 

Redes 

Relações mais ou menos institucionalizadas e de 

interconhecimento, ou seja, indivíduos vinculados 

a um grupo, unidos por ligações permanentes 

(BOURDIEU, 1989; PORTES, 1996) 

. 

 

 

Ligação (bonding) 

Relações entre sujeitos com características 

similares. (STOLLE, 2003; WOOLCOCK E 

NARAYAN, 2002). 

 

Ponte (bridging) 

Relações entre sujeitos que não compartilham das 

mesmas características. Caracteriza-se por se 

estabelecer de modo horizontal. (STOLLE, 2003; 

WOOLCOCK E NARAYAN, 2002). 

 

Conexão (linking)  

Relações entre sujeitos que detêm posições de 

autoridade, estabelecendo relação de poder. 

Caracteriza-se por se estabelecer de modo vertical. 

(STOLLE, 2003; WOOLCOCK E NARAYAN, 

2002). 

 

Estrutura 

Recursos atuais ou potenciais oriundos de uma 

rede de indivíduos (BOURDIEU, 1989). 

 

 

 

Características de organização social 

Valores ou normas compartilhadas 

(FUKUYAMA, 1996)  

Confiança 

Resultado acumulado da interação e integração de 

sujeitos que aceitaram correr risco em torno de um 
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sentimento de afetividade ou de identidade. 

(ATRIA, 2003) 

 

Cooperação 

A ação complementar orientada à conclusão de 

objetivos compartilhados e de um entendimento 

comum. (ATRIA, 2003) 

 

Normas 
Regras legais que balizam as interações. (ATRIA, 

2003) 

 

Comunicação e Informação 

Meios de acesso a informações relativas às 

condições do mercado e de serviços públicos 

(BORBA ET AL, 2010) 

Acesso e canais 

Estrutura e recursos disponíveis para o acesso às 

informações. (BORBA ET AL, 2010) 

 

Nível e conteúdo 

Agentes e interações que promovem a 

comunicação e informação, bem como, qualidade 

desta. (SOARES, 2009) 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

  



36 

 

4. ANÁLISE CATEGORIAL DO CAPITAL SOCIAL 

 

Este capítulo tem intuito de discutir falas dos sujeitos desta pesquisa. Primeiramente, 

será abordada a categoria Redes e seus respectivos atributos. Em seguida, a categoria 

Características de Organização Social. E, por fim, será analisado o Acesso à Informação. 

 

4.1.REDES 

Para análise das redes são abordadas as relações presentes e respectivas implicações 

para o território, bem como a estrutura do colegiado para funcionamento de tais iniciativas. No 

que diz respeito à formação de redes de relacionamento nos Territórios da Cidadania em pauta 

– Açu-Mossoró, Mato Grande e Sertão do Apodi – há ênfase nas relações de ligação, isto é, na 

interação entre indivíduos com características similares. São representantes da sociedade civil, 

especificamente, de associações e cooperativas de agricultores familiares, bem como de 

sindicatos de trabalhadores rurais. É perceptível também significativa relação de ponte, isto é, 

sujeitos não-similares em relação de horizontalidade, visível nas entidades de apoio e fomento 

e sua interação constante com produtores rurais. Já as interações de conexão são mínimas nos 

três territórios. Essa relação vertical, e com posição de autoridade, se faz presente a partir da 

atuação do poder público e de órgãos e instituições públicas envolvidas nas políticas territoriais. 

Contudo, o poder público é ator com restrita participação, o que pode ser visto na fala de alguns 

sujeitos entrevistados: 

“A gente tem tido pouca participação do poder público nas decisões do colegiado, 

então essas instituições da sociedade civil e da assistência técnica são as que têm tido 

maior atuação e participação nas decisões do colegiado. [P_AM]” 

“uma grande participação, maioria expressiva de participação é da sociedade civil, 

entre instituições de assessoria e entidades de base, sindicatos, associações, 

cooperativas e semelhantes também, com relação a isso.” [E_AM] 

“O poder público é sempre mais ausente. Sempre, sempre, sempre. E aparece quando 

tem algum tipo de edital, como, por exemplo, o PROINF agora que a gente vai ter que 

discutir. E o edital é direcionado primeiro agora para as entidades do poder público, 

no caso, seria o poder público o proponente das propostas pra o território, que fortaleça 

o território. Então, nesse momento eles se fazem muito presentes. Então, eu diria, 

muitas vezes, que a sociedade civil toca o território na questão da discussão e no poder 

de execução da política pública, aí há uma necessidade do poder público estar 

presente.” [A_MG] 

“As decisões em plenária é contado por pessoa presente. Muito embora a sociedade 

civil sempre esteja mais presente no território do Sertão do Apodi, existe uma forte 

atuação da sociedade civil, as ONGs, sindicatos dos trabalhadores rurais tem uma 

presença muito forte.” [A_SA] 

“Como o poder público nos dois territórios, durante as pesquisas foi comprovado 

também, tem uma participação muito pequena, acaba que quem tem o maior poder de 
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decisão é a sociedade civil. O maior destaque é os sindicados, as associações, porque 

o número é maior e as ONGs” [S_SA] 

 

As interações de conexão são importantes para influenciar níveis de qualidade de vida 

e melhorias da infraestrutura das comunidades (BANCO MUNDIAL, 2003; STOLLE, 2003). 

No caso dos Territórios da Cidadania, esta influência é notável, pois, o programa, criado 

justamente para melhorias de condições de vida, tem em seu desenho institucional o incentivo 

à participação e ao empoderamento da sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, dependência dos 

poderes públicos na execução dos objetivos das políticas públicas que passam pelos colegiados. 

Portanto, a ausência do poder público nas discussões territoriais é fator complicador para o 

desenvolvimento das ações, quando enfraquece as interações de conexão, fato reconhecido por 

representantes de todos os territórios: 

“Os projetos de infraestrutura que é o grande gargalo dessa política que não deu certo. 

O motivo pelos quais não deu certo, um dos motivos, foi a distância desses órgãos 

fiscalizadores e também dos executores que é as pessoas que decidem nas secretarias 

de estado, nos governos municipais” [S_SA] 

 

“Mas sempre temos essa deficiência do poder público nas esferas municipais e 

estaduais estarem com a participação muito mínima para o que eles representam. 

Porque muitas decisões e encaminhamentos dependem do poder público, a ver a 

questão dos PROINFs que dependemos de prefeitura, dependemos do governo do 

estado e nós temos perdido muitos recursos por falta da operacionalização do 

programa, dos projetos de acordo com a burocracia exigida, então a gente fica nessa 

dependência.” [S_MG] 

 

“O que é que fez o território? Formalizou um grande fórum, mas só quem poderia 

executar eram os entes públicos, ou prefeitura ou governo do estado através de suas 

secretarias. Então, isso travou a coisa. As prefeituras pouco participavam daqui, só 

quem participavam eram as associações, só que na hora de executar não eram as 

associações, tinha que ir atrás de uma prefeitura.” [E_MG] 

 

"A participação é muito insignificativa dos representantes do poder público (...). Então 

eu acho que isso é uma dificuldade também porque como o poder público não está lá 

e é o poder público que tem que operacionalizar muito do que é discutido no território, 

porque quem opera tem que ser o Estado, não pode ser a sociedade civil.” [A_AM] 

 

Além da operacionalização, a ausência do Estado prejudica a formação de capital social, 

pois, seu papel legitimador o torna fundamental na construção e indução, o que ocorre através 

de leis e regras, de relações de cooperação e de atividades descentralizadas quando há repasse 

de responsabilidades - é fato que o Estado, através da administração pública em todas as esferas, 
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é o ator com tal autoridade. Por isto, Woolcock e Narayan (2002) destacam o papel desta 

interação entre Estado e comunidade em sua dimensão democrática, ao nível de conexão. 

É salutar destacar a importância das relações de ponte, entre entidades não semelhantes, 

mas que estão em relação horizontal sem hierarquia entre elas. Há, aqui, colaboração, como 

pares, para inserção em oportunidades de desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2003; 

STOLLE, 2003). Nos Territórios da Cidadania, estas relações representam a interação entre 

organização de produtores e entidades de apoio e fomento, ou, até mesmo entre entidades da 

sociedade civil com características diferentes, por exemplo, associações de produtores e ONGs 

envolvidas em temáticas de extensão e educação. Diante disto, questiona-se a representação de 

entidades de apoio e fomento e de outras da sociedade civil, em torno, apenas, da agricultura 

familiar no tocando à produção e à comercialização. Reconhece-se que a agricultura familiar e 

a ruralidade representam a identidade dos territórios, mas, é sabido que tal identidade vai além 

do fator produtivo. 

A necessidade de maior variedade de atores é sentida pelos sujeitos da pesquisa 

representantes dos três territórios. Eles listam instituições estratégicas para o território, mas, 

que estão afastados da política territorial inibindo redes de ponte mais diversificadas 

“Os órgãos de governo como o INCRA, o MAPA, o IDIARN, os órgãos 

fiscalizadores, por exemplo, precisavam estar participando das discussões, da 

discussão dos projetos” [S_SA] 

 

“Tem [atores estratégicos fora do processo]. Como o poder público, a instituição 

IBAMA, ela é importantíssima para o colegiado. As DIREDS, porque nós temos um 

problema sério de educação no campo. E as DIREDS são importantíssimas demais, 

mas estão fora do processo. E o INSS, por causa da situação que nós temos dos 

pescadores e agricultores com a aposentadoria especial, eles sempre têm problemas.” 

[P_MG] 

 

Não apenas a presença de órgãos públicos mais diretamente vinculados à agricultura 

familiar, mas, também, a participação de instituições de ensino superior próximas à rede é 

questionada: 

“Eu acho que o fato de ter uma instituição de ensino e que promove a extensão 

é importante, principalmente nesse ponto de vista de saber quais são as 

demandas da sociedade civil, quais são as demandas das organizações rurais, 

e de dialogar mais no sentido de que a universidade se proponha e realmente 

cumpra o seu papel de construir conhecimento a favor da sociedade.” [E_SA] 

Há referência, portanto, às funções de ensino, pesquisa e extensão das instituições de 

ensino superior, com destaque a órgãos da administração pública estadual e federal, o que, 
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aliadas a outras que reclamam da ausência das prefeituras, indicam fragilidades em interações 

sociedade civil-agentes públicos. Navarro (2001) atesta que organizações representativas da 

agricultura familiar têm baixa capacidade de mobilização social, além da limitação de 

mobilização de recursos. Ademais, as redes são espaços de interação de atores possibilitando 

trocas de recursos, materiais ou imateriais, (Coleman, 2000), e assim, quanto maior a 

diversidade de atores participando, maior a possibilidade de ações efetivas de desenvolvimento. 

Por isto, Rückert e Rambo (2007) destacam a importância da densidade institucional ampla e 

diversa para que demandas e potencialidades do território desencadeiem processos de 

desenvolvimento. Este pressuposto deve fazer parte de projetos coletivos territoriais, conforme 

afirmam Buarque (2012) e Flores (2007), pois, estes devem pautar a qualidade de vida e o 

fomento à sinergia de potencialidades locais, a partir de uma participação ampla e democrática. 

Afinal, segundo Castells e Borja (1996), políticas públicas, por si só, não são capazes de atender 

demandas sem cooperação social. 

As falas destacadas sustentam pressupostos teóricos na medida em que os sujeitos 

pesquisados apresentam necessidades de ampliação da participação de atores que podem 

oferecer outros elementos ao desenvolvimento, além do fator produção a partir de temas e 

recursos como educação superior, educação básica e condição agrária e ambiental, 

complementares ao fomento e à consolidação de demandas dos respectivos territórios. Muito 

embora os relatos de participação acima reproduzidos deem destaque a agentes da sociedade 

civil e a entidades de apoio e fomento, segundo os relatos dos sujeitos da pesquisa, a 

participação deficiente é também consequente de uma frágil estrutura para sustentação das 

atividades dos colegiados, que representam mais consistentemente a formação de rede de atores 

territoriais: 

 “Eu acho assim que tem algumas dificuldades para a implementação que é o fato de 

que, às vezes, da dificuldade de se reunir também. Muitas vezes, a gente escuta muito, 

principalmente das organizações de base que não têm recursos disponíveis para 

garantir o deslocamento das pessoas para as reuniões, então, as vezes, o território para 

alguns municípios está bem distante.” [E_SA] 

 

“A sociedade civil é a questão de mobilização e condições para ir pra esse espaço. A 

maioria das associações que são os principais participantes das discussões do 

FOMAG, é a questão financeira mesmo, tanto para o deslocamento, seja passagens 

ou a questão de meio de locomoção mesmo e a própria questão de alimentação 

mesmo, por incrível que pareça, que quando a gente consegue financiar a alimentação 

para as reuniões do território dá um público maior.” [A_MG] 

 

“Acho que a maioria dos sindicatos que tem grande importância no território, que 

deveria ter uma participação mais ativa, mas acaba não tendo essa participação tão 
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ativa como deveria ter. Os sindicatos, as associações, alguns grupos de mulheres, 

alguns grupos produtivos eles têm assento no território mas não têm uma atuação. 

Acho que é muito mais pela questão do deslocamento para participar das reuniões, 

mas também do acreditar.” [A_AM] 

 

“Uma outra dificuldade é a questão de viabilizar a participação da sociedade civil. A 

sociedade civil tem muitas dificuldades para participar das reuniões do colegiado 

porque é o deslocamento, é a saída de um dia de trabalho, as associações, os 

sindicatos, o pessoal que representa os trabalhadores. É a saída de um dia de trabalho, 

sair de sua produção para ir para a atividade e vai para a atividade e não tem recursos 

para esse deslocamento.” [A_AM] 

 

Em todos os territórios, existem dificuldades no custeio da estrutura para a garantia das 

atividades e da mobilização e articulação dos atores. Esta dificuldade compromete fatores de 

capital social que sustentam as redes e influenciam diretamente na efetividade do 

desenvolvimento, como visto em Buarque (2008), quando elenca estes elementos como 

condição para um desenvolvimento satisfatório. Atria (2003) igualmente propõe que estes 

elementos são importantes para aderência do poder à associação local. Isto significa, então, que, 

quanto menor o poder de mobilização, menor a participação. Sendo a participação pouco 

efetiva, menor o empoderamento dos atores. Desta forma, o capital social dos territórios estaria 

fragilizado, pois, o volume de capital social só pode ser maximizado na medida em que a 

participação e as interações aconteçam (LIN, 2001). 

O território Sertão do Apodi possui resultados em níveis mais satisfatórios, pois, 

paralelamente à política Territórios da Cidadania, tem a contribuição importante do Projeto 

Dom Helder Câmara. Esta entidade tem assumido o papel de articular o território Sertão do 

Apodi, bem como, de fomentar assistência técnica contínua e mobilização. Parte significativa 

das instituições sociais assistidas pelo Dom Helder participam do colegiado do Território da 

Cidadania. Há neste aspecto uma concretização dos pressupostos da dependência de trajetória, 

bem como de criação de trajetória. Na medida em que o Projeto já era um ator importante de 

articulação e de assistência técnica anteriormente à política territorial, ele indica rumos e 

suporta o desenvolvimento das ações no Sertão do Apodi. Além disto, o próprio território 

apresenta uma trajetória favorável às ações cooperativas e coletivas. Sobremodo, destaca-se 

que o Sertão do Apodi e a atuação articuladora do Projeto Dom Helder ao passo que recebem 

uma nova investida institucionalizada, a política territorial, criam uma nova trajetória pro 

território, pois o projeto se torna  um catalizador e articulador de demandas, no Território, que 

potencializa capacidades de mobilização recursos e atores. Não há agente com tal consistência 

de ação nos outros territórios. Esta função seria do Núcleo Diretivo dos colegiados, contudo, 
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com quantidade restrita de recursos, a mobilização fica comprometida. Falas de atores do Sertão 

do Apodi explicitam a competência do Dom Helder: 

“Os poucos que têm assistência técnicas é do projeto Dom Helder Câmara e os que 

não têm ficam além, meio que parados no tempo porque não avançam devido não ter 

assistência para discutir e fazer suas ações chegarem ao final. [...] Um exemplo do 

projeto D.H.C é que as comunidades apresentem seus planejamentos, esses 

planejamentos são aprovados, porque são planejamentos elaborados pelas 

comunidades e a partir desse planejamento elaborado pela comunidade vira-se um 

contrato para as ONGs executarem. O que as pessoas decidem nas comunidades é o 

que vira contrato para a execução da assistência técnicas.” [A_SA] 

 

“Esses três são ações territoriais (que deram certo), com articulação territorial e 

discussão territorial. Por que andou? Porque quem fazia a animação é o Projeto Dom 

Helder e o projeto Dom Helder puxava. Por exemplo, a certificação, além do assessor 

territorial, tinha um técnico contratado pelo Dom Helder para apoiar essa ação 

territorial; como a assessoria do sertão do Apodi tinha um escritório local, tinha uma 

estrutura local que era do projeto Dom Helder. E as coisas aconteciam meio que 

casadas. Diferente do Açu-Mossoró que tem a Rede [Xique-Xique], mas que não tem 

esse alcance territorial como aqui. Não que a Rede não queira, mas é que a política 

territorial não dá a estrutura de alcance. E aqui, com o projeto Dom Helder, tem essa 

estrutura.” [S_SA] 

 

Uma comparação expressa com o território Mato Grande, que apresenta o menor nível 

de desenvolvimento indicado pelo ICV, aponta que a situação de estrutura para mobilização e 

sustentação das atividades é frágil, como exposto por lideranças locais: 

 

“Em outros territórios como o Sertão do Apodi, você tem projetos fixos, projeto de 

assistência forte, eles têm mais de dez anos. No Mato Grande, a gente tem um ano e, 

para os projetos, são curtíssimos, eles não têm prosseguimento. Se você pegasse aqui 

no Mato Grande, como você tem lá no Dom Helder Câmara, que você passa quase 10 

anos, isso de fato fortalece muito.” [E_MG] 

 

“O recurso foi reduzido. [...] Aí, tem o problema em relação financeira para o 

mecanismo, né? Para projeto é necessário que a gente convide as instituições para elas 

virem pra dentro para contribuir. Ter coragem de dizer que se nós não temos 

capacidade da gestão, se nós não temos capacidade de ir buscar projetos ou fazer 

projetos e ir buscar recursos, que pelo menos tenha coragem de ir atrás de quem possa 

fazer, de quem tenha como fazer.” [P_MG] 

 

É relevante a análise dos tipos de relações presentes em cada território, bem como da 

estrutura disponível para rede, espaço materializador de relações sócio-políticas e, 

consequentemente, de capital social. É perceptível a limitação de atuação dos colegiados 

territoriais em favor do desenvolvimento diante da restrita participação do poder público. A 

ausência de atores que o representam dificulta a execução e a implementação das deliberações 

do colegiado em termos de capital social em si. Esse imbróglio traz fragilidades na confiança 
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entre instituições de cooperação, o que é tratado na análise da próxima categoria. Além disto, a 

estrutura para funcionamento de redes é imprescindível, tendo em vista a capacidade que um 

único ator, com autonomia de recursos para mobilizar e executar ações no território, tende a 

gerar benefícios para toda a rede de atores, como visualizado no Sertão do Apodi através do 

Projeto Dom Helder Câmara. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 Para análise da organização social é narrada a percepção dos atores acerca da confiança 

e da cooperação, a partir de processos vigentes nos territórios em pauta. Além disto, questionou-

se acerca do processo de gestão territorial, institucionalizado no colegiado, para compreender 

se as normas vigentes favorecem à formação de capital social nos territórios pesquisados a 

confiança em torno da política territorial é insatisfatória. A restrita efetividade nas decisões e 

na realização de projetos é um dos principais fatores apontados pelos atores para o limitado 

nível de confiança: 

“Agora, devido a essa série de problemas, da não execução de projetos, da trava dos 

recursos e de não alcançarmos os objetivos, a demora, a burocracia, têm diminuído a 

credibilidade do território, do colegiado. Aí, as pessoas ficam ‘puxa, a gente luta tanto 

e não acontece nada e etc’” [S_MG] 

 

“A gente já ouviu muito: ‘ah, não vale a pena a gente participar, não vale a pena a 

gente vir para a reunião a cada mês, a cada dois meses, porque a gente vem, a gente 

discute, mas o que é aprovado, o que passa, o que acontece é fora dos territórios’. [...] 

Do mesmo jeito que acontece com o poder publico que não vem pro espaço porque 

sabe que esse espaço aqui não define muita coisa, a gente já está percebendo que está 

acontecendo com a sociedade civil. Muita gente boa da sociedade civil que acreditou 

e que acredita na política territorial está evitando ou deixando de vir para esse espaço, 

porque todas as políticas passam por outros espaços” [A_AM] 

 

 Este espaço de gestão pública colegiada, quando pouco efetivo nas decisões, não é 

capaz, como visto nos relatos, de estimular sentimento de empoderamento, diminuindo a 

confiança e o interesse em participar das redes o que enfraquece o capital social nos territórios. 

A relação entre empoderamento, confiança e capital social é apresentada por Schimdt (2003), 

quando afirma que o investimento e o cuidado nesses fatores levam à resolução dos problemas 

sociais e estruturais das comunidades. Sabatin (2006) contextualiza esta potencialidade, 

justamente, na participação da sociedade civil no ciclo de políticas públicas, realidade vista nos 

relatos, pois, na medida em que esses atores não têm capacidade de influência, não se 

configuram, exatamente, como participantes. 
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Se a confiança dos atores é inibida, a rede, espaço estrutural de fomento ao capital social, 

fica prejudicada. Isto significa esvaziamento dos colegiados territoriais e enfraquecimento da 

política pública analisada, como previsto por Costa (2005), ao apresentar que a incerteza no 

cumprimento de contratos leva ao desinteresse de investidores por determinada região. Por sua 

vez, Soares (2009) discute que a geração de confiança é o que produz capital social. Ademais, 

ressalte-se que alguns grupos são formados independentemente da confiança e o fomento a este 

fator é o que garante interações, afirma Fukuyama (1996) em situação similar aos espaços aqui 

analisados. Afirma-se isto, pois, a rede formada para interação dos atores, o colegiado 

territorial, é constituída como estrutura da política e não de modo espontâneo, o que reafirma a 

necessidade de fomento ao sentimento de confiança, pois, são necessárias garantias 

institucionais para manutenção das relações sociais e do capital social a elas vinculado, ou, 

delas gerada. 

 É a partir da confiança que se faz a ação comunitária, pois, dela se promove cooperação 

e, consequentemente, reciprocidade, conforme visto em Atria (2003). Estes fatores aparecem 

nas falas como suficientes, especialmente, no Sertão do Apodi, denotando melhor qualidade de 

cooperação e confiança, e, portanto, de capital social, naquele território: 

“Olhe, a cooperação eu acho fantástica. A confiança, eu lembro desse dado da 

primeira pesquisa que a gente fez na base da UERN. Perguntava com avaliava o nível 

de participação dos agricultores em associação ou cooperativa. Quase 90%, todo 

mundo era filiado em uma associação e cooperativa.” [S_SA] 

No território Açu-Mossoró os atores também apresentam viés satisfatório em torno da 

cooperação e da confiança, em relação ao esforço realizado: 

“A cooperação era uma cooperação boa. Agora eu não vou dizer que essa vai ser ruim 

ou boa porque ainda vai passar pelo processo. Mas era boa sim.” [S_AM] 

 

“Eu digo que há cooperação porque quem está, quem participa, ainda acredita que 

esse espaço é um espaço a ser potencializado. Então, eu acho que por isso que essa 

cooperação ela existe, porque mesmo a gente dizendo: “ah, a assistência técnica não 

passa por aqui. Mas tem que passar. Ah, o INCRA não está aqui, mas tem que vir”. 

Então, eu acho que a gente ainda tem o esforço e ainda tem a vontade de que esse 

espaço realmente aconteça de forma que dê conta da política territorial.” [A_AM] 

 

No Mato Grande, as falas revelam cooperação e reciprocidade em níveis frágeis: 

“A outra dificuldade é os integrantes do Território entenderem que em função da 

quantidade de recursos serem mínimas e não atender todo mundo, eles não priorizam 

algo que deem resultado para o maior número de grupos ou municípios possíveis. Por 

exemplo, se uma estrutura de polpa, esse dinheiro der para fazer duas estruturas de 

beneficiamento no Território, apresentam-se quatro, cinco, seis projetos desses, 
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nenhum efetivo. A gente não concentra forças para que um deles funcione e seja 

referência pros demais.” [A_MG] 

 

“Há grande dificuldade também na execução do trabalho coletivo, porque nos 

municípios, principalmente, as pessoas relacionadas ao poder público, são 

imediatistas e querem o benefício para o seu município, não querem o benefício para 

o Território, porque, se recurso fosse direto para o município, os prefeitos iriam cair 

em cima [...]” [S_MG] 

 

A cooperação, apresentada pelos sujeitos se mantém pela identidade que os aglutina, no 

caso destes territórios, a agricultura familiar e a ruralidade. Kliksberg (2002) e Lin (2001) 

sedimentam essa discussão propondo que cultura e identidade facilitam a coesão e a 

cooperação. Contudo, Lin (2001) alega que a eficácia e os retornos do capital social dependem, 

além destas características mencionadas, da capacidade de coordenação. A cooperação é frágil 

nos territórios analisados em vista de desenho institucional em torno da política. O colegiado é 

espaço de discussão e debates, mas, não possibilita efetivo planejamento, e nem implementação, 

dos objetivos da política a partir do envolvimento e integração dos atores, especialmente em 

virtude de dois fatores: o poder público não participa na qualidade desejável e, além disso, a ele 

compete, em nível municipal, a execução dos recursos destinados aos territórios, reforçando os 

resultados do ICV anteriormente referidos: Mato Grande, ICV baixo; Açu-Mossoró, ICV 

médio; e Sertão do Apodio, ICV alto. As características da organização social tendem a seguir 

padrão similar. 

Este debate aproxima-se da proposição teórica de que são as normas, especialmente as 

regras formais, que induzem – favorecendo ou dificultando – à cooperação (SOARES, 2009). 

Nas falas dos entrevistados, está tal preocupação 

“Eu acho que o principal desafio, a principal dificuldade é esse espaço (colegiado) se 

constituir enquanto espaço que discute todas as políticas, que não discute só o Proinf, 

projeto de infraestrutura. Mas se esse espaço discutisse e deliberasse sobre todas as 

políticas do município aí eles [prefeitos] teriam interesse de participar e, se fosse uma 

prerrogativa do município receber determinados recursos participar do espaço do 

colegiado territorial, eu acho que mudaria, eles viriam e participariam. Mas, como não 

passa por esse espaço territorial, eles não vêm.” [A_AM] 

 

“Então, eu acho que a avaliação que eu faço é que no momento da discussão, do 

debate, as pessoas se envolvem, discutem, encaminham, aprovam, mas, sua 

implementação é muito demorada. (...) Eu também acho que essa ausência de 

implementação ela parte muito mais porque as proponentes são as prefeituras. (...) Eu 

acho que falta interesse da própria prefeitura, enquanto proponente, de implementar 

determinados projetos. Às vezes é um recurso pequeno, que as prefeituras não vão ter 

total gestão sobre esses projetos, porque a gestão é pra ser do colegiado. (...) E eu acho 

que essa parte do formato do colegiado, essa coisa do formato do colegiado de que as 

entidades da sociedade civil não podem ser proponentes é muito ruim.” [A_AM] 
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“Porque muitas decisões e encaminhamentos dependem do poder público, a ver a 

questão dos PROINFs que dependemos de prefeitura, dependemos do governo do 

estado e nós temos perdido muitos recursos por falta da operacionalização do 

programa, dos projetos de acordo com a burocracia exigida, então, a gente fica nessa 

dependência.” [S_MG] 

 

“O que é que fez o território? Formalizou um grande fórum, mas, só quem poderia 

executar eram os entes públicos, ou prefeitura ou governo do estado através de suas 

secretarias. Então, isso travou a coisa. As prefeituras pouco participavam daqui, só 

quem participavam era as associações, só que, na hora de executar, não eram as 

associações, tinha que ir atrás de uma prefeitura.” [E_MG] 

 

“Até acredito que o fato de ter tido algumas mudanças, do ano passado pra cá, talvez 

próximo ano, não sei, daqui há dois anos, a gente vá avaliar de forma diferente, que é 

o fato de que também a sociedade civil possa concorrer aos Pronaf infraestrutura, 

porque se avalia que muitas vezes as prefeituras executam, ganham o projeto, se 

define para ir pra lá, mas, não têm empenho na execução. Eu acho que talvez está 

muito ligado que elas estão pouco no território, não dão muita importância ao 

território.” [E_SA] 

 

A fala deste último reforça o entendimento de que a participação do poder público, em 

especial, municipal, é restrita nos três territórios, não obstante à qualidade superior do capital 

social no Sertão do Apodi, de onde fala o informante. Por outro lado, o formato da política 

pública, por mais que tenha por intento fomentar processos descentralizados e coletivos, não 

tem sido efetiva neste quesito. Os atores, especialmente da sociedade civil, aproximam-se do 

colegiado, espaço da institucionalização da rede de atores, com expectativas de serem atendidos 

pelas políticas públicas e de se fazerem representados no processo de planejamento e 

cooperação, mas, também, de normas que sustentam expectativas. Isto ocorre em virtude do 

afastamento do poder púbico da política, além da mínima participação do colegiado, nos 

processos de implementação, quando a execução está afeita às prefeituras exclusivamente, o 

que se configura enquanto frágil cooperação. 

Não se fomenta nesta discussão autonomia da sociedade civil em detrimento do poder 

público, ao contrário, que normas institucionalizadas do desenho dos territórios integrem e 

garantam uma atuação cooperada e coordenada entre sociedade civil, entidades de apoio e 

fomento e poder público.   

 

4.3. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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Para a análise desta categoria, questionou-se como ocorriam os processos de 

comunicação e de acesso à informação pelos informantes, e, destes à base, isto é, do colegiado 

com os atores das instituições que estão ali representadas, bem como o acesso à assistência 

técnica na ponta. No que se refere aos processos de comunicação, isto é, acesso e canais, os 

principais meios de circulação da informação são as reuniões de base: 

“Nas reuniões das cooperativas, nas reuniões das entidades, por exemplo, se o debate 

que está acontecendo, se tem alguma coisa nova, se tem, de repente, na reunião aqui 

da equipe, eu já coloco o que está acontecendo. Depende muito do que se está 

debatendo também, se tem uma informação nova. Eu acho que acontece a 

socialização.” [E_SA] 

 

“Eu acho que ela ocorre nos momentos coletivos dos municípios. Muitos municípios 

têm reuniões dos sindicatos, têm os fóruns municipais, têm as reuniões das 

associações, das colônias. Então, eu acho que é nesse momento que os informes são 

repassados para as outras pessoas.” [P_AM] 

 

Os atores apresentaram diversas dificuldades no acesso à informação. A maioria delas 

é estrutural, da própria realidade geográfica dos territórios e de estrutura das telecomunicações, 

bem como da indefinição de processos de comunicação dentro das redes. O esforço para 

utilização das telecomunicações como meio de gerar comunicação mais eficiente e eficaz, 

contudo, encontra entraves: 

“No Mato Grande nós temos um vácuo no sinal de celulares e há muitas áreas que não 

têm internet, certo? Aí, a gente precisaria ter os meios necessários para ter nas bases 

a cada evento, a cada mobilização, ter esse envolvimento comunitário e passar a ideia 

territorial aos quatro cantos da região, para cada casa, para cada vila, para cada 

agricultor saber da importância da política pública e quem sabe ficar entusiasmado. A 

gente precisa ter os meios necessários para fazer isso. E muitas vezes, a liderança 

carente não tem mecanismos para fazer isso e, aí, fica centralizada a informação 

dentro do colegiado e essa informação precisa ser capilarizada ao máximo possível 

pros agricultores.” [S_MG] 

 

Em outras falas, o entrave no processo de comunicação e socialização da informação é 

apresentado somado à própria realidade espacial dos territórios, o que dificulta, também, a 

cooperação e a integração dos atores: 

“Dentro de uma associação, dentro de uma comunidade, a comunicação já é difícil. 

Eu parto de uma reunião de uma associação ou uma cooperativa. Para você conseguir 

reunir aqueles representantes, eu tenho que fazer malabarismo. E olhe que está dentro 

de uma mesma comunidade, com um raio de ação de no máximo 15 km da sede da 

associação, para o associado mais longe. Imagina num território com 16 municípios 

com uma série de problemas de canais de comunicação. Celular, tem muitos cantos 

que não alcança; internet, muitos locais que não têm. [...] A gente não tem muitas 

rádios comunitárias dentro do território. A internet agora que está tendo um alcance 

mais ampliado.” [A_MG] 
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“Olha, as dificuldades principalmente para as áreas de assentamento é acesso. O 

acesso que, vamos dizer, é você ter acesso lá ao local para ir. Então, assim, é o que a 

gente está sentindo de dificuldade é essa. A outra coisa também é a questão também 

que veio até pelo território, que foram as casas digitais que foi um que iria ser o meio 

de comunicação com os assentamentos. [...] Então, assim, é uma comunicação, é a 

internet, que nós não temos nas comunidades rurais.” [S_AM] 

 

As carências destacadas estão, no caso do Mato Grande, na infraestrutura de 

telecomunicações, concretizada em sinal para celular e na indisponibilidade de internet. No 

caso do Açu-Mossoró, o destaque é dado ao acesso físico, às dificuldades de contato 

interpessoal. Desta forma, o informante relaciona a situação de comunicação e informação à 

limitação financeira, ou seja, à indisponibilidade de recursos para translado dos integrantes e 

das lideranças do colegiado. A comunicação é frágil, também, em termos de tempo e de 

processos, que não são bem definidos: 

“Esse é um ponto que nós já estamos discutindo, um ponto falho nosso é a 

comunicação. Nós não temos um jornal, não temos um folder, não temos uma revista, 

não temos um município que tenha rádio que receba nenhum relatório das reuniões, 

porque nós temos reuniões mensais e nessa reunião nós fazemos um relatório da 

reunião e nem isso nós fazemos, mas, aí, é culpa nossa. [...] E aí vem a outra parte que 

é pelo celular o contato que nós temos, liga para um, liga para outro. Eu acho falho. 

[...] Não temos disponível ainda transporte para fazer essas visitas e não temos 

também gente com interesse de fazer, porque tem várias instituições dessas que têm 

jornalzinho informativo, mas, em relação ao território, em relação a comunicação, está 

faltando um envolvimento maior. [...] Nossa comunicação é péssima, precária.” 

[P_MG] 

 

“No momento das assembleias, no momento das reuniões que fazem nas associações 

também, o pessoal que participa deve repassar isso para os beneficiários, para as 

pessoas que são sócios, sócias. Acredito que o pessoal repassa para as comunidades. 

A dificuldade disso é que, assim, a gente se reúne uma vez por mês, então, às vezes, 

possa ser que a gente se reúna antes dessa assembleia ou quando a gente vá se reunir 

e as organizações passam um tempo para se reunir. Aí, talvez a mensagem, as 

informações, cheguem atrasadas porque desencontra as datas.” [E_AM] 

 

A importância da comunicação é tão recorrente que aparece dentre as principais 

dificuldades enfrentadas, nos territórios Açu-Mossoró e Mato Grande, diferentemente do Sertão 

do Apodi, que conta com estrutura eficiente de articulação e comunicação a partir do Projeto 

Dom Helder Câmara. As falas abaixo mostram como este difere dos demais em termos de 

canal/agente de comunicação: 

“No geral, no Sertão do Apodi, não é que é perfeito, mas ocorre. Porque cada 

comunidade tem um multiplicador e um mobilizador social. Nos dez municípios que 

o Dom Helder atua, cada reunião do colegiado, além de representantes das 
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comunidades, tem pessoas contratadas que não é como um emprego, mas recebe uma 

bolsa pra fazer multiplicação social e ser os multiplicadores. São pessoas da 

comunidade. Então, essas pessoas, qual a missão delas? Fazer o repasse das atividades 

que ela participa. [...] Esse povo atua para convidar, ajudar na mobilização e 

articulação e, para divulgar, faz toda a diferença. Um assessor territorial sozinho e dez 

mobilizadores, é como se fossem dez assessores. Então, assim, faz uma diferença.” 

[S_SA] 

 

“A gente precisava no território ter mecanismo de comunicação mais eficiente. A 

questão de descer às bases, descer às comunidades de forma mais olho no olho, porque 

essa coisa de só na internet e telefone às vezes não sensibiliza tanto. Você indo na 

base diretamente, frente a frente com as lideranças, os agricultores, a gente consegue 

levantar mais a causa territorial.” [S_MG] 

 

“Até que quando estava o menino aqui do território, o articulador, ele fazia, ele descia. 

Em cada município a gente chamava e tinha a reunião do colegiado quando a gente 

trazia algumas decisões. Dali vinha o que estava acontecendo em cada município e 

ele descia para os municípios para acertar lá com os sindicatos. Então estava 

ocorrendo assim.” [S_AM] 

 

É importante o reconhecimento da diferença de estrutura para acesso a comunicação e 

informação no Sertão do Apodi, através do Projeto Dom Helder Câmara, tendo em vista que a 

comunicação, geradora do diálogo e interação, fortalecem a rede de atores otimizando confiança 

e cooperação (LIN, 2001; PUTNAM, 2008). É perceptível a fragilidade nos territórios com 

maior dificuldade. Como no Mato Grande e no Açu-Mossoró, no que se refere a canais e a 

disponibilidade de recursos: 

 “E tem outra coisa, existe também uma consideração diante de uma circunstância que 

a gente analisou que é quando se faz uma mobilização direta, quando você consegue 

ir até à prefeitura e sensibilizar o prefeito, quando você consegue ir a uma secretaria 

e sensibilizar o secretário da importância dele dentro do território. Aliás, dentro da 

reunião para tratar desses assuntos relativos ao território, aí você consegue. Mas, 

infelizmente, isso não tem uma continuidade, não tem uma persistência de eles 

estarem sempre presentes nas reuniões.” [A_MG] 

 

“Então, eu considero muito importante que existam mais pessoas que tenham essa 

função no território de articular, de mobilizar as pessoas, de chamar para as reuniões, 

de divulgar os resultados das reuniões, e, quando isso está em falta, pelos problemas 

mesmo de convênios e contratos, dificulta um pouco o repasse das informações. 

Quando isso está acontecendo, quando existem profissionais dentro do território com 

essa finalidade, com essa função, o resultado da comunicação ele é bem melhor.” 

[P_AM] 

 

O informante remete o tema da comunicação à burocracia quando se refere a convênios 

e contratos. Neste quesito, é factível assumir que a presença do Projeto Dom Helder no Sertão 

do Apodi garante estabilidade de comunicação entre a política pública e o público interessado. 
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Estes aspectos estruturais de acesso à informação e meios de comunicação apresentados 

pelos informantes permitem discutir a capacidade dos territórios em se articular mediante o 

processo de comunicação, tendo em vista que este é formador e fortalecedor das redes. O que 

se percebe é uma dificuldade na difusão e na ampliação da capilaridade de acesso às 

informações acerca das políticas públicas que beneficiam os atores territoriais. Este contexto, 

provoca assimetria nas informações, baixa adesão dos atores às políticas públicas e o 

esvaziamento do colegiado, enquanto espaço institucional que representa o território e sua 

gestão. Isto tem pacto no desenvolvimento do território, visto que inibe o empoderamento dos 

atores  de forma igualitária e democrática, ademais, o esvaziamento do espaço institucional 

enfraquece as políticas públicas, pois os atores territoriais não são apenas beneficiários, mas 

elementos estratégicos no ciclo de políticas públicas contribuindo no seu processo de 

implementação e melhoria. 

A informação, quanto a conteúdo, assume caráter de assistência técnica, mediante a 

garantia de acesso a políticas públicas e acesso a mercado, conforme trata o Banco Mundial 

(2003). Os maiores responsáveis por isto, nos territórios analisados, são entidades de apoio e 

fomento, proporcionando, quanto ao nível, uma informação entre os próprios membros da 

comunidade, representada aqui pelo território e seu colegiado, quando orienta e propõe aos 

membros o diálogo colaborativo na sua função de assistir, tanto fomenta, especialmente, uma 

comunicação e informação em nível entre comunidades, a partir da troca de saberes. Contudo, 

a comunicação e informação sendo conduzida pelas entidades de apoio e fomento, 

singularmente, apresenta restrições, pois, há descontinuidade nos processos de assistência 

técnica. O Sertão do Apodi apresenta vantagem, pois, o Projeto Dom Helder Câmara tem 

autonomia na execução de projetos de assistência técnica que decorre da mobilização, de 

capacitação e apoio estrutural: 

“No entanto sem assistência técnica fica complicado e aqui no território, por ser um 

território que boa parte da sua área está localizado na chapada do Apodi, que é uma 

área que até pouco tempo era uma área de latifúndio, hoje tem muitos assentamentos. 

São áreas grandes e muitos deles estão sem assistência técnicas. Os poucos que têm 

assistência técnicas é do projeto Dom Helder Câmara e os que não têm ficam além, 

meio, que parados no tempo porque não avançam devido não ter assistência para 

discutir e fazer suas ações chegarem ao final. [...] Um exemplo do Projeto Dom Helder 

é que as comunidades apresentem seus planejamentos, esses planejamentos são 

aprovados, porque são planejamentos elaborados pelas comunidades e a partir desses 

planejamentos elaborados pela comunidade vira-se um contrato para as ONGs 

executarem. O que as pessoas decidem nas comunidades é o que vira contrato para a 

execução da assistência técnicas.” [A_SA] 
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A garantia de estrutura mínima para a promoção da informação, a partir de mobilização 

social e do fomento à assistência técnica, é imputada ao Estado (FLORES, 2007). Mas, aqui, 

no que se refere à comunicação e informação, há mais consequências da ausência dos 

representantes do poder público: as informações das políticas que influenciam o território não 

passam pelo colegiado, nem o colegiado tem condições de garantir tal tramitação. Além disto, 

as entidades que se destacam em proporcionar condições de apoio e fomento para o 

desenvolvimento só o faz mediante subsídio financeiro e estrutural e, caso ocorram 

dificuldades, as informações não fluem além do colegiado, prejudicando os objetivos da política 

de desenvolvimento territorial 

“Eu acho assim, que quem está executando projetos ou ações que têm a ver com a 

questão da articulação territorial, as informações também chegam. Então, mesmo que, 

sei lá, que o território esteja passando por um momento de maior dificuldade, que está 

sem articulação territorial, que está sem garantia de recursos para realizar as atividades 

e tal, eu acho que as organizações que estão executando alguma parceria sabem o que 

está acontecendo. Assim, têm, às vezes, dificuldades de passar em alguma reunião. 

Porque, às vezes passa, e, quando o território tem dificuldades nessa dinâmica, então 

fica sem reuniões, tem mais tempo, demora mais para se reunir.” [E_SA] 

 

“As instituições não estão preparando a base. Eles participam como representantes, 

dão opiniões, mas, quando a gente chega na base, a gente não vê a base com 

conhecimento territorial. Inclusive, até a universidade. Tirando os grupos que estão 

dentro do projeto territorial, o restante quase ninguém conhece a política territorial do 

governo federal, que é os territórios da cidadania. E aí, eu acho que o Núcleo [diretivo] 

deveria ter um custeio para a gente fazer essa divulgação e fazer esse trabalho com as 

bases.” [P_MG] 

 

Estas circunstâncias confirmam as proposições de Coleman (2000), Portes (1996) e 

Putnam (2008) acerca das redes como estrutura de diminuição da assimetria de informação e 

de potencialização de atividades e projetos de desenvolvimento. Além disto, é perceptível que, 

mesmo com todas as dificuldades, é creditada a este espaço a possibilidade de gerar informação, 

aprendizagem e empoderamento dos atores: 

“Eu avalio como bastante positivos os efeitos disso, porque são discussões que são 

discutidas, onde existe os diversos pensamentos e com isso pode-se ter melhor 

avaliação. Muitas vezes algum ou outro projeto poderia correr outro risco de ter algum 

erro técnico, algum erro na sua concepção para o pensamento das pessoas em si, os 

cidadãos em si. Quando são essas obras, esses projetos são discutidos a nível de 

colegiado, há uma grande chance de todas as pessoas opinarem e aí corrigir essas 

distorções e esses efeitos serem mais positivos de uma forma para todos os seus 

benificiários.” [A_SA] 

 

“Os impactos maiores foram de participação e de crescimento das pessoas. Vou dar 

um exemplo dos PROINF. Não ocorreram, mas as pessoas aprenderam a elaborar, 

aprenderam com a discussão e foram buscar em outros parceiros. [...] Então, assim, 
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eu acho que o maior resultado é o aprendizado, ou seja, não existe projeto perdido. Se 

ele não foi financiado, não foi perdido o aprendizado. A lição aprendida de tudo isso 

é essa construção coletiva que o Sertão do Apodi tem... [S_SA] 

 

“O que eu vejo de positivo é isso aí, é a própria questão dos atores estarem vendo que 

tem esse espaço para discutir os seus problemas. Eles não estão sendo resolvidos 

ainda, mas que pelo menos você está expressando. Você tá conseguindo chegar perto 

de alguém que tenha esse poder de decisão. [...] A gente está se unindo e trazendo e 

vendo que nós temos dificuldades comuns. [...] isso está servindo de ponto positivo 

para que a gente aprenda. Acho que isso é um caminho que a gente está aprendendo 

para chegar até o diálogo sociedade civil-gestor público, gestão pública-sociedade. O 

ponto positivo maior é esse.” [A_MG] 

 

“Então, é importante o espaço, as decisões que forem tomadas têm que ser mesmo 

respaldadas pelo município. [...] Não pode também ser só um espaço de reunião, de 

discussão, se não tiver ações efetivas de projetos que precisam ser mesmo 

intermunicipais, principalmente no caso da agricultura, da rede de comercialização. 

Ela tem que acontecer mesmo, tanto de comercialização como de assessoria técnica e 

extensão rural, tem que ser intermunicipais mesmo. Ver o que está dando certo em um 

município e levar para o outro, uma troca de experiência entre os agricultores. Então, 

essas ações têm que ser mesmo entre territórios, precisam mesmo ser valorizadas pelo 

município e quem é o maior responsável é o prefeito.” [P_AM] 

 

 O colegiado é, portanto, reconhecido como espaço de aprendizagem empoderamento 

dos indivíduos, capaz de produzir ações coletivas e cooperadas. Contudo, pouco potencializa o 

território tendo em vista dificuldades no fluxo e nos canais de informação entre seus integrantes 

e, destes, às bases. A infraestrutura física, financeira e de pessoal é limitada, fato que, é válido 

destacar reproduz-se em todo o segmento da agricultura familiar a exemplo da fragilidade nos 

serviços de assistência técnica e extensão rural. 

A fragilidade é maior em dois territórios, Mato Grande e Açu-Mossoró. O Sertão do 

Apodi apresenta maior autonomia no processo de comunicação pela estrutura do Projeto Dom 

Helder. Enfatiza-se a relação entre as categorias analisadas, pois, a dificuldade estrutural 

influencia diretamente na comunicação e, consequentemente, na cooperação entre atore quanto 

à constituição de redes. Relação similar está presente no acesso à informação, no tocante aos 

serviços de assistência técnica e extensão rural, igualmente fragilizados, estando o Sertão do 

Apodi em condições mais favoráveis pela presença de organizações não-governamentais 

conforme destacou Cunha (2012) a partir do processo de assistência técnica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve o objetivo de sistematizar elementos de desenvolvimento territorial 

a partir de atributos de capital social presentes nos Territórios da Cidadania do Rio Grande do 

Norte, através de metodologia qualitativa, mediante à análise das seguintes categorias: redes, e 

seus atributos relações de ligação, relações de ponte, relações de conexão e estrutura; 

características de organização social, e seus atributos confiança, cooperação e normas; e 

comunicação e informação, e seus atributos acesso e canais e níveis e conteúdo. 

Nos casos apresentados, que no tocante às redes, os territórios apresentam características 

similares, quais sejam, destacadas relações de ligação e ponte, e fracas relações de conexão. Os 

informantes apresentam as mesmas reclamações acerca da frágil participação do poder público. 

A ausência deste ator traz prejuízos à efetividade dos Territórios da Cidadania conforme 

preconizados em seus documentos de referência, afinal, os respectivos colegiados, na condição 

de instância articuladora e mediadora de interesses e demandas coletivas não têm poder 

executivo na política territorial, o que reside, exclusivamente, nas prefeituras municipais. 

No que tange às características de organização social, notou-se débil nível de confiança 

e cooperação nos territórios. Estes atributos foram assim analisados, especialmente, em virtude 

do desenho institucional que não garante a implementação do planejado e deliberado pelos 

atores territoriais, o que acaba por enfraquecer a própria política territorial. Sem a garantia de 

ganhos efetivos pelos atores, especialmente aqueles da sociedade civil, há deslegitimação dos 

espaços criados para participação e, assim, deterioração da confiança em torno da política. Esta 

situação foi percebida nos três territórios. Ademais, não se percebe satisfatória cooperação, 

pois, as normas, reforçadoras da confiança e indutoras do processo de articulação coletiva, não 

levam à interação e à interdependência entre os atores. Pelo contrário, as dispensam no alcance 

de objetivos da política. 

Os três territórios apresentam similares recursos de comunicação e acesso à informação 

– reuniões nas bases como principal mecanismo e utilização deficitária das redes e sinais de 

telecomunicações. O acesso à informação, tanto no que tange ao processo de articulação quanto 

no acesso à assistência técnica, é fator modificador da realidade territorial e aglutinador, 

passível de prover cooperação entre os atores territoriais e destes com outras instituições direta 

ou indiretamente vinculadas à política territorial. 

Os três territórios apresentam realidades similares em virtude de serem produtos de uma 

política pública que os constitui a partir dos mesmos critérios. Em consequência da 
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interdependência das categorias de análise de capital social, a presença ou a ausência de 

qualquer tipo de relação – de ligação, ponte ou conexão – influencia no desempenho da política 

territorial, afetando a organização social e fomentando processos de acesso à informação. Nos 

casos em pauta, em que pese a similaridade das condições gerais de estrutura e funcionamento, 

o Sertão do Apodi apresenta qualidades superiores aos demais tendo em vista sua trajetória de 

cooperação e articulação social em torno da assistência técnica, aspecto histórico do território. 

Este papel tem sido centrado no projeto Dom Helder Câmara. 

A presença do projeto Dom Helder Câmara que articula, em paralelo ao Território da 

Cidadania, os mesmos atores da política pública com capacidade de mobilização social e de 

efetividade de ações, é capaz de fomentar processos de desenvolvimento diferenciados no 

Sertão do Apodi. Este pode ser fator explicativo, tangenciando o construto capital social, para 

que o território apresente condições de vida e melhores níveis de desenvolvimento que os outros 

dois aqui abordados. 

As realidades reveladas evidenciam a importância dos elementos de capital social para 

estudos de desenvolvimento territorial. Assim, os objetivos da pesquisa foram alcançados, na 

medida em que se conseguiu sistematizar inquietações empíricas do autor a partir de 

pressupostos teóricos, revelando aspectos comuns dos Territórios da Cidadania que 

proporcionam e são influenciados por atributos de capital social – redes e relacionamentos, 

características de organização social e comunicação e informação. 

Em virtude das dificuldades de acesso às bases, ou seja, ao conjunto maior de membros 

que são representados nos colegiados, não foi possível traçar um panorama detalhado acerca da 

extensão e o dimensionamento do capital social dos territórios. Esta é uma sugestão de estudos 

posteriores, analisar toda a rede de relacionamentos envolvida nos Territórios da Cidadania, 

desde o colegiado até a base, de modo quantitativo, compreendendo a posição das instituições 

e sua capacidade de influência, é proposta válida. Ademais, o Projeto Dom Helder assume, no 

Sertão do Apodi, posição de destaque, e por esta razão, é igualmente válida iniciativa que 

busque revelar os procedimentos adotados por seus técnicos, em torno do fortalecimento da 

política territorial, de modo a sistematizar uma experiência que, a princípio, se apresenta exitosa 

e digna de replicação. 

  



54 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRAMOVAY, Ricardo. O futuro das regiões rurais. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 

 

______. Para una teoría de los estudios territoriales. In: MANZANAL, Mabel; NIEMAN, 

Guillermo. Desarrollo rural: organizaciones, instituciones y territorios. Buenos Aires: Fund. 

Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad (Ciccus), 2006. 

 

ATRIA, R. Capital Social: concepto, dimensiones y estrategias para su desarrollo. Capital 

Social y Reducción de la Pobreza en América Latina  y  el  Caribe:  en  busca  de  un  nuevo 

paradigma. Santiago: Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2003 

 

BANCO MUNDIAL. Questionário Integrado para Medir Capital Social. Washington, 

2003. 

 

BANDEIRA, P. Participação, Articulação de Atores Sociais e Desenvolvimento Regional. 

Brasília: Instituto de Política Econômica Aplicada, 1999. 

 

BAQUERO, Marcelo; CREMONESE, Dejalma (orgs.). Capital social: teoria e prática. Ijuí: 

Editora Unijuí, 2006. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004. 

 

BARBOUR, Rosaline. Grupos Focais. São Paulo: Artmed, 2009 

 

BECKER, B. O uso político do território: questões a partir de uma visão do tereiro mundo. In: 

BECKER, B.; COSTA, R.H.; SILVEIRA, C.B. (Orgs). Abordagens políticas e espacialidade. 

Rio de Janeiro: UFRJ, p. 1-8, 1983. 

 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. São Paulo: Difel; Bertrand Brasil, 1989. 

 

______. The Forms of Capital. In: RICHARDSON, J. G.,  Handbook  of  Theory  and 

Research for Sociology of Education. New York: Greenwood Press, p. 241–258, 1986.  

 

BOISIER, Sérgio. El difcil arte de hacer región: las regiones como actores territoriales del 

nuevo orden internacional (conceptos, problemas y métodos). Cuzco: Centro de Estudios 

Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1992. 



55 

 

 

BORBA, M. F. S; GOMES, J. C. C.; TRUJILLO, R. G. Desenvolvimento endógeno como 

estratégia para a sustentabilidade de áreas marginais. ITCP, USP, 2010. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretaria de Desenvolvimento Territorial. 

Referências para o desenvolvimento territorial sustentável. Brasília, 2005. 

 

______. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro de Pesquisa Agropecuária de 

Clima Temperado. Territórios da Cidadania: proposta do Ministério do Desenvolvimento 

Agrária para redução da desigualdade social no meio rural do brasileiro. Disponível: 

<http://www.cpact.embrapa.br/forum/noticias/index.php> Acesso em: 11/10/2012 

 

BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia de 

planejamento. 4. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008 

 

BUARQUE, Sérgio. Reflexões e proposições de políticas públicas de desenvolvimento 

territorial. Série Desenvolvimento Rural Sustentável, v.15. Brasília: IICA, 2012. 

 

CASTELLS, Manuel; BORJA, J. As cidades como atores políticos. Novos Estudos CEBRAP 

– Dossiê Cidades, 45, 1996. 

 

CHÉVEZ, M. L. Z. de. Capital Social e Desenvolvimento Local: alguns apontamentos 

teóricos. Anais... IV Congresso Brasileiro de Administração Rural, Goiânia, 2001. 

 

COLEMAN, James S. Foundations of social theory. Londres: The Belknap press of Harvard 

University Press, 1990 

 

COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital.  In: LESSER, E. L. 

Knowledge  and  Social Capital: Foundations and Applications. Boston, MA: Butterworth-

Heinemann, p.17 – 41, 2000. 

 

COLEMAN, J.S. The American Journal of Sociology, v.. 94, Supplement: Organizations and 

Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. p. S95-

S120, 1988. 

 

COMISSIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. Nuestro futuro 

comum: relatório Brundtland. Nações Unidas, 1987. 



56 

 

 

COSTA, F.C. Capital Social e o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Sinos: um estudo de 

caso. VIII SEMEAD. Seminários em Administração FEA-USP. São Paulo, 2005. 

 

CUNHA, Abdon Silva Ribeiro. Metodologias de serviços públicos de ater: estudo em 

instituições do rio grande do norte. Dissertação de Mestrado. UFRN: Natal, 2012 

 

DELGADO, Nelson G.; BONNAL, P.; LEITE, S.P. Desenvolvimento territorial: articulação 

de políticas públicas e atores sociais. Rio de Janeiro: IICA - OPPA/CPDA/UFRRJ, 2007 

 

DELGADO, Nelson Giordano; LEITE, Sergio Pereira. Políticas de Desenvolvimento 

Territorial no Meio Rural Brasileiro: Novas Institucionalidades e Protagonismo dos Atores. 

DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.54, n. 2, p. 431-473, 2011.  

 

DI MEO, G. Géographie sociale et territoires. Paris: Nathan, 1998. 

 

DOLLAR, D., PRITCHETT, L. Assessing Aid — What Works, What Doesn’t,  and Why.  

World Bank Policy Research and Oxford University Press, 1998. 

 

FONTE, M.;  RANABOLDO, C. Desarrollo rural, territórios e identidades culturales: 

perspectivas desde América Latina y la Unión Europea.  Revista Opera. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, n. 7, 2007. 

 

FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. São Paulo: Artmed, 2009 

 

FLORES, M. La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo 

sostenible. Revista Opera. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, n. 7, 2007. 

 

FUKUYAMA, F. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: 

Editora Rocco, 1996. 

 

______. A Grande Ruptura: A natureza humana e a reconstituição da ordem social.  Rio de 

Janeiro: Editora Rocco, 2000. 

 

GEORGE, A.; BENNETT, A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 

London/ Cambridge, MIT Press, 2005. 



57 

 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

GREVE, A., BENASSI, M., STI, A.D. Exploring the contribuitions of human and social 

capital to productivity. SUNBELT XXVI conference, Vancouver, 2006. 

 

GROOTAERT, C. Social Capital: The missing link? The World Bank, Social Capital 

Initiative, 1998. 

 

GROOTAERT, C.; BASTELAER, T. van. Understanding and Measuring Social Capital: A 

synthesis of findings and recommendations from the Social Capital Initiative. The World Bank, 

Social Capital Initiative, 2001 

 

GUANZIROLLI, C. E. Experiências de desenvolvimento territorial rural no Brasil. Niterói: 

Faculdade de Economia – UFF, 2006. 

 

HAESBERT, R. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: 

EDUFF, 1997 

 

HEALY, K.; HAMPSHIRE, A. Social Capital: a useful concept for social work? Australian 

Social Work, v.55, n. 3, p. 227 – 238, Setembro, 2002.  

 

JACOBI, P. R. Espaços Públicos e Práticas Participativas na Gestão do Meio Ambiente no 

Brasil. In: Revista Sociedade e Estado. Brasília: Editora UnB. n. 18, p. 315-338, 2003.  

 

KLIKSBERG, B. Capital Social e Cultura: As chaves esquecidas do desenvolvimento. 

Programa de Promoção da Reforma Educativa na América Latina e Caribe – PREAL Brasil, 

Séries PREAL de Debates, Edição Especial, 2002. 

 

KNACK, S.    Aid  Dependence  and  the  Quality  of  Governance:  CrossCountry Empirical 

Tests. Southren Economic Journal, v. 68, n. 2, p.319-329, 2001. 

 

KNOWLES, S. Social Capital, Egalitarianism and Foreign Aid Allocations.  Journal of 

International Development, v. 19, p.299–314, 2007.  

 



58 

 

KRISHNA, A. UPHOFF, N. Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and 

Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, 

India. Social Development  Department The World Bank, Washington, 1999 

 

LAVILLE, J. L. A but non lucratif. 1901-2001: cent ans de liberte d’associations. Paris: 

Fischbacher, 2001. 

 

LECHNER, N. Desafíos de un Desarrollo Humano: individualización y capital social. Foro 

de  Desarrollo  y  Cultura,  organizado  por  Science  Po  para  Asamblea  General  del  Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID. Paris: Março,1999. 

 

LIMA, J. C. A Teoria do capital social na análise de políticas públicas. Política & Trabalho, 

v. 17 , p. 46-63, Setembro, 2005. 

 

LIN, N. Building a Network Theory of Social Capital. Social Capital: Theory and Research, 

New York: Aldine de Gruyter, 2001. 

 

MACHADO, Diego Donizetti Gonçalves. Desenvolvimento e território: uma análise das 

políticas públicas de abordagem territorial no governo Lula (2003-2010). Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, 2011.  

 

MAILLAT, D. Milieux innovateurs et dynamique territoriale. In: Rallet, A & Torre, A. 

(Coord.). Économie Industrielle et Économie Spatiale. Paris: Economica, 1995. 

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de 

pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração análise e interpretação de dados. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

MENDONÇA, Nilton C. ORTEGA, Antônio C. Estratégias de desenvolvimento territorial: 

governo FHC x Lula. In: X Encontro Nacional de Economia Política. Uberlândia, 2005 

 

MULS, Leonardo M. Desenvolvimento local, espaço e território: o conceito de capital social e 

a importância da formação de redes entre organismos e instituições locais. Economia, Brasília, 

v.9, n.1, p. 1-21, 2008. 

 

NAVARRO, Zander. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os caminhos do 

futuro. Estudos Avançados. v. 15, n. 43, p 83-100, 2001. 

 



59 

 

NARAYAN, Deepa. Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty.  Washington, DC: The 

World Bank, Policy Research Working Paper. n. 2167, 1999. 

 

NEIRA, I; VÁZQUEZ, E.; PORTELA, M. An Empirical Analysis Of Social Capital And 

Economic Growth In Europe (1980-2000).  Social Indicators Research. v. 92, n. 1, p. 111.-

129, Maio. 2009. 

 

OLIVEIRA, G.C.P.G. Desenvolvimento local endógeno: redes de cooperação. In: 40o 

Encontro de Economia Gaúcha, PCRS, 2008. Anais....Estudos Setoriais; sessão 5-3, PUCRS, 

29-30. Maio. 2008. 

 

PERES, Fernando. C. Capital Social: a nova estrela do crescimento econômico. Preços 

Agrícolas. Piracicaba, n. 163, p. 6-9, Maio. 2000. 

 

PORTELA, M.; NEIRA, I. El papel del capital social en la ayuda al desarrollo: un primer 

análisis para la OCDE. REM, n.30, p. 185-208, 2012. 

 

PORTES, A. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual 

Reviews of Sociology, vol.24, p. 1–24, 1998. 

 

PORTES, Alejandro; LANDOLT, Patrícia. The downside of social capital. In: the American 

Prospect, n.13, Mai./Jun. 1996. 

 

POUPART, J. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução 

de Ana Cristina Nasser. Petrópolis, Rj: Vozes, 2008 

 

PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. 5 ed. Rio 

de Janeiro: FGV, 2008 

 

RAFFESTIN, C. Territorialité: concept ou paradigme de La geographie sociale? Geographica 

Helvética, n. 2, p. 91-96, 1986. 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2008 

 

ROBINSON, L.; SCHIMD, A. A.; SILES, M. E. Is Social Capital Really Capital. Review of 

Social Economy, v. 60, n. 1, p. 1–21, 2002. 



60 

 

 

RÜCKERT, Aldomar Arnaldo; RAMBO, Anelise Graciele. Metodologia das escalas 

geógraficas de poder e gestão aplicada aos estudos de desenvolvimento em quatro 

territórios rurais. XLV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e 

Sociologia Rural - SOBER. Londrina, 2007 

 

SABATINE, F. The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical 

Perspective. Milan: Fondazione eni Enrico Mattei, 2006. 

 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2004 

 

SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. In. SANTOS, Milton & BECKER, Bertha (Org.). 

Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. 3. ed. Rio de Janeiro: Laparina, 

2007 

 

SAYAGO, D.; TARTARUGA, LGP; OLIVEIRA, M. M; ECHEVERRI, R. Desenvolvimento 

sustentável e territorialidade: identidades e tipologias. (Bases conceituais e proposta 

metodológica). Brasília: PCT/SDT/MDA-IICA, 2006. 

 

SCHMIDT, J. P. Capital Social e Participação Política em Santa Cruz do Sul. In: CORREA, S. 

Capital Social e Desenvolvimento Regional. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, p. 213–263, 

2003.  

 

SCHNEIDER, Sérgio. A abordagem territorial do desenvolvimento rural e suas articulações 

existentes. Sociologias, Porto Alegre, v.6, n.11, p. 88-125, 2004. 

 

______. Ciências sociais, ruralidade e territórios. CAMPO-TERRITÓRIO: revista de 

geografia agrária, v.4, n.7, p. 24-62, 2009. 

 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 

 

SOARES, Ana Paula Amazonas. A Relação entre o Capital Social e o Desenvolvimento 

Local: o caso das comunidades rurais de baixo rendimento em Pernambuco, Brasil. Tese 

(Doutorado) – Escola de Economia e Gestão, Universidade do Minho, 2009.  

 



61 

 

SOUZA, M. L. de. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: 

CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (orgs.). Geografia: conceitos e 

temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 

 

STOLLE, D. The Sources of Social Capital -  Generating  Social  Capital:  Civil  Society  

and Institutions in Comparative Perspective. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 

 

VASQUEZ BARQUERO, A. Desenvolvimento Endógeno em tempos de globalização. Porto 

Alegre: Ed. UFRGS/FEE, 2002. 

 

VEIGA, José Eli da. A dimensão rural do Brasil. Seminário n. 4/2004, 1º abr. 2004 

[submetido à RBEUR, janeiro 2004]. São Paulo: FEA-USP, 2004 

 

______. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. 3ed. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2008 

 

WALLIS, J.; DOLLERY, B. Social Capital and Local Government Capacity. Australian 

Journal of Public Administration,  v. 3, n. 61, p. 76 – 85, Setembro. 2002. 

 

WELLMAN, B.; FRANK, K. Network Capital  in  a Multilevel World: Getting Support from 

Personal Communities. Social Capital: Theory and Research. New York: Aldine de Gruyter, 

2001. 

 

WOOLCOCK, M. La Importancia del Capital Social para Comprender los Resultados 

Económicos y Sociales. Poverty Net Library / PRSP, The World Bank, 2001. 

 

WOOLCOCK, M.; NARAYAN, D. Capital Social Implicaciones para la teoría, la 

investigación y las políticas sobre desarrollo. Poverty Net Library / PRSP, The World Bank, 

2002. 

 

YIN, R.K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 


