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RESUMO 
 
A política de desenvolvimento rural no Brasil tem a abordagem territorial como 
estratégia, e estabeleceu há alguns anos a criação de espaços para participação 
social diversificada, denominados colegiados ou Fóruns Territoriais. Nesses espaços 
deveriam estar presentes representantes de diversos segmentos da sociedade que 
compõem a dinâmica política dos Territórios: organizações da sociedade civil (ONGs, 
Sindicatos, Associações, Cooperativas, Movimentos Sociais, etc.) e gestores públicos 
(secretárias municipais e estaduais, autarquias e órgãos federais como o MDA). Este 
trabalho tem como objetivo analisar as influências e estratégias estabelecidas pelos 
representantes políticos considerados centrais no debate e execução de ações com 
enfoque Territorial no Mato Grande/RN. Focalizamos as influências de suas atuações 
no campo de discussões conformado a partir do espaço institucionalizado de 
participação, o Colegiado Territorial, estabelecido sob a orientação dessa estratégia 
em 2005 enquanto instância de gestão e controle social das ações do Estado. 
Buscamos também compreender a partir das trajetórias desses representantes, 
mobilizando o conceito de campos (Bourdieu, 1989,2002) como dinamizam, 
influenciam a organização interna, de pautas e tomada de decisões nos espaços para 
representação (Colegiado e Núcleo Diretivo). A partir de observações participantes, 
como também de entrevistas semi-estruturadas com os agentes considerados 
centrais, podemos vislumbrar elementos que aproximam essas trajetórias. Oriundos 
da Agricultura Familiar, os representantes centrais conseguem exercer o poder 
simbólico (Bourdieu, 1989) nesse campo de debates e interesses, compartilham em 
suas trajetórias pontos comuns como o trânsito entre movimentos sociais e 
organizações de assistência técnica, processos que se reproduzem em um contexto 
de negligência das gestões municipais e Estadual com esse debate, fator que 
condicionaria a reprodução de um ambiente de baixa participação social em torno da 
promoção do desenvolvimento rural, logo das perspectivas trazidas pela abordagem 
territorial. 

 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Territorial. Trajetórias Políticas. Representação 

Política. Participação 



 
ABSTRACT 

 
The rural development policy in Brazil has the territorial approach as a strategy and 
established a few years ago the creation of spaces for diverse social participation, 
called Council or territorial forums. These spaces should be attended by 
representatives of various segments of society that make up the political dynamics of 
the territories: civil society organizations (NGOs, trade unions, associations, unions, 
social movements, etc.) and public managers (municipal and state secretaries, local 
authorities and agencies federal as MDA). This work aims to analyze the relations 
between political representatives considered central in the debate and enforcement 
actions with territorial focus in Mato Grande / RN. Focus on the influence of their 
actions in the field conformed discussions from the institutionalized space of 
participation, the Territorial Council, established under the guidance of this strategy in 
2005 as the body of management and social control of state actions. We also seek to 
understand from the trajectories of these representatives and mobilizing the concept 
of fields (Bourdieu, 1989.2002) as streamline, influence the internal organization, 
agendas and decision making in representation spaces (Council and Director Center). 
Building on participants made observations, as well as in semi-structured interviews 
with agents considered central, can be glimpsed elements that bring these trajectories. 
Originating Family Agriculture, the central representatives can exercise the symbolic 
power (Bourdieu, 1989) in the field of debates and interests and have common points 
in their trajectories as transit through social and service organizations movements. 
Processes that reproduce in a context of neglect of municipal administrations and state 
with this debate, a factor that would condition the reproduction of a low social 
participation environment surrounding the promotion of rural development, then the 
perspectives brought by the territorial approach. 

 
 
 
Keywords: Territorial Development. Political Trajectories. Political Representation. 

participation 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Meu primeiro contato com a realidade estudada ao longo dessa pesquisa com 

um recorte empírico especifico se deu em 2012 enquanto bolsista de iniciação 

científica integrando o grupo de pesquisa laboratório de estudos rurais (Lab’rural). O 

projeto “Mediadores sociais e a relação com agricultores familiares no processo de 

gestão compartilhada das políticas públicas territoriais: um estudo no Colegiado 

Territorial Mato Grande/ RN” me levou até o município de João Câmara e ao início da 

minha inserção nas plenárias ordinárias do Colegiado Territorial, logo também, ao 

início da minha tenra trajetória como pesquisadora em ciências sociais. 

No ano seguinte, último ano da graduação em políticas públicas, eu continuei, 

a partir das inquietações suscitadas pelo plano de estudos e trabalho do campo 

anterior, a refletir sobre as muitas perguntas levantadas a partir dos resultados 

alcançados na Iniciação cientifica. Elaborei meu Trabalho de Conclusão de Curso 

abordando as fragilidades e desafios à gestão social dos processos de 

desenvolvimento por meio do colegiado territorial. 

Naquele momento, consegui escrever um texto que trazia um incompleto e, 

ainda mais para mim, inquietante cenário acerca dos problemas enfrentados pelos 

atores sociais atuantes nesse campo de deliberação acerca das políticas públicas 

rurais com o enfoque territorial. 

A maioria dos estudos sobre os territórios rurais enfocam os resultados, ou 

não resultados das políticas públicas, observando a gestão social da sociedade civil e 

atuação dos governos locais, frente aos desafios de várias naturezas recorrentemente 

verificados. Foi com essa percepção que, na pós-graduação decidi trazer os 

representantes do público alvo para as ações do Estado e a condição de agentes 

dentro do campo conformado a partir do colegiado e suas instâncias para o centro da 

minha análise. 

O Programa Territórios da Cidadania (PTC) institui novas regras para atuação 

de representações políticas em espaços públicos no meio rural. Estas regras, valendo- 
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se de suas inserções nos espaços de debates sobre as políticas públicas para a 

Agricultura Familiar, lançam mão de estratégias em direção à mobilização de capitais 

de diferentes tipos no sentido de fortalecerem-se dentro do campo ao adquirirem 

legitimidade, cooperação alheia e autoridade perante seus pares e base social. 

Esse programa além de reconhecer, sob nova categoria, aqueles que 

historicamente constituíram e sustentaram a reprodução da nossa excludente tríade 

social e econômica – monocultura, latifúndio e exploração – passou a valorizar e 

implementar uma nova proposta de intervenção do Estado para o meio rural, a luz de 

experiências internacionais tomadas como inovadoras e positivas na União Europeia, 

contextualizadas a frente. 

Temos como pano de fundo para esse reconhecimento institucional, um 

cenário de mudanças importantes no país e, como marco, a promulgação da 

constituição federal em 1988, sendo esta consequência de toda a organização 

precedente da sociedade civil no sentido de superação da ordem ditatorial. 

A redemocratização e todo o movimento de aglutinação de organizações da 

sociedade civil que a precedeu alteraram significativamente as relações 

intergovernamentais no Brasil, colocando atores políticos historicamente 

negligenciados na agenda de intervenção do Estado (ARRETCHE, 1996). 

Em consonância com esse cenário, a abordagem territorial surge como uma 

inovação nos processos de gestão e promoção de governança pelo Estado que 

mesmo após as mudanças trazidas com as linhas de crédito do PRONAF, manteve 

priorizados os investimentos no setor agropecuário, reforçando a histórica associação 

do rural como sinônimo de setor agrícola. 

O apregoado Capital Social, na sua percepção mais positiva e focada nas 

virtuosidades consideradas imprescindíveis ao desenvolvimento, como vemos em 

Comunidade e Democracia na Itália moderna de Putnam, seria potencializado, criando 

um lócus adequado à implantação articulada de ações do Estado para o combate à 

pobreza extrema, segurança alimentar e desenvolvimento econômico, tendo como 

premissa que as alternativas para as fragilidades teriam de ser construídas 

internamente, incorporando demandas de diferentes povos tradicionais. 
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Essas mudanças de foco também foram enxergadas como uma tentativa de 

consolidar a democracia ao promover uma nova cultura política, baseada na 

autonomia dos agricultores familiares, juntamente com os demais setores atuantes no 

território. Observando-os aqui a partir da ideia de agentes atuantes no campo de lutas 

(BOURDIEU, 1989) em torno dessa abordagem para o desenvolvimento rural, 

tentamos descrevê-los a luz de suas trajetórias pessoais e, por conseguinte, das 

mudanças ao longo da estruturação do próprio campo. Evidenciando os seus 

discursos e estratégias de atuação frente a agentes de posições distintas e influencias 

na dinamização/mobilização social, organização interna e articulações. 

Observando como os distintos tipos de capitais mobilizados através das 

relações mediadas por disposições estruturais, ou habitus passível de caracterização 

por uma complexidade de referências incorporadas a partir de instituições formais e 

informais que confere pesos e influências as posições assumidas. 

Utilizamos a perspectiva relacional mobilizando conceitos cunhados pelo 

sociólogo (BOURDIEU, 1989), entendendo o universo no qual os indivíduos estão 

inseridos, desempenhado sua condição de agentes ao atuarem através de suas 

relações estabelecidas por meio de um habitus compartilhado de forma objetiva, cuja 

incorporação e reprodução é indispensável ao seu reconhecimento e luta por poder 

simbólico dentro de determinado campo. 

Analisamos como estes agentes veem acessando novas oportunidades 

trazidas pelo papel de representantes e observamos sua inserção social e política 

assumidos no campo conformado após a abordagem territorial do desenvolvimento 

instituída no início do governo Lula. Norteadora das intervenções do governo federal 

no combate à desigualdade e promoção de desenvolvimento social e econômico para 

um meio rural, a cada dia melhor tomado em sua complexidade. 

Essa dissertação tem como objetivo principal analisar as atuações e relações 

sociais entre os representantes das diversas entidades da Agricultura Familiar nas 

políticas com enfoque Territorial, no Mato Grande/RN. Levantamos suas influências 

no campo de discussões pertinentes, a partir do espaço institucionalizado de 

participação, o colegiado. 
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Buscamos assim lançar luz a um contexto de fragilidades e desafios 

estruturantes para a promoção do desenvolvimento em uma área que lastima, a 

revelia da diversidade de potencialidades diagnosticadas no seu Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, os piores indicadores de desenvolvimento 

humano do Rio grande do Norte, segundo dados do Sistema de Informações 

Territoriais do MDA. 

O recorte empírico do qual partimos, o Colegiado Territorial, foi estabelecido, 

nos moldes atuais, em 2005, antes mesmo da institucionalização do PTC, para ser 

uma instância de gestão e controle social das políticas de desenvolvimento territorial 

para o meio rural. Especificamente com a prerrogativa de deliberar e propor projetos 

para concorrer aos recursos vinculados à ação orçamentária para infraestrutura dos 

territórios rurais (PROINF) cuja responsabilidade está nesse espaço. 

A secretaria de desenvolvimento territorial (SDT), ao assumir em 2003 a 

gestão da linha de infraestrutura e serviços do PRONAF, fez modificações e 

incrementos de ações e assim lançou o PRONAT, também nomeado territórios de 

identidade (GRISA; SCHNEIDER, 2014). Outro instrumento fundado nessa 

abordagem também criado no início do primeiro governo Lula foram os consórcios 

intermunicipais de segurança alimentar e desenvolvimento local. 

Propostas delineadas com o objetivo claro de dinamizar economicamente os 

territórios para que estes tornem-se autossustentados, ações que continuaram a 

imprimir seu foco na geração de renda, porém passou-se a valorizar a diversidade 

evidente do meio rural e historicamente colocada em detrimento da abordagem 

urbano-industrial. 

Esta seria insuficiente, se pensarmos uma visão hodierna de desenvolvimento 

como expansão de liberdades e capacidades individuais que ao valorizar através das 

contrapartidas exigidas para organização da participação democrática, coloca a 

questão do empoderamento, (ROMANO; ANTUNES, 2002) dos agricultores familiares 

como resultado desejável da ação do Estado na implantação dessa abordagem. 

Objetivamos também compreender as trajetórias das representações políticas 

mais atuantes nas deliberações do Colegiado, suas estratégias de atuação enquanto 

agentes  nesse  campo  social  e  político.  Trazemos  considerações  acerca        da 
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capacidade de articulação com agentes de outros setores, a partir das diretrizes da 

política com enfoque territorial e correlações de dominação/subordinação 

estabilizadas. 

Observamos para isso, as atuações e relações entre os diferentes agentes, 

não apenas entre estes no espaço das plenárias ordinárias do Colegiado, como 

pontualmente, de sua inserção em outros espaços de representação, observando 

suas falas e pautas prioritárias para execução de recursos das políticas territoriais. 

Considerações também focadas na mobilização de recursos acionados por 

estes atores, posicionados por vezes, de forma conflituosa no campo de atuação 

sobre as ações do Estado, lutando por reconhecimento, legitimidade e cooperação 

alheia no sentido da consolidação de um capital simbólico (Bourdieu, 1989). 

Para tentar contemplar a complexidade de fatores e variáveis que uma 

realidade como a que foi estudada exigiu, mobilizamos especificamente o conceito 

mais amplo de campos e pontuamos a noção de habitus. Buscamos entender então 

os processos de participação sob a noção de agente e as lutas de forças estabelecidas 

dentro desse campo, principalmente a partir da retórica da dinamização da abordagem 

em tela. Para isso entender, como discute Bourdieu: 

 
“Habitus como tipologias específicas de ações comportamentais ou 

cognitivas que ligam de forma permanente (não imutável) e útil seus 
participantes, gerando resultados positivos á reprodução de estruturas 
através de ligações constituídas por trocas materiais ou simbólicas 
estabilizadoras das relações de dominação/subordinação dentro dos 
campos” (BOURDIEU, 1989, pag. 60) 

 

A pergunta central para qual convergiu todo o fôlego de análise das 

informações levantadas é: Como as trajetórias individuais e a atuação dos 

representantes considerados influenciam esse campo, logo, a dinâmica, organização 

e participação social nos processos da abordagem no Território? 

Para conseguirmos analisar os interesses escamoteados no conteúdo de 

suas falas e assim entendermos as influências e estratégias estabelecidas pelos 

representantes, temos que mapear a dinâmica de relações internas e possivelmente 

externas as instituições. Como bem argumenta (VIEIRA, 2013, pag.21) “Os conceitos 



20  

 
 
 
 
 

de Bourdieu só podem ser apreendidos no cotidiano das relações interpessoais e 

coletivas”. 

Para dar conta disso, observamos através de seus discursos, a forma como 

esses agentes percebem e classificam a realidade social, são estruturados e 

estruturam a vida em sociedade nos processos cotidianos de disputa sobre a 

prerrogativa de classificar, nomear, estabelecer os trâmites e reproduzir as normas 

informais para a dinamização do campo. Apenas após o levantamento dessa 

dinâmica, é possível tentar entender suas estratégias para adquirir reconhecimento e 

legitimidade no campo de atuação. 

Nossa hipótese é que os agentes que têm trajetórias nos movimentos sociais 

assumem uma centralidade nos debates e se alternam em posições de poder de 

acordo com as temáticas pautadas. Estando à reprodução e a consolidação das suas 

posições de lideranças legitimadas dentro desse campo como norte de suas atuações 

e consolidação de um habitus comum que converge para o fortalecimento de seu 

poder simbólico. 

Este campo é apresentado de forma contextualizada no sentido de mostrar 

que seria também o reflexo da permanência de estruturas de desigualdades e práticas 

políticas arraigadas em todos os “ismo” (clientelismo, patrimonialismo) (FAORO, 

1976) da nossa cultura política. 

Elementos correntemente citados como determinantes para os resultados das 

políticas públicas nos municípios que compõem o território, justificando indiretamente 

as condutas por parte dos representantes como as possíveis diante da reprodução 

por parte de outros de práticas antigas. 

Um processo esperado nas estratégias discursivas dos diferentes atores que, 

como observa Bourdieu (1997) teria em vista produzir uma “fachada de objetividade” 

através de uma retórica cujos efeitos dependerão dessas relações de lutas simbólicas 

entre os distintos campos integrados (o da política territorial; dos movimentos sociais 

de minorias; das comunidades de Agricultores Familiares) e das oportunidades queo 

trânsito e possibilidades de incorporação das disposições estruturantes endógenas 

desses campos conferem aos representantes. 
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O texto está organizado nessa introdução e três capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentamos os caminhos da pesquisa, trazendo reflexões sobre nossa 

metodologia, problemática, questões de apoio a reflexão e aporte conceitual 

mobilizado para o desenvolvimento da análise. Nosso segundo capitulo traz uma 

contextualização da conjuntura política e social do país à época das mudanças na 

trajetória das escolhas políticas conservadoras de intervenção do Estado, que até a 

década de 1990 sempre reproduziu as condições estruturais de desigualdade no 

campo. 

Em seguida citamos o que ensejou os debates acadêmicos antecedentes a 

construção da Política Pública para o Brasil Rural lançando os princípios promulgados 

em 2008 após amplo e participativo processo deliberativo por meio das conferencias 

municipais, estaduais e territoriais de desenvolvimento rural sustentável. 

Trazemos em seguida a discussão teórica acerca das relações entre 

sociedade civil e poder público no País, discorremos com mais profundidade, sobre 

os conceitos “corolários” da sociologia relacional, (corrente de pensamento 

Estruturalista) mobilizados para esse debate, haja vista, como observa Montagner no 

estudo das estruturas sociais, aponta-se para: 

 
“manutenção, nos indivíduos, de componentes subjetivos sociais 

ligados ao grupo em que ele vive, ou inversamente a busca dos 
elementos únicos e pessoais dentre um aparato mais vasto de 
representações de suas memórias internalizadas no cotidiano e 
acontecimentos conjunturais (corrente racional).”(MONTAGNER, 

2007. p.241) 
 

Nosso terceiro e último capítulo traz o delineamento da forma como se 

configuram as trajetórias, as relações entre os agentes e as estratégias de 

participação efetiva deles na dinâmica do colegiado a partir da normatização do 

programa trazida no subtópico 4.1 (diretrizes, objetivos, normas). 

Em seguida no subtópico Error! Reference source not found., discorremos 

a partir do levantamento de informações via portal da transparência sobre os recursos 

empenhados para os projetos propostos, apontando quais foram os beneficiários e as 

relações mobilizadas na época para garantia dos interesses e atuação orientada pela 

abordagem no Mato Grande. 
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Trazermos nossas considerações finais acerca dos desafios e aspectos 

positivos observados no campo, finalizando ao pontuar sobre meios para promover 

uma participação mais efetiva, contributiva para as ações do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) sob a perspectiva territorial do desenvolvimento no 

Mato Grande. 
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 
 
 

O número e a natureza das causas que determinam qualquer acontecimento são sempre 

infinitos, e não existe nos próprios fenômenos critério algum que permita escolher dentre estes uma  

fração que possa estar isoladamente em consideração” 
 

(Max Weber) 
 

A etapa da análise consiste em classificar e correlacionar informações 

levantadas de modo a estabelecer relações de diferente natureza, a partir das quais, 

e concomitantemente a esse processo, seja possível fazer inferências que esclareçam 

a realidade, e principalmente, ratifiquem ou não a sua hipótese de pesquisa. 

Ao categorizar, sempre respeitando as repetições que ocorrem nos discursos 

dos sujeitos, acentuamos os critérios estabelecidos na realidade em estudo para sua 

interpretação. Em uma análise qualitativa que se propõe, buscamos apreender 

profundamente os significados explícitos e implícitos nas falas, nos comportamentos 

e nas expressões dos entrevistados (as). 

Essa apreensão se dá não apenas baseada na abordagem conceitual do 

entrevistador, mas acredito que também seja intuitiva, trazendo à tona, por intermédio 

da fala, do relato oral, uma sistematização baseada nas referências compartilhadas 

pelos indivíduos. 

Caberia ao pesquisador (a) “decodificar” o intrincado e complexo universo de 

vivências do (a) entrevistado (a) a partir de um resgate parcial de sua trajetória 

individual no que tange seus objetivos em tela. 

Através da análise qualitativa buscamos apreender o universo de 

significações dos (as) entrevistados (as) por meio de procedimentos científicos 

executáveis através de categorizações, o que permitiu a análise das informações e 

ponderações finais trazidas. 

Para tanto, foi necessária uma fundamentação teórica adequada e com 

definições conceituais precisas que reduzissem ao máximo o risco de ambiguidades, 

permitindo um trabalho de comparação valido e reproduzível para distintas realidades. 
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Um entendimento imprescindível para que os conceitos – apreensões 

sintéticas da realidade que se distinguem claramente das simples definições por 

remeterem a uma unidade de análise – correspondam logicamente aos indicadores 

estabelecidos para tratar a realidade de forma mais tangível possível. 

 
“Estas qualidades de tradução de uma ideia teórica, 

complementaridade e de operacionalidade que essas noções 
possuem, justificam a diferenciação que se faz de simples definições, 
atribuindo-lhe o estatuto de conceitos”(CAMPENHOUDT; QUIVY, 

1995) 
 

Só foi possível escolher uma técnica de pesquisa quando tivemos uma ideia 

da natureza dos dados a recolher, para esta definição, pessoas chave que podem dar 

apoio, estabelecer pontes para encontros, encontrar documentos úteis etc., são 

importantes, pois isto pode implicar a partida da pesquisa uma grande parte do tempo 

e dos meios consagrados à investigação (CAMPENHOUDT; QUIVY, 1995) e evitar, 

assim, o erro recorrente de precipitar-se sobre o recolhimento dos dados antes de ter 

formulado hipóteses previa de investigação. 

O levantamento de informações e dados secundários se deu através de 

pesquisas em sites oficiais do governo e leitura de documentos de registro como fichas 

de presença e textos normativos para regimento da plenária e núcleo diretivo do 

Colegiado. Estes foram disponibilizados por membros do núcleo de extensão em 

desenvolvimento territorial (NEDET). 

Após um levantamento e sistematização sobre as instituições com 

representações nas reuniões do colegiado, tentamos a partir de dados sobre repasse 

de recursos por convênios, disponibilizados pelo Portal da Transparência, elencar 

quais organizações conseguiram acessar recursos públicos via política territorial. 

Esse levantamento nos permite fazer um contraponto, trazido nesse texto de 

forma descritiva, acerca das regras e orientações trazidas na expectativa dos 

formuladores desse programa e a realidade de fato correspondente a esta ao 

caracterizarmos: Diversidade mobilizada; quem representa; quem pauta e quem 

ganha. 

Após uma primeira leitura global, as atividades de aplicação “devem ser 

desenvolvidas  de  forma  que  os  procedimentos  sejam  compreendidos  de forma 
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conjunta e integrados, mas ressalvando a capacidade inventiva e crítica do 

pesquisador”, ajudando ao leitor a conceber por si próprio um processo de trabalho 

desenvolvido (CAMPENHOUDT; QUIVY, 1995). 

Os métodos de coleta de informações utilizados priorizaram o levantamento 

de dados primários, através da observação participante concretizada ao longo de três 

anos de acompanhamento nas plenárias do Colegiado Territorial e na realização de 

entrevistas semiestruturadas, fonte primária de dados e informações, ligada as 

subjetividades individuais, logo ao cotidiano de contatos e trocas realizadas entre os 

indivíduos. 

A importância suscitada a essas relações cotidianas sustenta novas 

inquietações de pesquisa, que “cada vez mais buscam regularidades e explicações 

sobre contextos sociais, através dos sentidos e práticas vivenciadas e reproduzidas 

pelos sujeitos nas suas relações” (ORTEGA; MATOS, 2013). Estes possuem na 

abordagem das trajetórias e na noção de campos, um arcabouço consistente para 

análise de dados e informações dessa natureza coletados. 

A tentativa de construir explicações sobre determinados processos empíricos 

requer uma classificação previa no momento da problematização da pesquisa onde a 

configuração da rede conectora de agentes de campos correlatos à política pública 

poderá ser tomada como fator explicativo de determinado aspecto investigado 

(problema da realidade evidenciado). 

Essa perspectiva relacional permite entender a relação entre os atores sociais 

considerados chaves nos processos de deliberação e execução das ações priorizadas 

para o território da cidadania no Mato Grande, como já observado por Moura e Silva: 
 

“Uma das potencialidades da abordagem relacional é que, ao focalizar 
as relações entre os atores, ela possibilita uma perspectiva de análise 
que rompe as fronteiras institucionais e apreende como atores 
posicionados em diferentes contextos institucionais se relacionam e 
como a partir da configuração destes relacionamentos, são produzidos 
determinados resultados em termos de políticas públicas” (MOURA; 
SILVA, 2008). 

 
A pesquisa buscou a identificação daqueles atores considerados dentro do 

próprio campo como os de “maior destaque”, detentores de determinado tipo de 

capital não tangível, sustentado em atos de reconhecimento por parte do grupo, pela 
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presença de outros tipos de capitais, para então configurar-se em capital simbólico. O 

que lhe conferiria um tipo de poder sutil, legitimado por relações quase inconscientes 

de subordinação e dominação. 

O poder simbólico, entendido como o tipo de poder que se sustenta na 

subordinação não consciente, forma transmutada, irreconhecível, transfigurada de 

poder legitimador de outros tipos de poder (econômico, informacional) e que “só se 

exerce por um indivíduo caso este seja reconhecido inconscientemente como não 

arbitrário, portanto, definido por uma relação determinada de 

dominação/subordinação” (BOURDIEU, 1989). 

Este conceito tem peso central na análise da estrutura de relações de forças 

(campo) onde agentes providos de determinados tipos de capitais lutam em prol do 

fortalecimento desse poder sutil e transfigurado. Um exercício de dominação, de 

autoridade reconhecida e incorporada no cotidiano através do compartilhamento de 

um habitus apreendido através de suas trajetórias (BOURDIEU, 1989). 
 

Colocados no centro da nossa análise, priorizaremos as trajetórias pessoais 

e relações reproduzidas, logo a estruturação da trajetória do próprio campo, 

entendendo para isso como as trajetórias individuais contribuíram para o habitus 

internalizado e corporificado nos seus modus operandis. Pontuamos em seguida as 

cooperações mobilizadas e resultados observados através dessa dinâmica. 

Esses dois conceitos permitem apreender as relações de disputas por 

posições de poder dentro desse campo. Onde se entrelaçam redes de relações 

através das quais distintas escalas espaciais, portanto de intervenção do Estado e do 

mercado, articulam-se no sentido de preservar os meios colocados para os acessos 

a oportunidades e ganhos de distintas naturezas. 

A análise desse campo implicou em compreender o estabelecimento do 

indivíduo enquanto agente, preocupando-se mais com a trajetória e os vínculos 

daqueles que influenciam na execução de processos em uma determinada área de 

política pública, do que com dados e informações mais quantificáveis a respeito dos 

processos mobilizados. “Tomamos a rede de contatos então como meio para avaliar 

os resultados e perspectivas desta”. (MÜLLER; SCHNEIDER, 2007). 
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Desse modo, ao percebermos as tipologias específicas de ações 

comportamentais e os discursos – habitus de grupo – que o liga de forma permanente 

conferindo sentidos a participação e lutas empenhadas, pudemos analisar os 

resultados positivos ou não que as ligações constituídas. Por meio de trocas materiais 

ou simbólicas, permitem produzir ao longo da transformação das estruturas 

(estruturadoras) de relações sutis de dominação. 

As inquietações levantadas nesse estudo levaram em consideração para sua 

análise a atuação desses agentes não apenas no espaço do colegiado como 

pontualmente observação de suas atuações em outros espaços de debates com 

pautas específica. 

Citamos a reunião do Fórum Potiguar de Economia Solidária (FPES), espaço 

que quase todos os representantes entrevistados passaram a integrar e as etapas 

Territorial e Estadual da Conferência de Juventudes ocorridas no segundo semestre 

de 2015. Também uma reunião dos Núcleos de Extensão e Desenvolvimento 

Territorial (NEDETs) responsáveis atualmente pelo trabalho de assessoria técnica aos 

colegiados e as políticas para agricultura familiar nos 10 territórios da cidadania 

instituídos no Estado, atuando desde meados de 2014. 

Assim, lançamos luz a momentos específicos da dinâmica do campo, por 

exemplo, o fato de ONGs e outras instituições habitualmente se fazerem presentes e 

articuladas apenas no momento de pensar os projetos da agricultura familiar para 

acesso à chamada pública do PROINF. Ação orçamentária sazonal importante porque 

é dela que vêm os recursos para os quais os representantes políticos possuem a 

prerrogativa da deliberação e escolha acerca da melhor alocação no Território. 

Ou apenas, quando precisam cumprir uma norma estabelecida em editais e 

chamadas públicas para os quais foram aprovadas enquanto prestadoras de serviços 

técnicos, onde precisam “qualificar” as demandas de trabalhos e ações já pensadas e 

priorizadas em uma votação por maioria simples na reunião das plenárias. 

Parece-me inteligível para o leitor a escolha por focalizar as trajetórias dos 

atores, inserindo-as em uma conjuntura mais ampla de condicionalidades, tentamos 

encontrar assim, a partir das escolhas teóricas e metodológicas feitas, explicações às 

inquietações suscitadas pela pergunta de partida. Como observa Ortega e Matos: 
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“Não é comum nas análises sobre o desenvolvimento territorial a 

ênfase nos aspectos culturais e simbólicos, principalmente naqueles 
ligados ao poder, ao prestigio e a reputação, que seriam fundamentais 
para o inter-reconhecimento e compartilhamento de conhecimentos, 
bases para formação do grupo a partir do qual se estabelecem 
relações de cooperação, confiança e reciprocidade”. (ORTEGA; 

MATOS, 2013) 
 

Não se pode negar, portanto, a preeminência das abordagens em que o 

“sujeito social é colocado como o centro, passando então a ser visto como a chave 

das análises” sociológicas (MONTAGNER, 2007). 

Como advoga Favareto: 
 

“Os territórios devem caracterizar-se por uma coerência e massa 
críticas suficientes em termos de recursos humanos financeiros e 
econômicos para poder constituir a base de uma estratégia de 
desenvolvimento viável em longo prazo, [...] O desafio de criar 
apropriações e sentidos comuns traz a estratégia do 
interconhecimento como meta”. (FAVARETO, 2010 pag 57)  

 
Para isso nossa observação participante procurou interpretar aquilo que o 

sujeito discute dentro do seu universo simbólico, os seus discursos, e entendê-lo a luz 

de sua trajetória. Compreensão que exige a “objetivação das relações entre os 

agentes e as forças presentes no campo, espaço social onde as biografias são 

delineadas e onde o indivíduo agente opera sob esse campo de forças” 

(MONTAGNER, 2007). E como bem definiu Bourdieu, nos permite enquanto 

investigadores do social passar das relações imediatas as relações objetivadas. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O MEIO RURAL 
 
 

Nesse Capítulo trazemos um resgate histórico das escolhas políticas 

realizadas pelo Estado Brasileiro para atuação nas áreas rurais e pontuamos algumas 

das consequências sociais e as mudanças ocorridas na relação do Estado e 

Sociedade Civil nas últimas décadas. Finalizamos com considerações sobre os 

programas sob a abordagem territorial, apresentando os princípios e as premissas do 

Plano Nacional de desenvolvimento rural sustentável e solidário (PNDRSS), 

plataforma normativa onde se insere o PTC hoje sob a responsabilidade da gestão da 

(SDT) Secretária de Desenvolvimento Territorial do MDA. 

 
 
 

3.1 Uma tentativa de periodização crítica das ações do Estado 
 

A escolha política e ideológica realizada na segunda metade do século XX 

pela promoção de um desenvolvimento que foi sinônimo de industrialização e 

urbanização, objetivando a mitigação de nosso déficit histórico frente às potências à 

época, teve consequências determinantes para os processos sociais (relações de 

trabalho, migrações, acesso a serviços públicos e a direitos) nas áreas rurais. 

A partir da substituição da pauta dos produtos importados, objetivando equipar 

nossa indústria de maquinário para produção de bens secundários, em uma corrida 

rumo à transformação de nossas bases produtivas, que, a revelia dos discursos da 

elite, não nos fez mudar a posição de subordinação no sistema cada vez mais 

globalizado de trocas econômicas. 

O Estado assume o papel de agente produtivo por meio da criação de 

infraestrutura de base e de credor ao emprestar dinheiro a juros subsidiados e articular 

capitais privados nacionais e internacionais, além de formular políticas 

macroeconômicas e setoriais privilegiando o crescimento industrial, para a 

intervenção no meio rural, tomado como estritamente agrícola, temos a instituição do 

sistema nacional de crédito rural (WANDERLEY, 2003). 
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Elege-se assim a urbanização e industrialização como única alternativa ao 

desenvolvimento da nação e com discurso modernizante, o Estado condiciona o país 

a uma posição de subordinação no cenário de trocas econômicas a nível global, como 

também, impõe ao segmento historicamente expropriado e fragilizado de nossa 

sociedade – o campesinato -- a espoliação da renda do único bem que garantia sua 

reprodução social de forma digna, a terra. 

Estes, também estiveram dependentes da superexploração da sua força de 

trabalho, através de contratos informais e sazonais com grandes proprietários de terra 

para trabalhar em etapas especificas do processo produtivo de monoculturas 

tradicionais e pautadas pelas demandas externas, (WANDERLEY, 2003) conferindo 

novas facetas a mesma lógica de reprodução do nosso status quo. 

Sabiamente nomeada de modernização conservadora, (WANDERLEY, 2003) 

este projeto manteve intocada, nas suas alternativas e estratégias de ação, a estrutura 

fundiária brasileira. O Estado tomou até mesmo a propriedade da terra como lastro 

para concessões de empréstimos por proprietários ao sistema de crédito subsidiado 

instituído. 

Essa estratégia apresentou seu esgotamento em fins da década de 1970, com 

a incapacidade da manutenção pelo Estado, das importações dos bens necessários 

à industrialização e da emergência de críticas aos insatisfatórios e excludentes 

resultados atrelados a esse padrão de crescimento, (ATORES; DELGADO; LEITE, 

2011). 

Condição estruturante à época foi o processo de globalização do padrão 

produtivo e reprodução capitalista, em uma conjuntura de crise energética normal e, 

no plano nacional, de abastecimento nas cidades por gêneros alimentares. Essa 

demanda se expandiu, principalmente, a partir do êxodo rural, com a concentração de 

mão de obra em atividades do setor secundário e da construção civil. Um contexto 

que reúne uma complexidade elementos que sustentou as escolhas da nossa 

modernização conservadora para a agricultura. 

Como citado, para o meio rural, a política que é delineada como resposta as 

reivindicações   sociais   contrárias   às   alternativas   conservadoras   e excludentes 
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explanadas, é o PRONAF, em 1996, a partir do reconhecimento de categorias sociais 

marginalizadas, centrando-se na discussão da agricultura familiar e suas práticas. 

Reconhecendo-se as novas estratégias de reprodução possibilitadas para a 

agricultura familiar em pesquisas que a partir da década de 1990 discutem as 

atividades pluriativas concernentes à diversificação das fontes de renda a partir da 

inserção de membros da família em trabalhos sazonais ou part-time. 

Mudanças promovidas a partir de um processo de adaptação das famílias a 

um meio rural cada dia mais multifuncional, ideia onde valorizasse atributos 

hedonistas, os recursos naturais e potenciais de geração de empregos e renda a partir 

de novas atividades e serviços. 

No entanto, o programa surge com um viés claro de fortalecimento da 

produção agrícola e inserção econômica a partir da intervenção do Estado nasfalhas 

de mercado, empecilhos para o acesso aos meios de comercialização, conferindo 

empréstimos subsidiados e assistência técnica aos agricultores. 

Entretanto, logo após a institucionalização do PRONAF, as próprias 

organizações da agricultura familiar começaram a “pautar a necessidade de o 

programa atender a diversidade socioeconômica da agricultura familiar, contemplando 

extrativistas vegetais, remanescentes quilombolas, vazanteiros, marisqueiros” 

etc.(GRISA; SCHNEIDER, 2014, pag.35). 

A resposta do governo, naquele momento, foi à criação de linhas de credito 

subsidiados direcionadas aos agricultores mais descapitalizados ou em situação de 

vulnerabilidade social. Atrelado a essa mudança estavam um conjunto de ações de 

transferência de renda como Bolsa Escola, alimentação e auxilio gás. 

O centralismo e burocratização dos processos de planejamento da agenda de 

intervenções pública cede espaço à parceria e a participação da sociedade civil 

através do compartilhamento da prerrogativa na prestação de serviços públicos para 

organizações do terceiro setor, reconhecidas enquanto representantes legítimos das 

demandas sociais sob a égide dos discursos de eficiência e gestão orientada por 

resultados. Esse é um discurso eminentemente neoliberal que aparece na cena 

política brasileira a partir dos anos 90. 
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Temos como cenário uma crise discursiva que atravessou as experiências 

contemporâneas de construção democrática em grande parte do continente latino- 

americano, resultante de um processo de confluência perversa entre os discursos 

proferidos por representantes de dois projetos políticos e econômicos distintos. 

O projeto neoliberal se instala no Brasil a partir do governo Collor através da 

adoção da agenda de ajustes as diretrizes estabelecidas pelo grupo de instituições 

que compunham o consenso de Washington e o projeto democratizante, participa 

tório, engendrado a partir das crises dos regimes autoritários e dos diferentes esforços 

nacionais de aprofundamento democrático. 

Como contraponto importante, a criação de conselhos setoriais de ampla e 

paritária participação de representantes dos agricultores. Seu referencial, como 

argumenta (GRISA; SCHNEIDER, 2014)apresentava coerência com o referencial 

neoliberal, ao tentar impulsionar para acesso aos mercados àqueles agricultores com 

capacidade produtiva. 

Nesse contexto, algumas alterações são feitas no Programa e em 1997 a linha 

PRONAF- Infraestrutura estabelece a criação dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural - CMDRs, espaços de diálogo entre representantes da 

sociedade civil e poder público, para debater questões referentes ao desenvolvimento 

rural local. 

Conforme destaca (MÜLLER; SCHNEIDER, 2007) os agricultores familiares 

se reconhecem enquanto atores políticos tendo poder de influenciar e decidir sobre 

as políticas públicas para o meio rural. Na mesma linha, (ABRAMOVAY, 2001), 

sustenta que “mesmo que os conselhos tenham uma série de desafios por enfrentar, 

o simples fato de incluir a categoria agricultura familiar em espaços de diálogo com o 

Estado já é um avanço imenso”. 

No fim do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, outras referências 

foram estabelecidas para relação entre o Estado e a sociedade. O programa 

Comunidade Solidária, criado em 1994 para o combate a pobreza extrema e que se 

sustentou ao longo dos mandatos, objetivando melhorar a gestão, integração e 

coordenação de um conjunto de programas priorizados no combate a situações   de 
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pobreza extrema. Este acaba conferindo novas percepções sobre as políticas sociais 

e configuram-se novos padrões de ação do Estado. 

Às ideias de participação política mobilizadas pelos movimentos sociais 

agrega-se a ideia de participação dos Organismos Internacionais multilaterais (FMI, 

Banco Mundial entre outros), confundindo a lógica de relação entre Estado e 

sociedade, naquilo que a alcunha de(DAGNINO, 2002), caracteriza como a 

confluência perversa entre o voluntarismo e a ação solidária e a ação cidadã 

politicamente engajada. 

Ou seja, com a disputa dos dois projetos (democrático e neoliberal) pelo 

significado do que seria considerado desenvolvimento para o meio rural, os 

protagonistas dos mesmos e pelas políticas públicas do governo: 
 

“O projeto democratizante desconstruiu intelectual e politicamente a 

concepção de rural como agrícola e de desenvolvimento como 
modernização, e continua buscando reconstruir, intelectual e 
politicamente, conteúdos mais adequados, ao avanço do projeto, para 
as noções de rural e de desenvolvimento rural, numa trajetória difícil, 
complexa e ainda não concluída” (documento de referência para os 

debates na 2ª conferência nacional de desenvolvimento rural 
sustentável e solidário 2ª CNDRSS) 

 
Segundo(ORTEGA; MATOS, 2013), alguns pressupostos para este enfoque: 

 
“O grande déficit de pobreza” concentra-se nas áreas rurais; o rural 
passa a ser tomado enquanto espaço social, ultrapassando a 
abordagem produtivista que o identifica com o setor agropecuário (ao 
menos a nível de discurso) a promoção do desenvolvimento deve se 
dar com a inserção em mercados dinâmicos em diferentes escalas; a 
introdução de inovações tecnológicas produtivas e organizacionais 
com a criação de novos modelos de governança local que efetive a 
descentralização administrativa e política”. 

 
 
 

Em 2002, com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva, novas configurações vão 

sendo apresentadas no âmbito das políticas públicas. Em 2003, o Governo buscou 

conferir prioridade aos programas do governo que atuassem naquelas áreas com 

maior concentração de pobreza, focalizados em áreas de atuação como educação 

básica, redução da mortalidade infantil, alimentação e combate a miséria, habitação e 

saneamento e ocupação de geração de renda, além de avançar na parceria entre o 

Estado e a sociedade civil. 
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Com base nesse referencial, uma nova mudança na trajetória das políticas de 

intervenção para o meio rural se dá, passando a convergir com as políticas sociais 

focalizadas para espaços mais concentradores de pobreza. 

Uma nova inflexão importante aconteceu com a emergência da discussão da 

segurança alimentar e nutricional para as populações em situação de maior 

vulnerabilidade. Bandeira essa que já era levantada desde o inicio da década de 1990, 

por movimentos como ação da cidadania, contra a fome, a miséria e pela vida, liderada 

pelo sociólogo Herbert de Souza, mas que só encontrou na eleição do partido dos 

trabalhadores no final de 2002, a “janela de oportunidades” para entrar na agenda do 

Estado. 

A instituição do programa Fome Zero, carro chefe da plataforma de governo, 

surge da constatação da incompatibilidade dos preços dos alimentos praticados no 

mercado com o poder aquisitivo da maioria da população, somado a premissa do 

direito humano a alimentação digna, (GRISA; SCHNEIDER, 2014), os argumentos 

centrais para proposição de intervenções estruturais. 

Buscou-se assim criar estratégias que promovessem tanto o aumento da 

renda quanto o crescimento da oferta desses gêneros, ou seja, uma intervenção a 

“montante”. A resposta do governo veio em 2008 com a criação dos mercados 

institucionais para os produtos da agricultura familiar através do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e alguns anos depois sua expansão com a modificação 

na norma para compra da merenda escolar do PNAE1 

Em 2003, diante da constatação da necessidade de criar mecanismos para a 

comercialização da produção da agricultura familiar, cria-se a política de mercados 

institucionais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) visando articular a 

compra de produtos da agricultura com ações de segurança Alimentar (distribuição de 

alimentos) para população em situação de vulnerabilidade social. 
 
 
 
 
 

1
“No mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser 
utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural  
ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e as comunidades quilombolas”. (Fonte: portal do FNDE:  www.fnde.gov.br). 



35 
 

 
 
 

Ainda em 2003 a linha de fomento a infraestrutura do PRONAF voltada a 

serviços municipais foi extinta, dando lugar ao programa Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT), em um momento em que os territórios 

“despertavam” para os formuladores de políticas, como um espaço intermediário e 

mais relevante para intervenção com foco na promoção do desenvolvimento. 

Sob responsabilidade da nova instância criada no início do primeiro governo 

do ex-presidente Luís Inácio da Silva, a secretaria de desenvolvimento territorial do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, (SDT) que surge tendo como missão principal 

gerenciar os recursos destinados a linha de Infraestrutura do PRONAF, com a 

orientação para implantação de recursos focalizando ações em agregados de 

municípios, e passando a exigir a criação dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural. 

As políticas públicas para o meio rural, historicamente arregimentadas no 

sentido de reprodução da nossa tríade socioeconômica monocultura, latifúndio e a 

persistente, porém camuflada, exploração do trabalho no campo, passaram a ter a 

partir, e principalmente enquanto resultado da luta pela redemocratização, mudanças 

de discursos e objetivos. 

Com novo enfoque nos processos de descentralização da gestão das políticas 

públicas e participação social de diferentes segmentos, tem-se a partir do 

reconhecimento dos agricultores familiares como categoria social e política e a 

consequente criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- 

PRONAF, os marcos institucionais e normativos dessa mudança na agenda política 

de intervenção do Estado brasileiro. 

Estes atores conquistaram espaços públicos lançando-se sob uma nova 

perspectiva de atuação frente ao Estado, não apenas combativa, mas cada vez mais 

propositiva, de trânsito institucional entre as diversas organizações da sociedade civil 

e órgãos da gestão. 

Desenhou-se assim, um cenário político cada vez mais exigente de mudanças 

institucionais e culturais já não mais adiáveis em nossa conjuntura para promoção do 

desenvolvimento humano e econômico e que permitisse uma gestão cada vez mais 

pública, em sentido literal, da ação do Estado. 
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O Estado precisou redirecionar as suas ações e maneiras de relação com os 

diferentes setores da sociedade civil que, ao adentrarem nas novas arenas públicas 

instituídas (conselhos setoriais, orçamentos participativos, fóruns e audiências 

públicas), pautaram a agenda de políticas, influenciando as ações do Estado com o 

exercício do controle social. 

 
 
 

3.2 A emergência da Estratégias de Desenvolvimento com enfoque 
Territorial 

A partir de 2008 as políticas para o meio rural são repensadas sob a ótica 

territorial, trazendo como referência, estratégias traçadas pela política de 

desenvolvimento rural da União Europeia e sistematizadas na abordagem LEADER, 

na sigla em francês (Liaison entre actions de développement rural). 

Nas áreas rurais são criados grupos locais onde todos os interessados, 

formuladores de políticas, representantes eleitos, agricultores familiares e demais 

beneficiários diretos, teriam um papel a desempenhar, tratando-se mais de um método 

para mobilizar e incentivar estratégias de desenvolvimento cooperativo do que uma 

prescrição do que executar. 
 

“A diferença entre a abordagem LEADER e outras medidas rurais mais 
tradicionais consiste em indicar como proceder e não aquilo que se 
deve fazer. Um conjunto de ferramentas metodológicas compõem as 
características da estratégia, citamos aqui as estratégias por zona – 
Território - ações Integradas e Multisetorias e o estabelecimento de 
parcerias locais entre setores públicos e privados”. (Comissão 

Europeia, 2006 pag. 03). 
 
 
 

Essa abordagem começa a ganhar contorno efetivo no Brasil, a partir de 2003, 

através do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

(PRONAT), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), promovendo 

inovação institucional que: 
 

“Representou um avanço em relação ao PRONAF na sua modalidade 
infraestrutura, tanto na concepção, com um novo discurso que tomou 
por base o conceito de desenvolvimento sustentável, quanto no 
fortalecimento da agricultura familiar por meio de novas 
infraestruturas, além da abrangência de suas ações já que o programa 
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exigiu como contrapartida dos municípios a criação de conselhos 
territoriais de desenvolvimento” (REIS, 2012, pag. 23).  

 
 
 

A criação dos territórios rurais de identidade em todas as regiões do país 

passando a operar de forma regulamentada em julho de 2005, quando obteve sua 

chancela formal por intermédio da Portaria no 5, de 18/07/2005. E por meio de uma 

institucionalidade complexa para gestão das ações de forma integrada, a SDT, criada 

em 2003. 

Essa abordagem buscou articular as minorias incorporando suas demandas 

em direção a consolidação da democracia e do fortalecimento de uma nova cultura 

política para o meio rural, trazendo autonomia dos Agricultores Familiares como norte 

e privilegiando povos e comunidades tradicionais. 

Esta nova abordagem visa modificar o conjunto das forças que participam da 

dinâmica das políticas de desenvolvimento rural questionando os instrumentos 

tradicionais da intervenção pública (setorial, fragmentadas, etc.). Como observa 

(ATORES; DELGADO; LEITE, 2011): 

“O conceito de território (concebido como uma escala de ação 

adequada para empreender políticas públicas diferenciadas) insere-se 
nesse contexto, de persistente desigualdade regional e reflete 
disputas existentes entre estratégias tão distintas, como aquela que 
acentua o processo de crescimento econômico para os meios rurais 
com forte vocação exportadora na área agrícola ou, ainda, outra que 
valorize os processos de desenvolvimento sustentável aliado à ideia 
de justiça e/ou equidade social”. 

 
Neste sentido, a ênfase territorial objetiva, portanto, arquitetar novos 

mecanismos de regulação entre o Estado e a sociedade, buscando o reconhecimento 

e a valorização dos atores sociais a partir de uma visão essencialmente integradora 

de espaços, atores sociais, agentes e políticas públicas, valorizando a política 

exercida na política. 

Pode-se ressaltar assim, que esta política: 
 

“Visa, por conseguinte, a promoção da planificação e execução de 

políticas de promoção ao desenvolvimento, visando facilitar a 
participação dos atores locais no processo de proposição e gestão 
social dos territórios rurais”. (MOURA; SILVA, 2008). 
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Portanto, inscreve-se no âmbito estratégico desta nova concepção de 

desenvolvimento rural, simbolizando a emergência de uma nova lógica de 

ordenamento das forças sociais no território. Este passou a ser tomado como espaço 

de reprodução da diversidade, da multifuncionalidade e da pluriatividade de um rural 

que nunca foi apenas sinônimo de produção agrícola. 

Buscando superar assim o lugar simbólico que historicamente se regalou as 

áreas rurais, vistas até fins do século passado, dentro do paradigma de 

desenvolvimento Urbano e Industrial como o espaço do atraso técnico, cultural e 

político da sociedade. 

Em 2008, o Programa Territórios da Cidadania surge como uma política que 

traz uma inovação por propor realizar a gestão integrada de ações setoriais, com 

enfoque em demandas sociais, já que em seu desenho institucional preveem a criação 

de um comitê gestor interministerial e os colegiados territoriais, espaços essenciais 

para pensar a governança integrada e territorializada das políticas públicas, como 

também a organização, monitoramento e retroalimentação da política pública. 

(ORTEGA; MATOS, 2013) 

Inflexões concernentes a um amplo processo de redefinição do papel das 

instituições do Estado; crescendo a importância do poder público a nível local, 

notadamente as prefeituras e os atores da sociedade civil. (SCHNEIDER, 2004). Em 

relação ao PRONAT, um incremento nesse sentido surge quando no processo de 

identificação dos territórios rurais, o governo entendeu que alguns territórios se 

apresentavam economicamente mais fragilizados que outros e, com isso, 

necessitavam de uma atenção emergencial com ações ainda mais articuladas para o 

combate a extrema pobreza. 

A partir dessa percepção surge o Programa Territórios da Cidadania, lançado 

em 2008, que “tem o mesmo referencial conceitual dos territórios rurais sendo 

amparado também pela mesma portaria, mas com uma gestão bem mais complexa”. 

A estratégia de desenvolvimento rural com enfoque territorial é apresentada aqui junto 

ao conjunto de categorias que caracterizam hoje sua principal plataforma normativa 

de intervenção, o Programa Territórios da Cidadania (PTC) – dentre estas as 

categorias de Território de identidade, participação política e Agricultura Familiar. 

(Reis, 2012, pag.23) 
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Esta nova abordagem questiona os instrumentos tradicionais da intervenção 

pública burocratizada e com enfoque setorial. Trata-se de uma estratégia que visa 

arquitetar novos mecanismos de regulação entre o Estado e a sociedade, buscando 

o reconhecimento e a valorização dos atores sociais. 

Segundo Cavalcanti et. all. (CAVALCANTI; WANDERLEY; NIEDERLE, 2014), 

o Programa prevê a inovação na capacidade de realizar a gestão integrada de ações 

setoriais, trazendo em seu desenho institucional a criação dos colegiados territoriais, 

espaços essenciais para a organização das ações estruturantes e para pensar a 

governança integrada e territorializada das políticas públicas. 
 

“Como se percebe o [PRONAT] construiu um caminho para a política 

de desenvolvimento rural e tornou-se primordial para a concepção do 
Programa Territórios da Cidadania (PTC), que se inscreve como 
herança direta (principalmente no recorte empírico e sócio 
político) e passa a compor a agenda de programas sociais do 
Governo Federal. Articulando diversas políticas públicas nos territórios 
rurais cadastrados, sendo definido 180 ações públicas, nas áreas 
econômicas, sociais e de infraestrutura, mobilizando, portanto, a 
competência de 22 ministérios (Portal da Cidadania, SDT/MDA). 

 
 
 

Os Colegiados constituem os instrumentos estratégicos para a efetivação das 

políticas territoriais. Segundo (ATORES; DELGADO; LEITE, 2011) pode-se dizer que 

a grande importância da constituição de espaços de participação com enfoque 

territorial reside no fato de estes espaços podem agregar de forma a “problematizar” 

diferentes políticas públicas. 

Assim, o colegiado territorial (também denominado Fórum ou Conselho), é 

uma institucionalidade que reúne representantes do poder público e da sociedade civil 

atuantes no território, com o objetivo de ampliar a participação social, a representação 

das organizações que compõem o território e a articulação necessária para a gestão 

social das políticas públicas. 

Da ampliação do Pronaf – infraestrutura municipal, possibilitando convênios 

intermunicipais até a homologação do Decreto nº 6.0402, de 7 de fevereiro de 2007, 

com a instituição do PTC, articulando ações do Brasil sem Miséria, passando pelos 

territórios de identidade rural, a experiência brasileira é, como argumenta 

(FAVARETO, 2010), um processo de aprendizagem institucional. 
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Conforme observa (ATORES; DELGADO; LEITE, 2011): 
 

"a política territorial rural, não obstante o predomínio dos projetos 
produtivos para a agricultura familiar representaria uma inovação 
institucional importante no sentido de incorporar as demandas dos 
diferentes povos e populações tradicionais existentes no meio rural na 
ação do governo federal”. 

 
 
 

O colegiado envolve estritamente o público alvo das políticas do MDA, 

agricultores familiares, não se verificou uma forma eficiente de mobilização e critérios 

para distribuição de recursos, envolvendo forças sociais representativas e influentes 

para o público alvo das políticas do território. 

No caso em estudo, tomamos o exemplo de empresas atuando no setor 

econômico de geração de energias renováveis, (Wobber, CPFL, Alubar, Edp 

renováveis etc). Nos últimos anos investem na implantação de parques eólicos e 

fotovoltaicos em alguns municípios, em articulação com a gestão pública local, mas 

que a despeito das prerrogativas e discursos da gestão e controle social de políticas 

reproduzido nas estruturas locais, não mantém, como os próprios executivos 

municipais, uma presença continua nas plenárias. Seus técnicos aparecem apenas 

pontualmente, para “qualificar” propostas de contrapartidas sociais as comunidades 

afetadas por suas atividades e cujas terras são arrendadas. 

Uma conjuntura que se mostra como o oposto ao que traz o eixo temático 

presente na PNDRSS, que estabelece o meio rural como espaço de diversificação 

sócio produtiva e de preservação da biodiversidade sob bases sustentáveis, mas que 

não diferente do que já se encontra documentado sobre outros territórios brasileiros, 

essa diretriz irá se limitar a reprodução da retórica normativa pelos stakeholders 

(pessoas interessadas nos resultados da política). 

Os atores teriam de construir uma agenda que não se limite a aplicação de 

recursos e projetos vinculados a ação orçamentária do PROINF, onde seu potencial 

como espaço de gestão social e planejamento do desenvolvimento, limita-se ao 

importante, porém insuficiente papel, de controle social e aplicação de recursos de um 

único programa. 
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Os resultados que têm sido alcançados se devem a uma combinação de 

fatores e processos, relacionados ao modo como a ação do Estado e das políticas 

públicas influenciou e foi retroalimentado pelos atores da sociedade civil. 

O contexto político e institucional de conformação dessa proposta nos moldes 

atuais nasceu do processo de conferências territoriais realizadas ao longo do ano de 

2008 e que tem como substrato normativo das discussões e escolhas políticas 

realizadas a proposta da Política do Brasil Rural. 

Esta é fruto do acumulo do trabalho do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) e de ações desencadeadas pelas 

instituições governamentais, movimentos e organizações sociais, consultadas ao 

longo das etapas municipais, territoriais e Estaduais das conferências que culminaram 

em junho de 2008 na realização da 1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento 

Rural. 

O conceito de rural, resultante dessas discussões e norteador dos programas 

inseridos sobre essa plataforma política atribui três características básicas e 

simultâneas para o desenvolvimento de ações: o rural como espaço de produção 

econômica e garantia de segurança alimentar, como espaço de relação com a 

natureza e preservação da biodiversidade e como espaço de vida, de organização 

social e de produção cultural para as pessoas que nele residem, (GRISA; 

SCHNEIDER, 2014). 

Nessa perspectiva, “configura-se um conjunto de atributos que está 

claramente correlacionado com seu papel no processo de desenvolvimento 

socioeconômico no país”, conforme ressalta (GRISA; SCHNEIDER, 2014). Onde a 

sociedade como um todo sairia ganhando ao ter a garantia de segurança alimentar e 

nutricional, o fortalecimento do mercado interno e a preservação da biodiversidade. 

O fundamental é um conjunto de estratégias que sinalize aos agentes públicos 

e privados os temas e questões para as quais se devem buscar convergir esforços e 

investimentos. A pulverização de intervenções de políticas públicas desarticuladas 

territorialmente irá como argumenta, produzir resultados heterogêneos, totalmente 

condicionados pelos fatores históricos locais. 
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As estratégias elencadas devem segundo o autor, promover geração de renda 

local de forma diversificada, não apenas focalizando a produção agrícola e sim 

mapeando o potencial de expansão na prestação de serviços e atividades produtivas 

que agreguem valor a bens primários. Temos, portanto a diversificação do tecido 

social (indivíduos que produzam e atuem prestando serviços em todos os setores da 

economia) logo a capacidade produtiva e dinamização local como meta. 

Sem essa ampliação de interesses e possibilidades a serem discutidas como 

alternativas nos espaços de deliberação acerca das políticas públicas, a abordagem 

territorial não poderá materializar-se em uma agenda de proposições e projetos 

estratégicos. A atuação sobre os problemas da realidade de forma coerente com que 

a complexidade que os desafios de combate á pobreza e desenvolvimento exigem. 

Modifica-se o papel assumido pelo poder público e das instituições que atuam 

nos espaços rurais, a gestão social e a governança do desenvolvimento territorial, é 

adotada em prol do aprimoramento dos processos e dos instrumentos de formulação, 

monitoramento e controle social das políticas. 

As discussões da área convergem na afirmação de que o território talvez seja 

a unidade de referência mais adequada para se estudar e analisar os processos gerais 

de reestruturação da sociedade em um novo contexto de globalização, apresentado 

acima e os seus impactos locais. 

A emergência da abordagem territorial do desenvolvimento rural pressupõe 

que o nível adequado de tratamento analítico e conceitual dos problemas concretos 

deva ser o espaço de ação em que transcorrem as relações sociais, econômicas, 

políticas e institucionais. 

Contemporaneamente a abordagem territorial do desenvolvimento, 

aparentemente, consolida-se como “um instrumento teórico-metodológico” de 

referência, tendo subsidiado estratégias e políticas de desenvolvimento. Trata-se de 

um “instrumento” que incorpora novas reformulações no que se refere ao campo das 

políticas econômicas, sociais, ambientais e territoriais, provocando mudanças 

importantes e significativas no contexto das intervenções em matéria de 

desenvolvimento.(BEDUSCHI FILHO; ABRAMOVAY, 2004) 
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Conforme ressalta (ABRAMOVAY, 2001) pensar a dimensão territorial do 

desenvolvimento requer dar importância para montagem das “redes”’, das 

“convenções”, em suma, das instituições que permitem ações cooperativas”. É diante 

deste quadro, que “a abordagem territorial”, aparece no âmbito das estratégicas de 

gestão pública no Brasil. 

Com a perspectiva clara de fortalecer a governança têm-se como estratégia 

de ação dois mecanismos complementares: a concentração de ações setoriais 

fundamentais enquanto condicionantes do desenvolvimento humano em um mesmo 

espaço geográfico, caracterizado por indicadores de pobreza elevada; e o incentivo a 

instituição de um processo sinérgico entre as políticas setoriais oriundas de diversos 

Ministérios, tendo sua principal deferência no reconhecimento da pobreza enquanto 

fenômeno multidimensional. 
 

“No nível federal, a gestão é realizada mediante reuniões semanais 

com representantes dos ministérios integrantes do programa, sendo 
este o comitê gestor nacional, sob coordenação da Casa Civil. Nos 
níveis estaduais e territoriais, a articulação compete respectivamente 
ao Comitê Articulador estadual, constituído de atores governamentais 
de diferentes esferas e ao colegiado territorial, composto por 
representantes de todas as esferas de governo mais a sociedade civil, 
sendo esta realizada com agendas próprias”. (CPDA, Programa de 

Pós-graduação de ciência sociais em desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade, 2011) 

 
Esse espaço é construído a partir da ação entre os indivíduos e o ambiente 

ou contexto objetivo em que estão inseridos. Portanto, o conteúdo desse espaço é 

entendido como território. 

Como já pontuado, essa perspectiva propõe que as soluções e respostas 

normativas aos problemas existentes nesses espaços encontram-se neles mesmos, 

o que justificaria a exigência pela criação de colegiados territoriais. Estes possuiriam, 

na elaboração de um Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PTDRS), a primeira contrapartida exigida pelo governo federal para o 

reconhecimento institucional e a posterior transferência de recursos públicos para 

execução de ações de infraestrutura produtiva e criação de externalidades positivas 

em municípios pobres. 

Os planos foram construídos a partir de consultorias, com base na ótica dos 

que participam de organizações da sociedade civil e do poder públicos, sobrepondo 
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contribuições técnicas de instituições a demandas colocadas e discutidas pelos 

representantes dos Agricultores Familiares. Os primeiros componentes do Colegiado 

Territorial debateram a partir de oficinas as fragilidades, desafios, potencialidade e 

pontos positivos para o desenvolvimento no território, sendo o PTDRS o produto final 

dessa etapa. 

O que permite a intervenção do conjunto de representações que integram as 

instâncias organizativas do Território, com suas análises e propostas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável do Território, que deveriam ser utilizadas enquanto 

parâmetro para as discussões ordinárias do espaço de participação instituído. 

As apreciações acima mostram a marca distintiva dessa nova tipologia de 

intervenção, focada na criação de um arranjo institucional norteador de ações 

ministeriais, com o objetivo claro de concentrar as políticas públicas nos espaços 

geográficos rurais de maior incidência de pobreza. 

Ao se reconhecer a dimensão política do processo de implementação no ciclo 

das políticas púbicas como essencial ávida democrática e imprescindível para o 

controle social da ação governamental, a literatura recente enfatiza assim, a 

identificação e incorporação dos atores que dão sustentação ou possuem interesses 

diretos nos resultados da política pública, ao incorporar-se no seu ciclo – os 

stakeholders – como também os mecanismos informais de concertação, negociação 

ou disputas entre tais atores como estratégia de legitimação e sustentação desta 

(MARQUES, 1996). 

A ideia é promover uma apropriação da política por setores estratégicos, 

incluídos através de mecanismo de participação e novos arranjos institucionais, não 

negligenciando as demandas de infraestrutura, investindo para isso nas articulações 

entre os representantes do seu público alvo organizados, para intervirem um contexto 

de formulação e implementação realizadas por uma burocracia quase sempre parcial 

e corruptível. 

O processo de implantação em um contexto geral de reforma do Estado 

considerado acima está “fortemente imbricado em estruturas de governança 

condicionantes desse exercício de coordenação entre atores sociais e instituições de 

diversos setores com vistas na realização de ações deliberadas em espaços  de 
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participação institucionalizados” como o que caracteriza o objeto desta pesquisa, 

conforme destaca(FREY, 2000). 

Neste sentido, depreende-se que existe um resultado direto do 

reconhecimento das potencialidades relacionadas à ampliação dos atores sociais 

envolvidos na gestão da coisa pública, onde se faz necessária a mobilização de todo 

o conhecimento disponível na sociedade em benefício da melhoria da performance 

administrativa. 

Nessa configuração, podemos perceber o potencial da rede de relações para 

diminuir os “custos de transação” da coordenação interinstitucional e possível 

incapacidade de mobilização de recursos que se conjugam no setor público. 

Segundo (FAVARETO, 2010), a inovação em relação a programas anteriores 

como Territórios Rurais, trazida pelos Territórios da Cidadania é percebida não 

apenas pela superação do antigo paradigma agrícola do meio rural como: 

“Pelo papel de contraponto de equilíbrio ao programa de aceleração 

do crescimento (PAC) lançado no ano anterior, onde o território passa 
a ser o espaço de integração de políticas públicas de diferentes áreas, 
numa perspectiva de planejar a alocação de investimentos 
estruturantes básicos oriundos de recursos do PAC – telefonia; 
tratamento de esgotos - com políticas sociais cujo objetivo primordial 
seria a redução da pobreza não só através de transferências federais 
como pela efetivação do acesso a direitos constitucionais aos 
cidadãos, o acesso a saúde pública, educação”. 

 
Não obstante, como observa (SABOURIN, 2011), as reflexões institucionais e 

acadêmicas assumem uma posição normativa quase limitando a tentar explicar nas 

considerações para pesquisas locais a prescrição de elementos desejáveis que 

devesse valorizar e mesmo promover através de projetos de políticas públicas. 

Os elementos recorrentemente elencados como característicos de territórios 

rurais com melhores índices sociais e perspectivas para o desenvolvimento de 

projetos estratégicos, presentes na concepção deste enfoque, não são replicáveis ou 

simplesmente possíveis de serem “criados” sem que uma base de laços sociais 

cooperativos historicamente constituídos, preexista. Seria este o propalado Capital 

social. 
 

Para Bourdieu, o capital social, representaria o conjunto de agentes dotados 
de características comuns, (compartilhando habitus) que procuram garantir aos seus 
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membros um volume de benefícios tendo o ganho econômico e de poder como 

objetivo racional. Estes estariam integrados a diferentes campos sociais e 

fundamentaria sua reciprocidade na confiança as normas sociais historicamente 

constituídas e no constrangimento aos demais que estariam submetidos quando da 

não correspondência as expectativas de reciprocidade. 

Devendo-se estudar a rede de relações, no sentido de abarcar de forma mais 

quantitativa os diferentes tipos de capital (financeiro, informacional, cultural etc.) que 

a estrutura desta permite mobilizar através das lutas travadas cotidianamente na 

busca por lugares de maior reconhecimento no universo delimitado do campo. 

Porém, como perscrutou (FAVARETO, 2010), esta nova estratégia não possui 

desenho capaz de ensejar ações inovadoras e condizentes com o atual cenário social 

e econômico do meio rural no Brasil, onde 
 

“Para as regiões rurais seria um erro imaginar que a simples 

continuidade da combinação entre mais recursos para a Agricultura 
Familiar e a manutenção das transferências diretas de rendimentos via 
políticas sociais, vivenciadas em uma conjuntura de crescimento do 
primeiro governo do PT, será suficiente para que os resultados 
positivos de mitigação da pobreza e diminuição da desigualdade se 
mantenham”. 

 
Os estudos acadêmicos focaram até a década de 1980 nos papeis 

desempenhados pelo Estado na economia e sua intervenção política e social. 

Categorizando-o sempre sob um “prisma polarizado” entre liberal ou democrático, “a 

partir das intervenções que promovia nos fatores determinantes a reprodução do 

capital e prestação de serviços públicos, cujos mais representativos no espectro a 

“esquerda”, a literatura nomeou de Estado de bem-estar - Welfare-state - (DRAIBE, 

1993). 

Porém, este debate limitou-se quanto à compreensão acerca dos processos 

que orientam e estruturam o seu funcionamento, logo, as dinâmicas de relação no 

ambiente político mais amplo e institucionalizado, que tomava como os representantes 

legítimos os detentores de cargos eletivos. Perdeu-se de vista a escala intermediária, 

diria cotidiana da política. 

Esse cenário sofre inflexão nos anos 1980, com a emergência da discussão 

sobre políticas públicas a partir da conjuntura de crise econômica global (choque do 
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petróleo em 1973 e inflações fora de controle), e a adoção de uma agenda econômica 

austera e o consequente desmonte de Estados de bem-estar social. 

A eminência da ideologia Neoliberal a partir da década de 1980 gerou o 

esgotamento de sentidos para conceitos e discussões de diversas disciplinas 

acadêmicas no que se refere à democracia, política e o próprio Estado, paralelamente, 

propostas de reformas ganharam cada vez mais espaços nos debates públicos, como 

observa Luís Cesar Miguel: 
 

“Existe a crise do sentimento de estar representado, que compromete 
os laços que idealmente deveriam ligar os eleitores a parlamentares, 
candidatos, partidos e de forma mais genérica, aos poderes 
constitucionais”. (MIGUEL, 2003) 

 
Segundo o autor, a recuperação dos mecanismos representativos depende 

de uma maior compreensão do sentido da própria representação. Na medida em que 

os grupos minoritários obtêm êxito na busca da inclusão política ou, ao menos, 

demonstram uma consciência mais aguda do problema, as tensões presentes no 

campo político se ampliam desde a formação da agenda, ao acesso aos meios de 

comunicação de massa e às esferas de produção de interesses coletivos (MIGUEL, 

2003). Temos então, como problematizado: 
 

“A insuficiência da representação política, tal como entendida 
correntemente, apontando-a como responsável em parte pelo 
desencanto popular com os mecanismos representativos e sugerindo 
as linhas de uma interpretação, mas abrangente da representação”.  

 
 
 

A necessidade de se discutir a eficiência dos gastos do governo e os papéis 

que caberiam ou não ser desempenhados por este, trouxe a luz análises voltadas às 

características, interesses e processos em cada política, mas que ainda não 

colocavam em destaque, á época, os processos internos, funcionamento, as relações 

que materializavam essas políticas. Assim, como observa(LAVALLE; CASTELLO; 

BICHIR, 2006): 

“Os desenhos institucionais expressos em regras e procedimentos 

teriam um peso decisivo sobre a capacidade dos novos espaços de 
participação traduzi-los em normas e objetivos para as políticas 
públicas. Como também de alterar a balança de forças entre os 
participantes ao favorecer a fala e as demandas daqueles que detém 
menos recursos ou parca representação política”. 



48 
 

 
 
 

As estruturas reconhecidas de médio alcance constituídas em redes de 

contatos e trocas materiais e imateriais entre atores e aqueles no interior das 

instituições que compõem uma comunidade de política, influenciariam a formulação e 

implantação de políticas públicas. Como técnicos do governo nos diferentes níveis, 

beneficiários, políticos eleitos, representantes políticos e de movimentos e lideres de 

sindicatos rurais, que discutem e influenciam as concepções e escolhas políticas 

referentes ao desenvolvimento rural. Como discute (ABRAMOVAY, 2001, pag.21): 

“O revigoramento das regiões rurais brasileiras depende, antes de 

tudo, de iniciativas que procurem associar, no meio rural, o trabalho 
ao conhecimento, que ofereçam horizontes promissores aos jovens e, 
sobretudo, que transformem a experiência de gestão de unidades 
produtivas agropecuárias em fonte de estímulo ao 
empreendedorismo”. 

 
A abordagem normativa da relação entre Estado e sociedade civil estava mais 

preocupada na busca por “estilos”, ou mesmo, como argumenta (LAVALLE, 2003) por 

um “estatuto político” da sociedade civil. Seus estudiosos enxergariam o Estado e a 

Sociedade Civil como blocos homogêneo, apreendidos sob uma perspectiva 

substancial e maniqueísta, onde estes eram demarcados por características 

contrastantes, perdendo-se de vista a complexidade das relações praticadas, logo a 

heterogeneidade de contextos empíricos possíveis. 

Como observa (MARQUES, 2007) a maioria dos aportes teóricos elaborados 

para análise da política e ação do Estado, historicamente buscou seus elementos 

explicativos em dois prismas opostos de abstração. 

Em uma perspectiva mais objetivista, as estruturas e sistemas de valores e 

comportamentos sociais, mais focalizados nas instituições, debruçando-se sobre o 

entendimento do peso sobre as subjetividades destas normas e valores. Em 

contraponto a um foco mais “Weberiano”, enxergando as decisões dos indivíduos e 

os próprios processos de ação orientados por uma racionalidade utilitarista, e 

determinante aos processos de trocas. 

Essa problematização é importante, pois essa literatura limitaria a capacidade 

de apreensão e análise da complexidade da sociedade civil real, assim como de suas 

relações com os atores e as instituições do campo político-institucional, onde se deve 

trazer  ao  centro da  análise  o  processo  de constituição  dos atores  sociais na sua 
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relação com os outros atores e instituições, em especial, com o campo político- 

institucional. 

Como observa (MIGUEL, 2003), a teoria normativa sobre representação 

política tende a considerar a existência de um interesse predeterminado e que, 

portanto, os representantes teriam que considerá-lo no processo de representação. A 

realidade da atuação nos espaços públicas de debate nos mostra que o representante 

é “fruto da construção do grupo, constata-se que os interesses são construídos e 

reconstruídos constantemente não possuindo uma característica essencial”, o que nos 

leva de encontro a pensar que determinados grupos sociais tenham um interesse 

pronto, pelo contrário, estes estão sob constantes interferências das demais 

representações, (Moura, 2014, pag. 291). 

Centrando-se nas heterogeneidades das organizações e nas maneiras de 

relacionamento com o poder público, podemos entender a “sociedade civil realmente 

existente” abandonando o olhar romantizado e simplesmente baseado no caráter 

solidário, característico das análises oitocentistas. Enxergando essa sociedade, a 

partir de uma perspectiva relacional, mais como “um terreno de múltiplas 

contestações” onde a disputa por poder e o conflito são constitutivos do próprio terreno 

associativo. (LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 2006) 

Essa discussão mostra que as formulações altamente estilizadas e 

normativas do conceito de sociedade civil vão dando lugar a uma análise que prima 

pela heterogeneidade da sociedade civil, mostrando que a perpassam divergências e 

conflitos, sendo portadora de características que podem gerar efeitos positivos ou 

negativos na qualidade e aprofundamento da democracia. 

Conforme ressalta (LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 2006, p.38): 
 

“A condição central ou periférica das organizações civis, a alta ou 

baixa densidade dos seus vínculos internos bem como os padrões de 
vínculos preferenciais, encobrem significados (e estratégias) 
diferentes, a depender do tipo de organização considerada”. 

 
 
 

O que lança luz na direção de novas perguntas de partida, mais preocupadas 

em apreender essas estratégias de     mobilização de recursos e trânsito institucional 
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entre membros de organizações dessa sociedade civil organizada e a burocracia do 

Estado. 
 

“A sociologia relacional traz como pressupostos analíticos os 

processos e não os resultados, permitindo enfocar, em um novo 
patamar analítico, as relações sociais, ao invés dos atributos 
individuais. Dados relacionais envolvem contatos, vínculos e conexões 
que relacionam os agentes entre si e não podem ser reduzidos às 
propriedades dos agentes individuais”. (EMIRBAYER, 1997. pag. 292) 

 
 
 

Neste ciclo, as relações entre os diferentes atores (movimentos sociais, 

partidos políticos, representantes do poder público, etc.) que estão em jogo tornam- 

se fundamentais. (BAIOCCHI; CORRADO, 2010) reforçam que a abordagem 

relacional possibilita descompactar a sociedade civil em diferentes públicos e redes, 

entender a maneira em que as reivindicações que emergem da sociedade civil são 

processadas, reconhecidas e colocadas em ação. 

Neste sentido, a sociologia relacional permite estabelecer padrões de 

conexão entre atores dinâmicos, percebendo que as estruturas também são 

dinâmicas, estando o tempo todo em constantes modificações. 

O conceito de redes de políticas públicas, alçado como categoria analítica 

para estudar essa complexa dinâmica citada, começou a ser elaborado durante a 

década de 1970 e mais recentemente passou a ser amplamente utilizado nos estudos 

sobre a relação entre Estado e atores não estatais dos mais diferentes tipos, 

envolvidos nos processos de formulação e/ou implantação de políticas (MOURA; 

SILVA, 2008, pag. 48) 

A identificação de diferentes padrões de relação entre Estado e atores não 

estatais, como estes influenciam a conformação e possíveis resultados de políticas 

públicas, condicionou a literatura da área a pensar e empregar diversificada tipologias, 

que tentam suplantar as múltiplas possibilidades empiricamente verificáveis de 

contextos onde essas redes se materializam cotidianamente. 

A partir desse conceito, observa-se que os padrões de alianças e conflitos 

tendem a atravessar as fronteiras institucionais ao reunir atores com distintas 

inserções  institucionais  como  a  Delegacia  Federal  do  MDA,  (DFMDA);  Marcha 
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mundial das Mulheres (MMM); Associações de agricultores e a Empresa Municipal de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), mas que atuam de forma articulada 

e cooperativa em determinada área de política pública. 

Assim ao focalizar essas complexas e variadas relações, essa abordagem 

possibilita uma perspectiva de análise que rompe as fronteiras institucionais e 

apreende como atores posicionados em diferentes contextos institucionais 

relacionam-se e influenciam os resultados, ou não resultados da ação do Estado. 

Em função da complexificação da sociedade e do Estado, haveria uma 

tendência de “setorialização” das políticas públicas e, assim, uma diferenciação na 

conformação das redes de políticas para cada setor. Isso significa que em um mesmo 

contexto é possível observar padrões diversos de relações entre os distintos atores. 

Um dos principais desdobramentos dessa ruptura com o “mainstream” que 

sempre colocou os atores de forma dicotomizada, a partir da visão substancialista do 

Estado e da Sociedade Civil, explanada anteriormente, é a possibilidades de observar 

variações significativas não apenas em termos da composição da rede, que por sua 

vez mobiliza atores situados em distintos campos, mas também das relações que 

cada ator vem a estabelecer com outros, a depender da temática de interesse, dentro 

de um campo. 

Identificando assim, tanto as alianças constituídas entre atores que 

compartilham determinados interesses posições e advogam proposições distintas, 

quanto os conflitos entre subgrupos de interesse que possuem diferentes concepções 

da política e, portanto, interesses distintos em relação à atuação dos demais atores 

que compõem essa rede. 

A análise de redes sociais modela os sistemas de vínculos que existem entre 

os atores e esboça as características da rede por meio de um conjunto de medidas. 

Para (MARQUES, 2006): 

 
“O sentido de estrutura para a análise de redes, portanto, não é o 
mesmo das análises estruturalistas anteriores, pois no caso das redes, 
o formato e o conteúdo são levantados dedutivamente pelo trabalho 
empírico, no que Charles Tilly denominou de estruturalismo a 
posteriori”. 
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Essa abordagem permite observar os efeitos da implantação de inovações 

institucionais, como também de suas mudanças ao longo do tempo assim como 

analisar os efeitos que distintos padrões de relações entre a diversidade de atores e 

políticos e institucionais teria sobre as formas que se efetivam as práticas 

associativas e assim novas regras se institucionalizariam. Estas são perguntas 

pertinentes a outros processos de pesquisa científica, não estando contempladas 

nesse texto. 

Segundo alguns autores (LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 2006; MARQUES, 

2006; SCHMITT, 2011)existem duas perspectivas distintas de análise de redes 

sociais, uma que aborda as características estruturais das redes, onde sua 

potencialidade em termos de fluxo de informação é observada através da correlação 

de termos como - ator, ligações, subgrupos, relações, tamanho, densidade, distancia 

geodésica e diâmetro - que permitem analisar a coesão e os mapeamentos dos grupos 

através de certas categorias como coesão. 

Mede-se a intensidade da relação pela quantidade de contatos citados, temos 

os clicks (o quanto os atores relacionam-se com os demais do subgrupo), geralmente 

relações muito fortes que podem criar resistências a inserção de membros externos, 

reciprocidade, ideias que ordenam o sentido das relações, classificando estas como 

recíprocas ou não. 

A outra perspectiva, está centrada nas posições assumidas por esses atores, 

suas ligações e papeis desempenhados, sendo a categoria de posição referente ao 

lugar do indivíduo nessa rede a central, observa-se o papel desempenhado, 

remetendo-se aos padrões de relações obtidos pelos atores, o que permitia o cálculo 

da sua posição relativizada na rede, portanto o quão central estaria posicionado cada 

ator. Uma posição que como advoga (MARQUES, 2006) estaria mais condicionada a 

forma como esses atores se inserem e as redes que consegue integrar, do que os 

atributos como idade, faixa etária e escolaridade que possui. 

Ressaltamos aqui que estas são categorias tomadas “simbolicamente” para 

esse entendimento empírico, temos aqui a mobilização dos conceitos “Bourdiesiano” 

apresentados acima, cruzados com as informações sobre as trajetórias dos 

entrevistados. Possibilitando-nos enxergar nos relatos o processo inconsciente de 

incorporação das disposições estruturais, portanto, de sedimentação de um  habitus 
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que lhes permiti se inserir e assumir dentro desse campo de lutas e interesses as 

posições de maior poder simbólico. 

Segundo Ortega, Bourdieu ressaltaria a necessidade de introduzir aspectos 

simbólicos para a compreensão do desenvolvimento, ao entendê-lo também como 

construção coletiva dos agentes sociais. A luz da percepção das capacidades 

virtuosas de iniciativas endógenas aos territórios de gerar uma inserção produtiva 

menos subordinada nos circuitos globais. 

Não é comum nas análises sobre desenvolvimento territorial a ênfase nos 

aspectos culturais e simbólicos, principalmente naqueles ligados ao poder, como 

discute a hipótese trazida por (ORTEGA; MATOS, 2013): 

 
“Os processos de desenvolvimento, na perspectiva territorial, devem 
envolvem pactos sociais que reconheçam as junções, ligações e 
confluências sem excluir os conflitos de interesses envolvidos, 
originários de lutas por manter ou ampliar posições privilegiadas 
ocupadas na estrutura de distribuição de posições dessa rede, mas 
não perdendo de vista a necessária manutenção das condições 
propicia a concertação”. 

 

Bourdieu discute que grande parte das ações dos agentes sociais está 

vinculada a uma determinada conjuntura de reprodução social, um campo, conceito 

que engloba os demais conceitos de sua teoria para sua aplicação prática. Nestes 

campos, se dariam disputas entre os participantes, nomeados por ele como agentes. 

Estes se estabelecem nesse campo como num jogo pelo poder de nomear, 

classificar, codificar e estabelecer portanto os trâmites para funcionamento da 

dinâmica interna de relações. Numa estratégia focada na mobilização de capitais de 

diferentes naturezas para conseguir consolidar um poder simbólico, sustentado pelo 

reconhecimento de sua atuação e legitimação dos seus discursos. 

Cada campo conformar-se-ia como produto da história, estando condicionado 

por um entrelaçamento de fatores tangíveis e intangíveis que possuem sentido prático 

para as pessoas, estes incorporados ao longo da trajetória individual, 

inconscientemente, através do habitus, reflexo do modo de pensar e agir baseado na 

posição a ser ocupada por esse agente dentro de um campo específico, (BOURDIEU, 

2002) 
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As redes, a partir de nossas leituras teóricas e empíricas, é uma categoria que 

permite enxergar a composição e interlocução entre os vários campos a que cada um 

se integra e de forma “retroalimentada”, isso abriria novas portas para que os 

indivíduos adquiram através das relações assumidas, e apenas estabelecidas por 

meio da internalização de “esquemas de conduta” outros tipos de capitais que dariam 

a este a possibilidade de agir em prol da aquisição do poder simbólico no seu campo 

de atuação. 

Essa dinâmica e sua reprodução estariam alicerçadas pelo habitus 

incorporado e teria na estrutura familiar, na escola, comunidade e na igreja suas 

instituições estruturadoras primeiras, a partir das quais se dariam o início da sua 

internalização inconsciente. 

Portanto evidencia-se que a ideia de campo fundamenta análise de relações 

de dominação (exercício de poder) e concorrência sobre recursos limitados, por 

agentes que compartilham interesses em determinados momentos, e em outros, 

podem estar em conflito e tentado mobilizar a cooperação de agentes oriundos de 

outros campos. O que não se pode perder de vista aqui é que estes agentes possuem 

recursos e capacidades individuais diferentes a serem barganhados. 

Como advoga (MARQUES, 2006) construir uma conexão entre os modelos de 

interpretação do Estado e a análise concreta de estudos de execução de políticas 

especificas torna-se fundamental para entender como as políticas são implantadas e 

os distintos papeis que um mesmo agente, com capacidade de trânsito institucional 

poderá desempenhar em diferentes momentos nesse campo. 

Na realidade estudada citamos aqueles agentes que integram via contratos 

fundações de fomento regionais e estaduais, grupos de extensão em universidades e 

instituições de pesquisa. São exemplos de agentes que tiveram nos espaços de 

oficinas, capacitações e formação política promovidos por ONG’s atuantes junto ao 

público da agricultura familiar, os primeiros espaços de formação e inserção como 

representantes. 

Considerando sempre as estratégias dos atores e a contingência de 

resultados mais prováveis para as políticas, pesquisadores dessa perspectiva buscam 

entender  como  a  conjuntura  daqueles  e  suas  articulações,  posições  de   poder 
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assumidas e as formas de seu exercício, conformam uma realidade substancialmente 

permanente de desigualdades, denominada por Marques de estrutura de poder. 
 

“Os atores situam-se em contextos institucionais específicos, 
compostos por regras de funcionamento da política estabelecidas em 
normas informais, no direito positivo e em formatos organizacionais 
específicos”.(MARQUES, 2007) 

 
Essa literatura destaca cada vez mais a importância do contexto e da 

interação entre agentes, não apenas na formulação, mas também na implantação de 

políticas, haja vista que, as redes sociais podem ensejar novas condicionalidades ou 

oportunidades aos campos de diversas dimensões do social. 

As relações informais tanto podem desencadear a permeabilidade das 

demandas externas ao território como a coesão deste, influenciando os padrões 

internos de relação deste e com seu entorno político imediato. 
 

“Padrões de vínculo e posições nas redes tornam mais ou menos 

prováveis alianças e coalizões estratégicas, dando acesso 
diferenciado a informações e recursos, portanto constrangendo 
escolhas em contextos específicos, essas estruturas de redes 
influenciam as dinâmicas de poder no próprio Estado”. (MARQUES, 

2006) 
 

A análise de redes prescinde a delimitação empírica na rede total que 

corresponderia à sociedade inteira, haja vista que a rigor estaríamos tratando de uma 

complexidade de vínculos de diversos tipos constituídos ao longo da vida dos 

indivíduos, portanto a escolha analítica realizada subsidiará nossa delimitação das 

fronteiras do campo da política de desenvolvimento territorial. 

É importante destacar, conforme observa (LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 

2006), que a análise de redes sociais “não constitui uma teoria e tampouco um 

conjunto de técnicas estatísticas complexas, mas uma estratégia analítica passível de 

utilização” a luz de diferentes perspectivas conceituais e teóricas. No caso deste 

trabalho, a luz da perspectiva relacional. 

Onde, ao mobilizarmos os conceitos já apresentados, poderemos discorrer 

sobre os papéis desempenhados por esses distintos atores na rede conformada em 

torno das políticas para Agricultura familiar sob a abordagem territorial, descrevendo 

suas estratégias de atuação frente aos demais atores e os vínculos preferenciais 

estabelecidos na direção dos capitais objetivados. 
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Na medida em que a lógica comum a um conjunto de organizações civis se 

encontra inserida e praticada nos padrões de interação, ela tampouco é derivada da 

auto percepção do ator, antes, as suas percepções e comportamento é que são 

explicados à luz da sua posição estrutural numa rede de relações estabelecidas a 

partir desse conjunto. 

Os modos de interação estabelecidos internamente ás instituições e entre 

estas e outras, tanto podem constranger quanto possibilitar novos tipos de interações, 

determinando a capacidade de escolhas dentro do Universo de relações – condição 

de Agente do Indivíduo. 
 

“Redes esgarçadas se explicariam pela baixa centralização geral 

desta em torno de alguns poucos atores com poder. Sendo um 
indicador claro da dispersão, ou compartilhamento, dos discursos e 
lógicas de ação coletiva para os indivíduos”. (LAVALLE; CASTELLO; 

BICHIR, 2006) 
 
 
 

Formas de desempenho do protagonismo por parte dos atores centrais podem 

se dá a interlocução para agregação de interesses e coordenação da ação coletiva a 

partir do controle dos fluxos imateriais e materiais que partem de outros atores mais 

periféricos na rede. 

As considerações apresentadas destacam o número de vínculos diretos de 

cada um dos indivíduos, o grau de intermediação exercido por cada papel 

desempenhado, a proximidade em relação a outros atores/instituições, os fluxos de 

informações, as relações de co-dependência. 

“Tentamos explorar de forma analiticamente inovadora, sob a 

perspectiva da sociologia relacional as relações objetivadas 
estabelecidas na sociedade civil, no segundo setor e o consequente 
tecido relacional do Estado, onde essas redes relacionais se 
imbricariam focalizando os trânsitos e a recorrência da permeabilidade 
de suas demandas e interesses junto ao Estado”.(MARQUES, 2007). 

 
Este é um exercício reflexivo fundamental para estabelecer pontes entre os 

modelos predominantes de interpretação do Estado e a análise concreta dos 

processos que envolvem a realização de determinada política, “contemplando assim 

o espectro de padrões de trânsitos institucionais empiricamente possíveis e sua 

influência sob as políticas” (SILVA; OLIVEIRA, 2011). 
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Faz-se, portanto, necessário acrescentar um novo elemento para análise da 

representação política nas democracias modernas, que seria segundo este autor a 

dimensão mais crucial, referente à manipulação das vontades alheias e como observa 

o cientista político Luís César Miguel, referenciado por Lukes: 
 

“a capacidade de fazer com que grupos e indivíduos tivessem (ou 

externalizem) desejos contrários a seus verdadeiros interesses, 
impedindo a eclosão do conflito não apenas na arena pública, mas até 
mesmo na consciência dos agentes  sociais”  (MIGUEL,  2003, 

pag.129 ). 
 
 
 

Visitar autores que promovem um resgate crítico dessa categoria insinua 

segundo (LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006) “um horizonte analítico 

sugestivo para reelaborar a relação entre ampliação da democracia e representação 

política”. Hoje polarizada segundo esses autores nos polos formal-institucional e 

substantivo orientado as vontades do representado. 

Um debate cercado por dualidades interpretativas como 

autonomia/responsividade, e mesmo constitutivas entre a 

representação/representatividade onde discutir as semânticas, adotá-las e reproduzi- 

las em discursos públicos é atuar diretamente sobre o que historicamente se tem 

arregimentado em torno da questão da legitimidade do próprio modelo de democracia 

representativa liberal em vigor,(MIGUEL, 2003). 

Tomamos então, que é através dos discursos compartilhados e socialmente 

aceitos que as regras implícitas do campo dessas representações se perpetuam, 

quando seus agentes ao mobilizarem seus capitais estabelecendo trocas. Em um 

processo de interconhecimento mutuo, conseguem reforçar seu poder simbólico e 

garantir a perpetuação das correlações de forças que lhes são mais favoráveis. 

Portanto buscamos a partir do roteiro de entrevista elaborado (anexo 01) para 

esta pesquisa, entender se vem se realizando a comunicação e feedback entre 

representantes e bases, ou seja, o quão próximos estão hoje esses representantes 

das necessidade e anseios dos Agricultores (as) de suas comunidades de origem? 

Estes buscam dialogar e ensejar nas suas comunidades a participação em espaços 

públicos dos agricultores? E o que pensam a respeito dos seus próprios desafios e 

dificuldades no momento de desempenhar o papel de representantes. 
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Estas são questões trazidas em um roteiro que somado a nossa observação 

nas plenárias, nos subsidia a refletir principalmente sobre as dificuldades que a 

sobreposição de papeis assumidos por aqueles representantes mais atuantes traz a 

dinâmica de debates e trabalho nesse espaço. 

Haja vista a forma distinta como se apresentam enquanto representantes a 

depender da instância de deliberação (colegiado, reuniões do núcleo diretivo e 

fóruns). O que implica numa dificuldade de definições de agendas e priorizações de 

demandas de trabalho para o efetivo controle social e proposição de projetos 

estruturantes tão imprescindíveis para a articulação e gestão em torno de um projeto 

de desenvolvimento de fato. 

Esse acumulo e sobreposição, seria um resultado de um processo nomeado 

de forma pejorativa entre seus pares de profissionalização da representação, o que 

além de trazer um caráter ambíguo ao seu papel de representante, também dificulta 

que novos representantes, principalmente de juventudes que vivem no território e de 

mulheres e povos de comunidades tradicionais consigam de fato debater e pautar de 

forma propositiva, estes que sempre estiveram sub representados nos debates e 

pleitos desse campo. 

No tópico de discussão seguinte, trazemos um breve resgate do processo de 

constituição da plenária no território, os atributos estabelecidos e as regras de 

composição da Plenária, núcleo diretivos e comitês apresentados nos seus 

regimentos. Em tabelas organizamos os indicadores demográficos municipais e 

aqueles referentes a capacidade produtiva e potencialidades para diferentes setores 

diagnosticados no momento da escrita do PTDRS, atualizadas aqui através de dados 

do último senso demográfico do IBGE e do sistema de informações territoriais (SIT) 

do MDA. 



59 
 

 
 
 

4 O TERRITÓRIO DA CIDADANIA MATO GRANDE 
 
 

O território do Mato Grande foi identificado e concebido enquanto espaço para 

ser priorizado pela intervenção da SDT ainda em 2003 no âmbito do PRONAT, que 

estabelecia, a partir de critérios supracitados, os territórios de identidade rural. Este 

programa era responsável na época pela gestão dos recursos da linha de 

financiamento focada em infraestruturas e serviços, Proinf do PRONAF. 

O Mato Grande é estabelecido como uma identidade territorial localizada a 

Noroeste da capital Natal, é composto por quinze municípios: Ceará-Mirim, 

Maxaranguape, Rio do Fogo, Touros, São Miguel do Gostoso, Pedra Grande, São 

Bento do Norte, Caiçara do Norte, Jandaíra, Parazinho, João Câmara, Pureza, Bento 

Fernandes, Poço Branco e Taipu. 

O território do Mato Grande ocupa uma área de 5.758,60 km2, com média por 

município de 382,1 km², possui cerca de 100 mil hectares de solos férteis e riqueza 

de recursos hídricos, principalmente nos municípios de Pureza, João Câmara e 

Ceara-Mirim. Apresenta uma população total de 226.540 habitantes, com densidade 
demográfica média de 35,5 habitantes / km², dos quais 109.589 residem na zona 

urbana e 114.518 na zona rural. 

O IDH do território é de 0,625 constituindo-se numa região com IDH mais 

baixo do Rio Grande do Norte, a renda per capita é de R$ 76,15/mês e a concentração 

de renda de acordo com o Índice de Gini é 0,58. A taxa de analfabetos acima de 15 

anos é de 35,9% da população e 66,8% das pessoas responsáveis por domicílios têm 

menos de quatro anos de estudos. 
 

“Aspecto que não pode ser esquecido e que teve grande importância 

na reestruturação e ocupação espacial da região nos últimos anos é a 
política de reforma agrária, implementada pelos governos federal e 
estadual, através da estratégia de assentamentos rurais. O fato de o 
território estar inserido numa área historicamente de grande 
concentração fundiária motivou os movimentos sociais (MST e 
Federações) a realizarem uma forte ação na região que culminou com 
a desapropriação de muitas terras que foram convertidas em áreas de 
assentamentos de reforma agrária” (PTDRS, 2006). 

 
Conforme informações contidas no Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

Litoral Norte, das 13.857 famílias assentadas pelo INCRA no Estado desde 1987, 34% 
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delas foram para assentamentos localizados, principalmente, em João Câmara e 

Touros” (PTDRS Mato Grande/SDT). 

O território do Mato Grande se localiza numa região que concentra três dos 

principais eixos rodoviários do Estado, estes convergem para a estrutura portuária e 

aeroviária da cidade e região metropolitana, possibilitando o transporte de produtos em 

poucas horas para a Capital do Estado, onde o mercado dos produtos para agricultura 
familiar está ficando cada vez mais seletivo. Vislumbra-se duas grandes possibilidades 

de venda de produtos através do mercado de Natal e das novas oportunidades do 

mercado turístico (hotéis restaurantes) que estão sendo implantados ao longo da Br 101 

– na costa do território. 
 

Portanto, existem novas oportunidades de mercados demandam uma 

qualidade e padronização nos produtos, porém, como os diferentes grupos no 

território possuem dificuldades de trabalhar de forma cooperativa, principalmente por 

disputas de posições de poder político, acabam trabalhando de forma isolada, não 

conseguindo atender as demandas por qualidade e em quantidade dos produtos. 

As representações da agricultura familiar nos municípios começaram a ser 

mobilizadas no final de 2005, ensejadas pela Secretaria de Desenvolvimento territorial 

SDT do MDA. As Instituições da sociedade civil (sindicatos de trabalhadores, 

associações comunitárias, cooperativas) foram convocadas e em conjunto com os 

representantes do poder público das três esferas de poder conformaram, em um 

primeiro momento, um conselho com membros de diferentes, para em seguida ser 

formalizado o fórum de desenvolvimento territorial do Mato Grande, institucionalmente 

nomeado CODETER (Conselho de Desenvolvimento Territorial). 

O MDA contratou via edital público uma assessoria territorial para fazer o 

trabalho de mobilização dos representantes para participação nas plenárias do Fórum 

observando as resoluções e diretrizes estabelecidas pela SDT e crivadas pelo 

CONDRAF (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar). 

Em artigo publicado em 2001, antes da implantação dos programas com 

enfoque territorial pela SDT, Ricardo Abramovay já problematizava as funções e os 

papeis de representação desempenhados nos conselhos municipais voltados as 

demandas da Agricultura Familiar: 
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“A missão fundamental dos conselhos é descobrir os potenciais de 

desenvolvimento que os mecanismos convencionais de mercado são 
incapazes de revelar, sobretudo em regiões menos favorecidas. O 
problema é que, na maior parte das vezes, a forma de criação destes 
conselhos, seus modos de funcionamento e o alcance de suas ações, 
ao que tudo indica, não estimulam o preenchimento das funções 
básicas para as quais foram organizados” (ABRAMOVAY, 2001). 

 
 
 

Na tentativa de dirimir essa insuficiência de prerrogativas e funções essenciais 

à verdadeira deliberação e gestão social do desenvolvimento nesses espaços 

públicos de representação, os colegiados territoriais são propostos a partir de critérios 

de paridade e representatividade de minorias (mulheres, jovens, remanescentes 

quilombolas e indígenas) correntemente subrepresentadas em todos os conselhos 

setoriais no meio rural. 

O colegiado também possui instâncias apêndices como o núcleo diretivo, 

técnico, cujo funcionamento de fato nunca foi verificado desde o inicio dessa pesquisa, 

e os comitês temáticos: produção e comercialização; juventudes; mulheres: 

comunidades tradicionais; cultura, educação e meio ambiente. 

Porém, uma opinião relatada por profissional do 3º setor que esteve envolvido 

com a dinâmica do colegiado até 2014, registrada na nossa observação em campo, é 

de que não havia demanda instituída para discussão territorial no Mato Grande á 

época em que o MDA lançou o edital de contratação para mobilização das 

organizações da sociedade civil atuantes formarem o espaço do Colegiado territorial 

sob os critérios "regimentados" pela SDT. 

Para a institucionalização desse recorte de intervenção do Estado, a 

identidade territorial foi trazida de cima para baixo para os municípios do Mato Grande, 

colocando inclusive municípios cujas bases econômicas correspondiam a cadeias 

produtivas tão distintas quanto a mandiocultura (João Câmara, Ceará-Mirim. Taipu, 

por exemplo) e a atividades de pesca artesanal (Caiçara do Norte, Maxaranguape, 

Rio do fogo e Touros). 

Antes os recursos do PRONAF infraestrutura eram municipalizados e 

esperava-se uma ação consorciada por parte destes municípios. Porém como bem 

pontuado na fala de um de nossos entrevistados,  atuante  a mais de 20     anos nas 
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discussões sobre a Agricultura Familiar, desde meados da década de 1990, o que de 

fato ocorria era uma 
 

“Postura patrimonialistas por parte dos prefeitos em relação a esses 

espaços que eram transformados em lugares cooptados por suas 
bases de apoio e familiares, logo, de legitimação de seus interesses 
políticos e eleitorais” (entrevistado E7). 

 
 
 

Abaixo trazemos dados oficiais disponibilizados no site do IBGE cidades e no 

SIT/MDA. O Quadro 1 traz números referentes a demografia do território e nos ajuda 

a refletir sobre a complexidade que a heterogeneidade na composição dos municípios 

imprimi aqueles que pensam e desejam contribuir com a promoção do 

desenvolvimento rural. 

Nos chama a atenção como municípios classificados com porcentagens 

quase "diametrais" de populações consideradas rurais e urbanas passaram a compor 

um mesmo recorte de identidade rural. Obviamente se pegarmos os dados de cidades 

como Caiçara do Norte e Parazinho, municípios pouco dinamizados economicamente, 

com uma breve visita in loco nos depararíamos com contextos facilmente 

comprováveis daquilo que José Eli da Veiga cunhou como cidades imaginarias2. 

Quadro 1 Dados demográficos dos Municípios que compõem o Território 
da Cidadania Mato Grande/RN. 

 
 

Municípios Área 
(Km2) 

 
Populações População População Nº família 

Pescadores Urbana Rural – Hab.% 
Bento Fernandes 336,6 5.113 2.067 

(40,43%) 3.046 (59,57%) 3 

Caiçara do Norte 297,2 6.016 5.894 
(97,97%) 122 (2,03%) 702 

Ceará-Mirim 729,5 68.141 35.494 (52,09%) 32.647 (47,91%) 451 

Jandaíra 428,3 6.801 3.954 
(58,14%) 2.847 (41,86%) 1 

João Câmara 798,3 32.227 22.657 (70,30%) 9.570 (29,70%) 249 

Maxaranguape 131,7 10.441 3.889 
(37,25%) 6.552 (62,75%) 905 

 
 
 

2Essa visão setorializada do rural que o dimensiona a partir daquilo que não é ou possui, é 
fortalecida ainda pela regra brasileira da década de 1930, que identifica como urbana toda e qualquer 
sede de município, até mesmo as sedes distritais (como o exemplo trazido) que não possuem de fato 
serviços urbanos e uma dinâmica econômica e de serviços características das cidades, mas que são 
considerados como equivalentes pela ausência de atividades agropecuárias. (Veiga, 2002). 
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Parazinho 275,5 4.845 3.137 
(64,75%) 1.708 (35,25%) 0 

Pedra Grande 212,3 3.521 1.161 
(32,97%) 2.360 (67,03%) 385 

Poço Branco 169,3 13.949 7.417 
(53,17%) 6.532 (46,83%) 114 

Pureza 508,9 8.424 2.996 
(35,57%) 5.428 (64,43%) 11 

Rio do Fogo 151,2 10.059 3.748 
(37,26%) 6.311 (62,74%) 1.848 

São Bento do 
Norte 198 2.975 1.038 

(34,89%) 1.937 (65,11%) 29 

São Miguel do 
Gostoso 345,9 8.670 4.131 

(47,65%) 4.539 (52,35%) 69 

Taipu 354,3 11.836 4.084 
(34,50%) 7.752 (65,50%) 2 

Touros 821,6 31.089 7.922 
(25,48%) 23.167 (74,52%) 2.456 

Total: 15 5758,6 224.107 109.589 (48,90%) 114.518 
(51,10%) 7.225 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do último censo demográfico.  
 
 
 
 
 

Quadro 2 Dados sócios demográficos sobre a população rurais 
relativizados pelo total dos Municípios 

 
 
 
 

Municípios 

 

Estabelecimentos 
Agricultura 

Familiar 

 
 

Famílias 
Assentadas 

 
 
Bolsa 
Família 
Município 

 
 
Extrema 
Pobreza 

População 
em extrema 
pobreza - 
rural 
Hab. 

Porcent. 
total 
de pobreza 

 
% 

Bento 
Fernandes 

 
483 

 
306 

 
1.261 

 
2.025 

 

933 

 

73,76 
Caiçara do 

Norte 
83 157 1.584 2.336  

60 

 

69,96 
Ceará-Mirim 944 932 10.724 21.339  

7.135 

 

52,49 
Jandaíra 258 116 1.707 2.072   

858 65,35 
João 

Câmara 
976 807 6.103 10.534  

2.886 

 

59,50 
Maxarangua 

pe 
22 234 1.886 3.456  

1.475 

 

58,44 
Parazinho 65 115 1.260 1.615   

642 57,15 
Pedra 

Grande 
157 119 1.016 1.662  

1.621 

 

62,91 
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Poço 
Branco 

239 159 3.350 4.320  

851 

 

60,59 
Pureza 500 251 2.584 3.079  

2.028 

 

58,45 
Rio do Fogo 137 72 2.819 3.545  

1.885 
 

53,75 
São Bento 
do Norte 

325 682 1.277  
682 

 
 

536 

 
 

60,94 
São Miguel 
do Gostoso 

355 2.385 3.412  
2.385 

 
 

1.630 

 
 

59,44 
Taipu 173 2.578 4.068  

2.578 
 
 

2.008 

 
 

52,80 
Touros 1.040 7.642 11.006  

7.642 
 

6.624 

 
 

51,50 
 
Total: 15 

 
5.757 

 
16.092 

 
54.057 

 
69.170 

 
31.172 

- 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do mapa da pobreza e desigualdade de 2003 projetados . 
Coletados no site do IBGE cidades 

 
A leitura dos dados organizados nas tabelas acima nos permite algumas 

observações acerca da heterogeneidade presente entre os municípios que compõem 

o território. Tomamos os municípios de João Câmara e Caiçara do Norte, ambos 

possuem as maiores porcentagens de populações vivendo em áreas consideradas 

urbanas no território, 70,30% e 97,97 respectivamente. 

Porém se observarmos os demais dados e tomarmos como referência os 

posicionamentos tomados e pautas levantadas por representantes nas plenárias, essa 

similaridade pode camuflar um contexto de desigualdades importantes e que não 

podem passar despercebidos para reflexão sobre a realidade e proposição de projetos 

territoriais, observar Quadro 2. 

Os dois municípios possuem bases econômicas distintas, João câmara 

despontou nos últimos anos como cidade de intersecção para apoio a instalação de 

infraestrutura de empresas do setor de energias limpas (eólica e fotovoltaica) por sua 

posição centralizada no mapa e presença de setor de serviços importantes. 

Esse município concentra, junto com Ceará-mirim, áreas de assentamentos 

da reforma agrária com lideranças de expressiva atuação política no Mato Grande 
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(Assentamentos Canudos; Rosário; Matas e Amarelão) o que sinaliza a relevância 

econômica pretérita no setor agrícola. Não por acaso, as instituições que mais 

pautaram os projetos submetidos para os editais da ação orçamentária do Proinf e 

que também conseguiram acessar recursos de editais consoantes com às diretrizes 

da política territorial residem nestes municípios. 

Ao relativizarmos com o dado de Caiçara do Norte, que possui uma economia 

predominantemente voltada para a pesca artesanal e poucas famílias assentadas ou 

produzindo através do núcleo familiar, temos um contexto onde uma informação pode 

ser explicada por fatores sociais e econômicos discrepantes. 

Fatores que não são levados em conta hoje no trabalho do censo, que tem a 

tendência a não considerar as dinâmicas de produção e culturais compartilhadas em 

seus critérios de delineamento do que seria rural e urbano. 

As elevadas porcentagens de urbanização dos dois municípios podem ser 

explicadas respectivamente pela posição de centralidade geográfica de João Câmara 

no recorte espacial, a presença de um campus do Instituto Federal de Educação e 

Tecnologia e a potencialização do setor de prestação de serviços a partir da instalação 

de bases e filiais de empresas de tecnologia em energias renováveis. Observa-se, 

portanto, um processo contínuo em João Câmara de dinamização via atuação 

setorializada do mercado, oportunizado obviamente por uma mínima infraestrutura 

prévia e bem localizada no território. 

Caiçara do Norte, que possui uma taxa de urbanização superior a 97% 

apresenta uma infraestrutura de serviços e dinamização bem distante da observada 

no município anterior, caracterizando-se como município com quase 70% da sua 

população em situação de extrema pobreza. 

Essa porcentagem registrada pode ser explicada pela “vocação econômica” 

do município, a pesca em alto mar, e a predominância de colônias de pescadores 

adjacentes à área litorânea, considerada como urbanizada, a revelia da real 

estruturação de serviços urbanos como saneamento, acessibilidade e mobilidade. 

Estes são números convergentes que chamam atenção enquanto 

pesquisadora por se referirem a contextos de sociedades locais diametralmente 

desiguais que precisamos sempre relativizar, não devendo ser perdido de vista no 
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momento de deliberação nas plenárias nem tão pouco de escolha quanto a 

prioridades e alternativas. O que representa para a sociedade civil e os demais setores 

responsáveis pela execução dessa abordagem um desafio empiricamente muito 

complexo de ser tomado e conciliado. 

É pertinente pontuar aqui a opinião por vezes falada em plenária e reforçada 

pelo entrevistado E7 sobre a composição desse recorte, os quão “distintos 

economicamente são os municípios litorâneos e que concentram atividades de 

natureza bem distintas e de difícil consorciação e complementação em cadeias sócio 

produtivas”. Citamos aqui os municípios de Rio do Fogo, Maxaranguape, Caiçara do 

Norte e Touros, que evidenciamos serem aqueles, a exceção de Caiçara, com 

representação política menos frequente e tão pouco atuantes nas reuniões da 

plenária. 

 
 
 
4.1 O Colegiado Territorial: Normas, diretrizes e Instituições representadas. 

 
Para que a interpretação sobre aquilo que foi observado pontualmente nos 

espaços de deliberação, assim como as inferências possíveis e considerações 

trazidas se ratifiquem ou não, iniciamos esse capítulo descrevendo as normas 

prescritas a atuação no espaço que entendemos corresponder ao nosso campo. 

O colegiado tem um papel importantíssimo para a condução e 

desenvolvimento da estratégia de apoio aos territórios rurais mais fragilizados 

economicamente, devendo, como já bem argumentado aqui, representar a 

diversidade de instituições, organizações e segmentos sociais e produtivos existentes 

nas áreas rurais. 

Cabe ao Colegiado por intermédio da sua plenária o papel deliberativo e 

consultivo, espaço onde observa-se um permanente processo de qualificação das 

demandas advindas do público alvo das políticas do MDA, o que por si já legitimaria 

a importância e fortalecimento deste. 

O núcleo diretivo deve ser composto por 14 instituições/representações, 

sendo impreterivelmente 07 de organizações da sociedade civil e 07 do poder público. 

Cabendo a este o papel de coordenar as ações do fórum, articulando atores para   a 
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construção e implantação dos planos e projetos territoriais e, de maneira geral, para 

efetivação das decisões do plenário na gestão das iniciativas territoriais com o apoio 

do núcleo técnico. A todos os membros dessa instância máxima caberia a orientação, 

negociação e acordo entre as partes envolvidas na implementação de iniciativas para 

o desenvolvimento do território. Pontuamos abaixo as suas atribuições: 

 Deliberar sobre os processos de promoção do desenvolvimento que observe e 
potencialize recursos endógenos; 

 Defender os interesses dos diversos segmentos sociais constituintes do território, 
articulando políticas públicas, recursos e esforços em torno da proposta de 
desenvolvimento sustentável; 

 Representar o território perante entes públicos e privados, nacionais e 
estrangeiros, visando à articulação de parcerias e políticas que objetivem o 
desenvolvimento; 

 Mobilizar e coordenar os atores sociais do território com vistas a construção 
participativa do planejamento territorial que deve resultar na elaboração do plano 
territorial de desenvolvimento rural sustentável (PTDRS); 

 Coordenar e decidir sobre a seleção de projetos e programas de suporte ao 
PTDRS e também a elaboração das agendas de prioridades; 

 Acompanhar os arranjos institucionais que, no âmbito do território, se 
responsabilizarão pela elaboração, implantação e operacionalização dosprojetos 
específicos; 

 Estimular a criação, estruturação e operacionalização de redes territoriais de 
prestação de serviços – assistência técnica, capacitação, tecnologias apropriadas, 
informação e divulgação; 

 Contribuir com a integração do território e articulação intermunicipal, buscando 
estabelecer relações horizontais de cooperação que favoreçam os processos; 

 Incentivar a capacitação e qualificação técnica dos seus membros e dos atores 
do território a partir da articulação com universidades, fóruns, centros de pesquisa 
nacionais e externos constituindo cooperações e trocas de conhecimentos; 
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Observando-se as resoluções 48 e 52 do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) tem-se como princípios norteadores 

para a composição da plenária a representatividade da diversidade e da pluralidade 

na sua constituição, garantindo que se discutam e encaminhem interesses de 

segmentos sociais como quilombolas, remanescentes indígenas, mulheres, jovens, 

comunidades ribeirinhas, pescadores/as, produtores/as da agricultura familiar, 

artesãos, extrativistas, silvicultores, assentados da reforma agrária e ainda segmentos 

prestadores de serviços (assistência técnica, comerciantes, agentes financeiros, 

universidades, setores de saúde, educação, cultura e meio ambiente). 

As recomendações também atentam para a pertinência de articulações com 

representantes de atividades rurais não agrícolas, de prestação de serviços e do meio 

urbano. Busca-se oferecer às políticas melhor formulação e consequentemente a 

geração dos resultados esperados em conformidade com as necessidades reais, não 

sendo recomendado que o espaço seja constituído apenas por representantes da 

sociedade civil, ou por maioria de representantes do poder público governamental. 

Em texto publicado na Matriz de ações de 2013 para os territórios da cidadania 

no site do governo federal, temos como processos de implantação dos recursos para 

fomento a produção da Agricultura Familiar que os representantes destes e demais 

integrantes dos colegiados devem: 

 
“Se reunir em oficinas territoriais e debater sobre as questões 
importantes para o desenvolvimento do território. O projeto do território 
é elaborado por técnicos das organizações participantes dos 
Colegiados, tais como as prefeituras municipais ou do governo do 
estado, e depois encaminhado à DFDA/MDA e à Secretaria Executiva 
do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
CEDRS O CEDRS, em reunião, delibera sobre sua aprovação ou 
sugere ajustes, compatibilizando com as políticas do estado. Após 
análise e aprovação pela SDT/MDA, os Planos de Trabalho são 
encaminhados aos Agentes Operadores para formalização dos 
instrumentos (contratos de repasse, termos de compromisso ou 
convênios com governos municipais, estaduais e ONGs

 Estimular a criação e fortalecimento de Redes Territoriais de produção, 
cooperação, assistência técnica, capacitação, educação, tecnologias apropriadas, 
informação/divulgação e etc., bem como apoiar a sua estruturação e 

operacionalização; 
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somente para recursos de custeio, neste último caso. ” (Matriz de 

ações para os territórios da cidadania, 2013, MDA). 
 

Temos, portanto, um receituário que não se verifica no cotidiano, onde a 

ausência de gestores públicos responsáveis por pastas relacionadas à produção 

agropecuária, como também daqueles responsáveis por áreas sociais fundamentais 

de execução de políticas sociais, é elencado como o principal argumento de crítica 

por parte dos representantes dos segmentos sociais prioritários dessa abordagem. 

Essas ausências são tomadas como fator central e condicionante dos não resultados 

observados, na opinião dos representantes entrevistados. 

Sua ausência e ineficácia na execução das ações e também a perceptível 

fragilidade quanto à capacidade técnica da Sociedade Civil, onde citamos as 

associações que não possuem uma organização interna estatuaria, nem tão pouco se 

encontram regularizadas de acordo, por exemplo, com normas de inspeção sanitária 

oficiais. Temos então um cenário determinante ao acesso a recursos e possível 

comprometimento com um projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo quea 

promoção do desenvolvimento do território exige. 

Não se sustenta um projeto estratégico, com escopo delimitado e enfoque 

estruturante, apresentando etapas, metas, prioridades e cronograma físico financeiro 

a luz do que foi pensado e escrito nos objetivos trazidos no PTDRS, um documento 

construído de forma participativa, respeitando os critérios de paridade e 

representatividade da diversidade do território. 

Quanto ao princípio da representatividade às resoluções do CONDRAF 

recomendam que no mínimo 50% das vagas sejam ocupadas por representantes de 

organizações da sociedade civil e no máximo 50% das vagas sejam ocupadas por 

representantes governamentais dos três poderes vinculados a temática do 

desenvolvimento rural sustentável. 

Inclui-se as universidades, instituições de pesquisa e extensão rural, 

educação e organizações de caráter para-governamental como o SEBRAE e aquelas 

entidades da sociedade civis organizada não diretamente vinculadas á agricultura 

familiar, contemplando como observado acima às questões de gênero, raça e etnia e 

geração. 
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A composição deve ser aberta, permitindo a adesão de novos membros, 

principalmente à medida que se avança no atendimento a multidimensionalidade e na 

intersetorialidade do PTDRS, o que exigirá a atuação de atores ligados ás novas 

dimensões e setores que vierem a ser incorporados a exemplo da Assocene 

(associação de orientação as cooperativas no Nordeste) e IDS (Instituto de 

Desenvolvimento Social). 

Estas são instituições atuantes nos territórios rurais do PTC, entidades que 

podem ter convênios/contratos com o MDA para trabalhar com o desenvolvimento 

rural fornecendo apoio, acompanhando e avaliando os processos, principalmente de 

comercialização e dinamização econômica. 

Observando essa orientação sobre a imprescindível articulação com 

instituições do setor privado, observa-se no Mato Grande uma postura por parte dos 

representantes dessas empresas e prestadoras de serviços que vai de encontro com 

a lógica de articulação e construção de uma estratégia de desenvolvimento em longo 

prazo. 

Empresas do setor de geração de energia eólica com parques instalados nos 

municípios do litoral (Rio do fogo, Touros, São Miguel e Caiçara do Norte) e adjacentes 

(Jandaíra e João Câmara) assim como a autodenominada Think-thank CERNE 

(centro de estratégias em recursos naturais e energias) fundada a alguns anos para 

representá-las e articular suas atuações. 

O que observamos nas plenárias foi que seus consultores só se integraram 

pontualmente, no momento de apresentar seus recursos de cotas de responsabilidade 

social e “qualificar” suas propostas de intervenção para as comunidades. No sentido 

de buscar uma questionável legitimidade para aquilo que já estaria estabelecido nas 

suas listas de prioridades. 

Porém, em nenhuma das reuniões acompanhadas ao longo de mais de três 

anos de observações, foi tomado como referência para as deliberações sobre as 

chamadas públicas do PROINF ou tão pouco para orientar, como haveria de se 

esperar ao observamos as diretrizes da política, a escrita de propostas de projetos 

para concorrer a editais que possibilitassem uma ação intersectada ou consorciada. 
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As resoluções do CONDRAF colocam como parâmetros para a gestão 

eficiente do desenvolvimento territorial a estruturação do colegiado nas seguintes 

instâncias: 

Plenária, sua instância máxima, onde os papeis de representação política e 

orientação e tomada de decisões estratégicas ligadas aos processos de 

desenvolvimento deveria acontecer. O que vemos, de fato é cabendo a análise e 

aprovação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável, a definição 

da agenda de prioridades e projetos territoriais de suporte ao Plano para execução 

anual. 

Para isso deve-se propor e deliberar sobre o regimento interno e a constituição 

de mecanismos para sustentação política, institucional e financeira do mesmo, além 

de decidir sobre a homologação de resultados de processos seletivos para a 

contratação de assessores técnicos e administrativos do colegiado. 

A sobre representação de organizações da Agricultura Familiar e 

assentamentos da reforma agrária registrada aqui, ilustra o caráter setorial e 

unidimensional que ainda prevalece nos debates sobre os problemas e alternativas 

para o território. O que se refletiu nas entrevistas realizadas, onde a maioria se 

encontra hoje atuando em espaços que discutem a produção, agregação de valor e 

comercialização dos produtos da Agricultura Familiar. 

O que pode explicar o fato de apenas um dos entrevistados, E4 que atua em 

movimentos de minorias como mulheres e Juventude rural, ter apontado quando 

questionado sobre as fragilidades e desafios a sua participação, justamente essa 

perceptível “maioria”. O que no seu olhar, dificultaria o fortalecimento do protagonismo 

de novas lideranças potenciais e a inserção de forma autônoma e constante das 

mulheres trabalhadoras rurais em projetos de geração de renda de forma consorciada 

com a produção agrícola de suas unidades familiares. 

As atividades artesanais, a culinária tradicional ou mesmo a produção de 

hortifrutigranjeiros de forma agroecológica ficam relegados a retórica nessas reuniões. 

De fato, os potenciais de produção de outros tipos de atividades nunca foram trazidos 

para o debate de alternativas e proposições para os Proinf antes dos editais lançarem 

recursos a mais, destinados exclusivamente a esses segmentos do meio rural. 
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Abaixo apresentamos o Quadro 3 com o registro das instituições presentes 

em plenárias do Colegiado realizadas ao longo do ano de 2015. O que fica evidente é 

a maioria de organizações de representação da Agricultura Familiar, a ausência de 

representantes de quase todas as gestões municipais. 

Também pontuamos a sazonal presença de organizações que poderiam 

cumprir um papel de assessoria a elaboração de textos técnicos para projetos 

aplicáveis a editais de fundações e outras instituições focalizadas nesse público da 

abordagem. 

Quadro 3: Instituições com frequência registrada nas plenárias entre 
janeiro e dezembro de 2015. 

 
 
 
 

Nome da Instituição 

 
 
 

Municípios 

 
Representativid 
ade em 
porcentagem % 

 
Associação da Ana de João Câmara 

 
João Câmara 

 
12 

 
Associação comunitária do amarelão 

 
João Câmara 

 
(25%) 

 
Fórum de associações de João Câmara 

 
João Câmara 

 

 
Ass. dos Prod. Agrícolas de Bebida Velha 

(APABEV) 

 
 
Pureza 

 

 
Associação Chico Santana 

 
João Câmara 

 

 
Fórum de Associações 

 
Pureza 

 

 
Ass. dos Criadores de ABELHA 

 
Jandaíra 

 

 
Associação de Produtores de Aracati 

 
Touros 

 

 
Projeto Assentamento Jerusalém 

 
Taipu 

 

 
Fórum de Desenvolvimento Municipal 

 
Bento. Fernandes 

 

 
Quilombo de Acauã 

 
Poço Branco 

 

 
Associação de Jovens Produtores Agroecológicos 

JOCA 

 
 
Parazinho 

 

  
São Miguel do 

 
5 

 Gostoso  
Prefeitura e instituições com representação  

 
 
Ceará Mirim 

(10,4%) 
nas plenárias ou núcleo diretivo.  
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João Câmara 

 

 
 
 
 
 
Caiçara do Norte 

 
 
 
 
 
Jandaíra 

 
Órgãos Públicos responsáveis pela execução 

de políticas públicas 

 
 

Jurisdição 

 
7 

 
(14,5%) 

 
IFRN 

 
João Câmara 

 
BNB 

 
Ceará-Mirim 

 
UFRN – Núcleo de Extensão em Desenvolvimento 

Territorial (NEDET) * 

 
Estadual/Territoria 
l 

 
DFMDA/RN 

 
Estadual/Federal 

 
 

EMATER 

 
Setorial João 
Câmara 

 
SEBRAE 

 
Natal 

 
Projeto RN sustentável 

 
 
 
 
 
Estadual/Regional 

 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - 
ONGs, Cooperativas e Sindicatos 

 
AACC 

 
Estadual 

 
24 

 
(50%)  

TECHNE 
 
Estadual 

 
PRODUTEC 

 
Território 

 
COOPERCRUTAC 

 
Território 

 
COOAFES** 

 
Território 

 
AGROPOLOS 

 
Regional (CE) 

 
Sind. Trabalhadores Rurais. Ceará Mirim 

 
Municipal 
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Sind. Trabalhadores Rurais Jandaíra 

 
Municipal 

 

 
Sind. Trabalhadores Rurais Poço Branco 

 
Municipal 

 
Sind. Trabalhadores Rurais Taipu 

 
Municipal 

 
Sind. Trabalhadores Rurais. Bento Fernandes 

 
Municipal 

 
Sind. Trabalhadores Rurais João Câmara 

 
Municipal 

 
Sind. Trabalhadores Rurais Parazinho 

 
Municipal 

 
Sind. Trabalhadores Rurais Pedra Grande 

 
Municipal 

 
Sind. Trabalhadores Rurais São Bento 

 
Municipal 

 
Sind. Trabalhadores Rurais São Miguel do 

Gostoso 

 
 

Municipal 
 

Sind. Trabalhadores Rurais Touros 
 

Municipal 
 

Sind. Trabalhadores Rurais Maxaranguape 
 

Municipal 
 

Sind. Trabalhadores Rurais Pureza 
 

Municipal 
 

Microrregional da ASA 
 

Territorial 
 

FETRAF 
 

Estadual 
 

FETARN 
 

Estadual 
 

MMM 
 

Estadual 
 

Instituto CF8 
 

Estadual 
 

 
 
 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES REGISTRADAS 

  
48 

 
(100%) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados de levantamento em campo a partir das listas de 
frequência. 

 
Nota: 

 
(a) (%): Quantidade de Instituições com representação política nas plenárias, percentagem 
entre parênteses do total de 48 instituições 

 
(*) NEDET: Atual articulador territorial das ações da SDT nos Territórios da Cidadania.  

 
(**) COOAFES: Cooperativa criada em 2009 para atuar como Base de Serviços no território.  



75 
 

 
 
 
 

Chamamos a atenção para aquilo que (BOURDIEU, 1997) nomeia como um 

processo possível de “usurpação inscrita em estados potenciais no ato de delegação” 

do direito a fala, ouvir a um representante. Alguém falando em nome de alguma 

categoria social a que esse alguém confere existência por meio de seu próprio 

discurso em defesa dos supostos interesses coletivos. 

É o representante que com o monopólio da fala legitima, produz as verdades 

do grupo (correspondendo a seus interesses) impondo simbolicamente uma 

manipulação em direção a unanimidades. No espaço da plenária é perceptível 

reprodução de uma lógica no sentido de dimensionar essas demandas: O que se 

precisa? O que é prioritário no momento? Como se pode conseguir? Quem pode 

ajudar a conseguir? 

Orientar o acesso ás políticas públicas e ouvir as demandas desse público 

alvo, dos agricultores familiares e suas entidades representativas, o trabalho 

desempenhado seria o de catalisador desse projeto receptor e canalizador para o 

acesso a política pública, levantando a demanda e dando um direcionamento de 

acordo com a política pública mais adequada. 

A orientação para o acesso aos mercados Institucionais, dialogando com o 

poder público local e organizações de agricultores, orientando quais as melhores 

linhas de financiamento de acordo com aquelas demandas, como elaborar o projeto, 

pondo essas organizações em diálogo com o BNB (banco do nordeste), agente 

financiador, funcionando assim como um canal, um agente intermediador e difusor de 

informações. 

A valorização dos atributos dos diversos segmentos políticos, econômicos e 

tradicionais da região, fortalecendo para isso uma rede de contatos entre estes e tendo 

o espaço do colegiado como referência para esse debate. Uma alternativa trazida por 

agente que atua diretamente na dinamização desse espaço de representação 

territorial, é a criação de um fundo de apoio financeiro ao deslocamento de 

representantes dos distintos segmentos sociais. 
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Para isso o governo Estadual faria uma primeira remessa de recursos que 

seriam mantidos, a partir das cotas de contribuição de associações de representação 

de Agricultores, sindicatos e Organizações atuantes no Mato Grande. Esse fundo 

respeitaria o critério primeiro de garantir a representação constante de todos os 

municípios nas plenárias bimensais. 

Em 2009 o IDS era quem fomentava o Território através da execução delegada 

ao CTA – Cooperativa de Trabalhadores Autônomos, como de fato observou-se em 

2009, momento de criação da COOAFES criada para atuar como Base de Serviço e 

Comercialização no Território do Mato Grande. 

Estas são na maioria cooperativas ou redes de associações, tendo no processo 

organizacional e decisório os sócios como beneficiários finais. Portanto no processo 

decisório que ocorre em Assembleias gerais, conselhos como principal espaço de 

controle social. Apesar de não ter mais recursos garantidos para fomento das 

atividades, o Colegiado não parou com o Acórdão 734/2012 publicado pelo Tribunal 

de Contas da União, tratando-se de auditoria realizada no Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, no período de 20/9/2010 a 

18/3/2011, com o objetivo de verificar a regularidade da execução de convênios, 

acordos ou outros ajustes celebrados com organizações não governamentais–ONG’s 

voltados a programas sociais, com recursos oriundos do orçamento da União, em 

especial do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e que cancelou os repasses 

a instituições, logo a seus técnicos contratados, ao longo de todo o ano orçamentário 

consecutivo. 

Apesar da recessão do repasse de recursos naquele momento, os encontros 

continuaram em 2012, havia perspectiva de retorno, a política territorial permaneceria, 

através de um articulador com recursos para alimentação e deslocamento, não mais 

via ONG’s. 

O PROINF não parou nesse ano, desse momento em diante foram cortados 

recursos devido à fragilidade de gestão por parte das gestões municipais, que como 

proponente recorrentemente deixam de atender a critérios técnicos e de organizar 

documentação necessária a execução dos projetos por situação de inadimplência. 
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Foram perdidos, em decorrência deste acórdão, todos os projetos territoriais 

que se encontravam em situação pendente nos cinco anos pretéritos; 2005, 2006, 

2008, 2009, 2010, pendências documentais em por qualquer outro critério foram 

banidos do sistema em função dessa mudança conjuntural. 

Somente aqueles que foram contratados e movimentados prosseguiram, 

aqueles que apesar de contratados não tivessem iniciado sua execução foram 

cortados também. Porém nos últimos dois editais, um adicional de 150 mil reais nos 

recursos atrelados a mulheres e juventude do território, trouxe a inadiável mobilização 

das câmaras temáticas desses segmentos no território. 

Em 2008 havia as reuniões Estaduais dos coletivos oriundos dos Colegiados, 

o colegiado surgiu como uma grande referência por ter criado uma cooperativa, o que 

foi tomado pelos demais territórios como marco, a ideia de criação da COOAFES 

surge dentro do território, animada pelos próprios entes. 

Um episódio ilustrativo acerca dos desafios a gestão social do 

desenvolvimento via política territorial se deu no momento de conformação da 

COOAFES que aglutinou em torno de seu debate, representantes dos principais 

movimentos sociais, associações e federações da Agricultura familiar. Que nesse 

momento estiveram sensíveis as fragilidades e práticas reproduzidas historicamente 

por outras cooperativas e pensaram alternativas a serem executadas nas 

comunidades de seus associados 

Mas o que nos chama a atenção é que esta não está pautada nas fragilidades 

técnicas que existiam e ainda precisam ser dirimidas, mas no interesse pelo poder de 

atuar de forma mais deliberativa e estruturante, assim como gerir recursos futuros 

oportunizados pela abordagem. Na prática o que se observa atualmente é uma 

concentração de poder e trocas sazonais de funções dentro da cooperativa por 

aqueles representantes mais atuantes nos debates 

Essa urgência em criar um ente de referência para gerir de forma participativa 

e com representatividade os recursos da Agricultura Familiar, mobilizar e coordenar 

os processos de comercialização, não permitiu a esses representantes reconhecer as 

próprias limitações e fragilidades a serem a princípio superadas, para em seguida os 

papeis a serem assumidos pudessem ser desempenhados a contento. 
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A COOAFES, dentro do seu plano de trabalho apresenta propostas que às 

vezes contrapõem interesses de outros grupos internos no território, o que acaba 

promovendo posturas conflitivas nos momentos de deliberação das plenárias. Como 

exemplo citamos a dissidência, do sindicato de João Câmara que se recusou a 

participar da COOAFES, por ser dirigida por um sindicato ligado a outro grupo político 

dentro do território do Mato Grande. 

A cooperativa foi a grande aposta desse território, considerada hoje seu 

principal resultado concreto, haja vista o fato de o entreposto para os apicultores e a 

casa de processamento de farinha, projetos estruturantes e implementados em João 

Câmara e Pureza, não estarem funcionando de fato. 

A ideia norteadora, a priori, era democratizar ao máximo as posições de poder 

a serem assumidas, os debates em torno de sua criação, seus princípios e estatuto 

demandaram muitas reuniões e um esforço no sentido de acordar uma proposta de 

instituição inovadora e com gestão horizontal, tendo nas demandas e opiniões de suas 

bases sociais o norte legitimo para seu plano de trabalho. Objetivos atualmente 

negligenciados na conduta centralizadora da direção e na gestão da equipe de 

técnicos que se responsabilizam pela dinâmica de articulação e gestão da entidade. 

Verifica-se hoje a proeminência de duas organizações da sociedade civil que 

polarizam em pautas específicas os debates acerca da política territorial, a Federação 

dos trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF) e a (FETARN) Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura no RN. O Movimento dos trabalhadores sem-terra, não 

enxerga na inserção nos espaços institucionalizados de debate sobre a abordagem 

territorial uma estratégia pertinente de mobilização de demandas e atuação no 

território do Mato Grande. 

A COAFES é uma base muito mais ligada com a FETRAF, por isso no 

momento de planejamento de sua atuação no território ela tem dificuldades de 

articulação com membros de sindicatos e associações mobilizados por grupos de 

agricultores que são ligados a outras federações. 

Com isso, existe uma disputa interna que dificulta, por exemplo, a organização 

produtiva  para  o  acesso  as   chamadas  públicas  dos  mercados     institucionais, 
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observasse uma categoria social muito desunida, que não soma forças, na opinião de 

representantes. 

A cooperativa foi uma boa ideia arregimentada no contexto inapropriado, 

sendo criada como uma distopia, se observarmos aquilo que relativamente à baseava 

e lhe conferia sentido. Imersa em um contexto local de descrédito, por parte das 

prefeituras municipais, sobre a abordagem em tela, seus agentes enfrentam 

dificuldades cotidianas de gestão o que tem uma implicação negativa direta na 

concorrência a chamadas públicas e proposições de projetos sociais para editais do 

Proinf. 

Alçada como a representante para agricultura familiar no território, essa 

cooperativa surgiu focando-se no acesso aos recursos, negligenciando dimensões 

mais relacionadas a capacidade de pensar e executar projetos, quando os papeis são 

distribuídos a horizontalidade, a representatividade, a ideia de compartilhamento se 

perde no rumo tomado ao longo do cotidiano de atuação dos membros da cooperativa. 

Perde-se de vista então, a deliberação sobre alternativas possíveis, as 

parcerias e responsabilização dos agentes presentes acerca dos macros objetivos 

traçados no PTDRS, tornado letra morta dentro desse campo. O que se observa como 

prática nas reuniões das plenárias é a ausência de discussões sobre ideias e 

propostas para promoção do desenvolvimento de fato, o que diante das ausências de 

representações de gestores e empresas, sempre foi fragilizado. 

A rede de contatos dos participantes teria que desenvolver a capacidade de 

extrapolar as conexões locais, alcançando órgãos Estaduais e Federais com o know- 

how para pensar conjuntamente soluções que não se limitem a contingência dos 

efeitos nos problemas, superando assim a prática de estabelecer “prioridades no 

varejo” no momento de pensar alternativas. 

Superar a prática de “correr” com a elaboração de projetos para atender a 

rubricas de recursos, e inverter assim a lógica atual onde os atores em vez de terem 

suas demandas atendidas pelo Estado, trabalham para atender as demandas de 

soluções preestabelecidas por seus órgãos. 

A participação rotativa, portanto, pouco qualificada de pessoas pertencentes 

ao público alvo da política pública é um elemento que tem implicação negativa, haja 
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vista que seus representantes mais atuantes estão por vezes deslocados da vivência 

mais cotidiana dos agricultores e agricultoras familiares. Portanto essas bases já não 

encontram mais sentido em um debate sobre problemas no nível do territorial, 

enquanto problemas e dificuldades mais urgentes, ligadas aos seus processos 

produtivos e de geração de renda não podem ser dirimidos no curto prazo. 

O ponto chave observado aqui nos leva a considerar que muitas das soluções 

possíveis, aquelas mais estruturantes não podem prescindir, como observa 

(FAVARETO, 2010) da “pactuação” com atores e instituições externas ao espaço 

prioritário de discussão no território, consolidando um conjunto de propostas 

prioritárias e perenes para os problemas que responsabilize todos aqueles que vivem 

e trabalham no território. 

Ao apresentarem-se como parte do colegiado, falando em nome do colegiado 

territorial alguns poucos indivíduos que assumem posição de liderança em seus 

assentamentos e comunidades rurais acabaram por angariar apoios para concretizar 

seus interesses. 

No fim de quase todas as reuniões o saldo é um conjunto de compromissos 

de articulações assumidos perante os demais integrantes do espaço, possibilitadas 

pelo acesso a agentes institucionais responsáveis pela execução das políticas 

públicas para a Agricultura Familiar, como também a atualização de informações. 

Articulações, compartilhamento de informações e lócus de qualificação de demandas, 

dinâmica que por si já imprimem sentido e legitimidade a sua manutenção. 

O que se perde de vista nessa rotina do trabalho de representação no território 

é o comprometimento para com a construção de projetos focados nas potencialidades 

produtivas, da sua biodiversidade e riqueza social e cultural. O espaço das câmaras 

temáticas tão pouco consegue reunir agentes que contribuam com a aplicação de 

propostas territoriais em chamadas ou editais públicos, porém observasse o 

compromisso com o controle social diante das prefeituras que pontualmente se 

comprometeram com a execução de propostas enviadas para os Proinf. 

Existem intervenções com falas muito qualificadas, onde o acumulo de 

referências sociais e até mesmo conceituais é visível, porém no momento de pensar 

de forma estratégica, de estabelecer metas de trabalho e assumir compromissos de 
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gestão esses representantes não conseguem se articular para pensar de forma 

colaborativa, pois se deparam com a ausência das gestões municipais e estadual 

comprometidas com essa estratégia. 

O PTDRS tornou-se nesse cenário letra morta, o diagnóstico das cadeias 

produtivas, a compreensão trazida nesse texto acerca das fragilidades em todas as 

áreas sociais tão fundamentais a promoção do desenvolvimento humano, as 

potencialidades levantadas em diversas dimensões que compõem esse novo olhar 

para o meio rural, espaço de promoção de segurança alimentar, de preservação da 

biodiversidade e valorização da vida e cultura. 

O resultado de todo um processo de mobilização social e intensos debates 

com a sociedade civil que gerou um apanhado de informações contextualizadas e 

quantificadas que em nenhum momento foi revisitado e utilizado como documento de 

consulta e referência sobre a deliberação de prioridades. 

Não se pensa os gargalos e carência técnica para que sistemas produtivos 

sejam de fato organizados, bancos de dados acerca das unidades familiares e acesso 

a políticas de fomento através da emissão de DAPs possam ser mapeadas, por 

exemplo. O que pode ser também justificado, como de fato é argumentado pelos 

entrevistados, pelas ausências de representações de diversos setores cruciais ao 

planejamento e compromisso com planos de trabalho 

Os recursos empenhados via ação orçamentária do Proinf, não se ajustam as 

reais necessidades e potencialidades, que não são trazidas nem pensadas de forma 

estratégica, vislumbrando um cenário a média e longo prazo desejável, o que exigiria 

a extrapolação da rede de cooperação institucional na sua capacidade de diálogo com 

redes presentes em outras instâncias governamentais, com o setor privado. 

Os princípios da Política Nacional para o Brasil Rural exigem arranjos 

assentados sobre alianças dadas a partir de negociações, compromissos de 

cooperação que não podem se estabelecer em contextos de desigualdades de acesso 

a informações e reprodução de privilégios. Isso se sustentaria pelo reconhecimento 

da identidade da Agricultura Familiar, com um meio e modo de vida diferenciado, com 

contribuições á sociedade e ao desenvolvimento econômico do País. 
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O princípio é algo que não se deve negociar em um processo tão complexo 

como o verificado dentro desse campo, pois este confere orientação para as 

condições estruturais que submete o planejamento no interior do campo, as escolhas 

sobre as alternativas e estratégias de fato escolhidas, é a base para o delineamento 

de parâmetro e critérios coerentes e que combatam a desigualdade. 

Apesar de todas as fragilidades diagnosticadas e correntemente afirmadas 

nas falas em plenárias por nossos entrevistados, a contribuição desses agentes para 

mobilização de pessoas potenciais beneficiarias das políticas públicas com enfoque 

territorial é evidente, principalmente quando as chamadas públicas para os mercados 

institucionais e para esclarecimentos para acesso à política da garantia safra e outros 

créditos entram na pauta. 

Um papel fundamental para o fortalecimento dos processos de 

empoderamento e democratização da política no meio rural, mas que possui na 

ausência de meios contínuos de custeio (transporte) um fator que impossibilitaria a 

organização de uma base social mais diversificada capaz de estabelecer uma 

dinâmica de cooperação. O que não prescinde de reciprocidade e construção de 

maiorias orientadas por princípios compartilhados. 

Uma alternativa citada seria a criação de um fundo de fomento a participação, 

citado por um de nossos entrevistados como medida que possibilitaria a manutenção 

de uma dinâmica de participação mais constante. Essa impressão se reforça quando 

observamos a postura assumida pela maioria dos presentes nas reuniões que tendem 

a esperar pelo posicionamento, esperar pela fala daquela pessoa que considera de 

“referência” para seus interesses. Comportamento explicado pela dificuldade de 

apreensão dos significados dos termos usuais e jargões da burocracia e que é de 

evidente domínio dos representantes centrais. 

4.2 Trajetórias, representação política e perspectivas para o Território. 
 

Trazemos a seguir um texto de análise contextual, apresentando inferências 

acerca das convergências e particularidades nas trajetórias dos representantes 

entrevistados, suas estratégias de representação e mobilização de capitais e a 

influência destas estratégias sobre a execução e resultados da intervenção do Estado 
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sob a abordagem territorial do desenvolvimento no Mato Grande. Partimos então 

como bem nos mostrou Bourdieu (1998) das relações imediatas às relações objetivas. 

Temos como elementos comuns nas trajetórias desses representantes o fato 

de serem oriundos e viverem em comunidades rurais, alguns assentados, que tiveram 

desde a juventude uma inserção em projetos sociais que promoviam discussões sobre 

questões pertinentes a suas realidades, a partir da educação popular. Instituição que 

se repete na listagem de referências por parte desses representantes é a Associação 

de Apoio às Comunidades do Campo no RN (AACC). 

A atuação da ONG AACC no Mato Grande, surgida a partir da iniciativa de um 

empreendedor social Suíço, com a colaboração da Igreja Católica em 1997, 

representou um fator de mudanças na trajetória desses representantes. 

Todos os nossos entrevistados vivenciaram experiências em grupos e 

atividades formativas promovidos por essa ONG antes ou no início de suas inserções 

nos debates das plenárias. As atividades promovidas são apontadas em suas falas 

como fundamentais para a escolha de temáticas de interesse particular e 

principalmente, para que as primeiras experiências como representantes de outros 

ocorressem. 

A inserção no colegiado significou o contínuo de um processo de 

aprendizagem via educação popular sobre a gestão de políticas públicas, lhes 

permitindo um aprendizado sobre os processos burocráticos estabelecidos, os 

trânsitos institucionais indispensáveis e principalmente os “atalhos” que foram 

permitidos pelas relações de confiança ensejadas em um espaço tão diversificado. 

Nas entrevistas, ficou evidente quando discorriam sobre as organizações e 

espaços de formação informal que tiveram a oportunidade de participar o quanto os 

debates, as discussões de formação política, como também a proximidade e 

iniciativas de parceria entre essas instituições de assessoria a comunidades e os 

movimentos sociais foram importante pois, por passar a fazer parte, passaram a ser 

reconhecidos pelas outras pessoas que integravam as associações de produtores ou 

comunitárias em seus locais de origem como nomes indicáveis para representá-los 

em outros espaços. 
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Conhecer e participar de processos de organização e fortalecimento de 

movimentos como a Marcha Mundial das Mulheres, o MST (movimento dos 

trabalhadores sem-terra) a Rede Xique-Xique e os fóruns temáticos da ECOSOL 

(economia solidária) lhes oportunizaram um aprendizado e um acúmulo de conceitos 

e noções. Processo reconhecido por eles como fundamentais para aquilo que 

nomeiam de empoderamento sobre a realidade. O que inconscientemente os 

legitimaria enquanto os porta-vozes mais "capazes" de suas origens. 

O que se evidencia na percepção dos representantes quando pensam sobre 

sua própria atuação no território é que eles reconhecem uma certa “expectativa” por 

parte daquele público que corresponderia as bases sociais dos movimentos que 

participam, assim como de suas comunidades, por quem falam para que estes se 

coloquem e pautem os interesses e problemas mais emergentes. 

Observamos então que independentemente da instituição que este 

representante afirme estar representando no espaço do fórum, é o histórico de lutas 

e militância política que os identifica perante aos demais e os confere o 

reconhecimento que posiciona e legitima seu papel de agente “em nome de” no campo 

da política territorial. 

Uma observação interessante, retirada da fala de alguns entrevistados é que 

pela plenária ser um espaço onde se conhece representantes de outros municípios, 

tendo o foco dado as demandas dos agricultores familiares levantadas a partir dos 

fóruns municipais, a participação nas reuniões consegue dar visibilidade ao trabalho 

realizado pelo grupo coletivo pelo qual militam. 

Ao publicitarem no momento de “informes” das plenárias as agendas de 

atuação dos seus movimentos de origem, grupos ou organizações no atendimento 

das demandas de suas bases conseguem atrair novas participações ao terem os 

trabalhos de seus grupos reconhecidos, como também repensar suas estratégias de 

mobilização de novos potenciais integrantes. 

Nas entrevistas, algumas percepções feitas pelos representantes (E1, E2 e 

E3) agentes sociais nesse campo evidenciam essa influência das suas presenças no 

território sob as estratégias de atuação dos seus movimentos de origem. A expansão 

do olhar sobre a realidade e a influência que o contato com representações de grupos 
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de outros municípios trouxe para nossos entrevistados pode ser ilustrado no seguinte 

relato: 
 

“Além do possível ganho material, eu acho que tem também esse 

reconhecimento né das experiências dos nossos espaços de origem, 
eu independentemente de estar trabalhando com assessoria, já fazia 
parte como militante e continuaria pois é importante pra saber o que 
‘ta’ acontecendo, o que o Estado ‘ta’ realizando, até profissionalmente 
sabe, por que lá é também um espaço onde a gente conhece os outros 
municípios, por que antes eu só conhecia o mundinho de (município) 
e ai eu fui pro território e vi uma grande potencialidade de se trabalhar 
juventude, de fortalecer o trabalho da Marcha Mundial das Mulheres, 
conversando com outras mulheres de outros municípios, dos 
sindicatos, onde o processo de dominação dos homens é muito forte 
ainda, tanto que agora estamos pensando em fazer o próximo 08 de 
Março em diversos municípios pra compartilhar nossas experiências” 

(Entrevistado E2). 
 

Interessante observar como ao passar a fazer parte de um espaço que se 

propõe pensar ações a partir desse enfoque inovador de deliberação, mais 

abrangente e norteado por essa perspectiva para além dos seus locais de origem se 

tornar tão influente para a construção de estratégias de atuação política no sentido de 

mobilizar novas bases e dar visibilidade aos discursos que priorizem seus focos de 

interesse e influência sobre a realidade. 

Estas se dão no sentido de acessar novas oportunidades de formação, 

capacitação não-formal, a exemplo da rede de educadores da econômica solidária, 

que surge como espaço de formação técnica e política oportunizada pela participação 

desses representantes no fórum de discussão da economia solidária, de abrangência 

estadual. 

Isso se fundamenta principalmente porque a inserção no Colegiado lhe 

permitiu conhecer a realidade e demandas de outros municípios e a partir dessas 

informações passou a pensar junto aos membros das organizações que participa das 

estratégias para mobilização a expansão da sua atuação em novas áreas. 

Portanto, estar nas plenárias possibilitou a esse representante vislumbrar e 

dimensionar novas possibilidades de inserção do seu movimento, organização em 

outros locais com demandas e bases sociais. 

Como exemplo trazemos a representante nesse espaço, da rede feminista de 

incentivo a comercialização da economia solidária (rede xique-xique),    organização 
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que se volta a comercialização de produtos da economia solidária, priorizando aqueles 

grupos que ficam a margem dos mercados e reúnem dificuldades de diferente 

natureza para acessar políticas de crédito e mercados institucionais, o entrevistado 

afirma sobre a postura das pessoas que compõem esses grupos: 
 

“Percebia que mesmo passando a assumir um novo papel, de 

assessoria técnica, as mulheres me viam como referência no 
momento de discussão, esperando que eu falasse em nome delas, o 
que me deixava numa situação um pouco complicada já que eu 
‘estava’ ali como assessoria técnica e acho que minha presença 

poderia influenciar o debate, eu tinha que deixar elas tentarem falar 
por si mesma, mas elas me têm como pessoa de referência” 

(Entrevistado E2) 
 

Como se a atuação no campo da Política Territorial, os contatos e informações 

que se tem acesso de forma contínua e sempre atualizada por esses lhe fornece os 

meios, os capitais para retornar o que chamo de campo de origem munido de outros 

tipos de capitais que lhe subsidiam o discurso e proposições para os interesses 

específicos de seus pares. 

Abaixo apresentamos o que informa sobre quem foram os representantes e 

atores entrevistados, citando seus atributos relevantes para o papel de agentes 

desempenhados nesse campo. 

 
 

Quadro 4 Identificação dos representantes entrevistados 
considerados enquanto detentores do poder simbólico no campo da 
política territorial no Mato Grande. 

 
ENTREVISTADO 

 
ENTIDADE ATUAL 

 
ATRIBUTOS 

E1 NEDET/ ASSOCIAÇÃO 
DE 
AGRICULTORES/FPES 

Graduado em Administração, morador 
de comunidade rural no território, com 
experiência de 8 anos de atuação 
junto ao público da Agricultura 
Familiar. 

E2 NEDET/MOVIMENTO 
SOCIAL/ REDE XIQUE- 
XIQUE/ FPES 

Graduada em Serviço Social, 
moradora de assentamento rural no 
território, com experiência de 13 anos 
de atuação junto ao público da 
Agricultura Familiar no Território. 

E3 SETHAS/ECOSOL/ 
FPES/  COOAFES. 

Graduada em Cooperativismo, 
moradora de comunidade rural no 
território, com experiência de 8 anos 
de atuação junto ao público da 
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  Agricultura Familiar no Território e 

diretora da COOAFES. 
E4 ASSOCIAÇÃO DE 

AGRICULTORES 
FAMILIARES/ 
ASSENTAMENTO/ 
COOAFES. 

Graduado em Cooperativismo, 
assentado da reforma agrária no 
território, com ampla experiência de 
atuação em organizações sociais da 
Agricultura Familiar, além de atuar 
como líder comunitário. 

E5 EX-GESTOR PÚBLICO 
DA POLÍTICA 

Graduado em Direito, responsável 
pela articulação da Delegacia Federal 
do MDA para gestão da política 
Territorial no Mato Grande. 

E6 FUNCIONARIO DE 
AUTARQUIA DO 
GOVERNO 

Graduado em Economia, esteve 
envolvido nas primeiras mobilizações 
de organizações para implantação do 
espaço público de deliberação do 
Território e acompanha as demandas 
oriundas de muitos TC. 

E7 MEMBRO DO NÚCLEO 
DIRETIVO 

Técnico em Cooperativismo, morador 
de município do território e integrante 
de organizações de pescadores 
artesanais e da Agricultura em sua 
comunidade. 
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5 DISCUSSÕES E ANÁLISES FINAIS 
 
 

A sobreposição de papéis assumidos pelas pessoas que assumem o ato de 

simbolização de outros, papel de porta-vozes, tornando-se o próprio significado para 

aquilo (categoria social) que passa a dar corpo ao apresentar-se enquanto porta voz 

de seus interesses (Bourdieu, 2004) no geral é um fator pontuado pelos nossos 

entrevistados, eles mesmo representantes desse contexto, como prejudicial à 

organização de uma agenda de trabalhos comum. 

O debate de corresponsabilidades quanto ao exercício do controle social, a 

elaboração de projetos produtivos para editais específicos de agências de fomento de 

crédito que priorizem os territórios não está sendo de fato pautado na maioria das 

reuniões. Até mesmo as propostas a serem submetidas à ação orçamentária do PTC 

acabam ficando negligenciadas dentro das estratégias reproduzidas dentro do campo 

por esses representantes. 

Isso se evidencia por apenas se reunirem para ler o edital e levantar as 

proposições no mês anterior ao prazo final de submissão da proposta por ente 

proponente Municipal ou Estadual. O que fica perceptível nesses momentos é o 

quanto aqueles representantes que estão em uma trajetória semelhante à dos nossos 

entrevistados e principalmente estes, conseguem de fato influenciar o debate acerca 

de possíveis condicionalidades e escolhas sobre as áreas e setores a serem 

priorizados. 

Nossos entrevistados reconhecem que o fato de integrarem diferentes 

espaços de representação, entidades de assistência e debates, como associações 

comunitárias, ONGs de assistência técnica, cooperativas, além de, correntemente, 

contratos de prestação de serviços de assessoria ou agenciamento dificulta o 

compromisso com as demandas de trabalho técnico, o que se evidencia na inatividade 

do comitê técnico do colegiado. 

As perspectivas trazidas a partir da inserção destes representantes nesse 

campo, no que tange ao acesso aos capitais de distintas ordens (cultural, social e 

informacional)  e  consequentemente  simbólico,  ao  serem  reconhecidos enquanto 
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pessoas de referência para pautas especificas, oferecem aos nossos entrevistados, 

pessoas chave nessa dinâmica de discussões e mobilizações de interesses, o acesso 

a oportunidades de forma quase que exclusiva. 

Sejam estas referentes a processos de formação educacional informal, como 

ocorre ao participarem, enquanto colegiado, do Fórum popular de Economia Solidaria, 

ou ao serem lembrados como nomes possivelmente elegíveis para assumir cargos de 

assistência técnica e de mobilização em projetos de intervenção, do governo do 

Estado como ocorreu com o projeto ECOSOL da SETHAS, ou como em função do 

aperfeiçoamento da própria política pública, caso dos Núcleos de Estudos em 

desenvolvimento Territorial (NEDET/UFRN). 

Conseguiram, por se inserirem nesse espaço, ter acesso a oportunidades 

formativas e informações, acumular capitais adquiridos ao longo dos últimos anos e 

fortalecer um capital simbólico ao se estabelecer como pessoa de referência para 

quem chega e principalmente para as instituições públicas que executam a nível 

Estadual, Municipal e Federal ações para a Agricultura Familiar. 

Oriundos de comunidades rurais, todos vivenciaram experiências formativas 

desenvolvidas por instituições do terceiro setor atuantes junto às comunidades rurais, 

como AACC e TECHNE (cooperativa de trabalho multidisciplinar potiguar) 

experiências que lhes oportunizaram conhecer novos espaços de debates sobre 

questões trabalhadas e priorizadas politicamente por estas instituições através de 

projetos de formação política e oficinas. 

Ao passarem a frequentar fóruns de políticas públicas, reuniões de 

associações e ações de mobilização de movimentos sociais, que os novos contatos 

estabelecidos lhes apresentaram, chegaram ao espaço do colegiado como porta- 

vozes das demandas e interesses de seus locais de origem. 

Lógica característica o que só não se reproduz até hoje nos seus discursos 

compromissos assumidos de forma pontual, mas que é factível quando observadas 

as escolhas e principalmente a passividade diante da possibilidade de articular 

diretamente com as bases e em parceria com os demais representantes de outros 

municípios. 
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A mudança mais perene e significativa possibilitada a partir da 

institucionalização da política com enfoque territorial no Mato Grande, pela mudança 

normativa e pragmática ensejada pelo MDA dada nas trajetórias de vida dos porta 

vozes legitimados neste campo. O que se configura como processo natural para 

consolidação de qualquer campo de debates e lutas, consequentemente para os 

desafiantes processo de fortalecimento do capital social no território e superação 

através da ocupação de cargos públicos por pessoas comprometidas com os 

interesses da incapacidade operativa das prefeituras. 

As pessoas que conseguiram nos últimos anos consolidar-se dentro desse 

campo de atuação como representantes legítimos do público-alvo das políticas de 

desenvolvimento rural, não constituiriam uma problemática em si, se fosse um 

resultado secundário, consequência prática do alcance no território e por parte dos 

agentes atuantes nesse campo, dos objetivos trazidos a médio e longo prazo no 

diagnóstico sobre as fragilidades e potenciais trazidos no texto do PTDRS. 

O resultado mais factível observado após 8 anos de implantação do programa 

territórios da Cidadania no Mato Grande foi o desenvolvimento de capacidades 

políticas ao longo das trajetórias daqueles agentes reconhecidos enquanto 

representantes do Público alvo das ações do Estado para promoção do 

Desenvolvimento Rural. 

Um processo ainda inicial, mas que mostra o potencial de estabelecimento de 

um Capital Social endógeno aos agentes que compõem o território e que na opinião 

destes representantes apenas sofrerá inflexões conjunturais direcionadas aos 

objetivos da PNDRSS caso sejam promovidas mudanças nas regras de repasse de 

recursos de custeio e capital para estruturação dos Proinf, haja vista o conflito entre a 

estratégia e a ordem jurídica que submete a dinâmica de deliberação do território a 

incapacidade operativa das prefeituras. 

Atualmente, apenas entes da federação podem acessar e executar os 

recursos, o que, para quase a totalidade de participantes, caracteriza-se como o 

principal fator limitador a elaboração de projetos e sua execução eficiente, haja vista 

a frequente inadimplência das gestões municipais no sistema de convênios com o 

governo federal, além claro da não apropriação por parte destas dos princípios dessa 

estratégia. 
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As pessoas entrevistas nesse estudo, cujas considerações acerca da própria 

atuação enquanto representante e as oportunidades vivenciadas possuem trajetórias 

que compartilham pontos determinantes em comum. Conseguiram se estabelecer 

enquanto pessoas de referência hoje, pois primeiro participaram de espaços de 

formação política, de debates com seus pares e representantes institucionais, e mais 

recentemente de educação popular. 

Ao conseguirem se apropriar dos entendimentos compartilhados, dos jargões 

dos movimentos sociais de economia solidaria, dos sindicatos, de luta pela reforma 

agrária, de defesa dos direitos das mulheres e povos e comunidades tradicionais, 

mesmo que estes não escolham conscientemente se fazer representantes de 

determinado segmento, cada um destes aprende não apenas as coisas que devem 

ser ditas, como também as opiniões que não devem ser proferidas para agentes 

específicos. 

Estar nesses espaços, ouvir os discursos, entender as demandas e aprender 

a caracterizar o “adversário comum” é estratégia fundamental dentro desse campo da 

política territorial para o aprendizado sobre aquilo que não pode ser dito, defendido, 

mas principalmente sobre as questões da realidade que não podem deixar de ser, ao 

menos em nível de retórica priorizadas. 

Reafirmasse constantemente os discursos trazidos pela política pública, o que 

caracteriza a plenária como um espaço de retórica, para reafirmação de falas, 

princípios e conhecimentos fundamentais. Mas que tem na dificuldade de realização 

de demandas de trabalho técnico, não remunerado, um elemento limitador dos 

compromissos com as demandas técnicas, de preparação para redação de projetos 

competitivos. 

O fato dessas representações que assumem posições de centralidade nos 

debates e articulações terem construído suas trajetórias nesse sentido é positivo 

diante das perspectivas de reprodução social que possuíam a partir de suas origens. 

Os passos seguintes, partilhados por alguns deles vem se dando no sentido de 

intensificar esse trânsito institucional, ao escolherem se candidatar para cargos 

eletivos. Dois agentes da nossa lista de entrevistados estão pré-candidatos a cargos 

eletivos nas eleições municipais deste ano. 
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Hoje o resultado mais permanente e continuo trazido após a implantação do 

programa no Mato Grande se deu sobre a trajetória desse conjunto de representantes 

que através das relações estabelecidas a partir de suas inserções falando em nome 

de seus pares, articulando-se com agentes de distintas origens sociais e acessando 

outros indivíduos, meios de formação e instituições devido a esse poder de porta- 

vozes. 

Estes estabeleceram-se como os contatos de referência para todas as demais 

instituições que chegam e tem o interesse em desenvolver pontualmente trabalhos e 

ações junto ao público-alvo da agricultura familiar no Mato Grande. São detentores, 

portanto de um poder simbólico perante o conjunto de interessados nos processos de 

execução das políticas públicas e ações do terceiro setor para a Agricultura Familiar. 

O colegiado teria então como segundo papel predominante o de referendar 

as boas iniciativas de responsabilidade social de agentes externos, por exemplo, as 

já citadas empresas de geração de energias renováveis, qualificando as demandas e 

objetivos descritos em seus escopos por lá estarem os representantes legítimos dos 

seus beneficiários finais. 

Segundo Habermas, apud (BILLAUD, 2014) é no espaço público e pelo 

debate que os indivíduos são levados a ultrapassar seus pontos de vista particulares 

no que ele denomina o agir cooperativo e comunicativo, essa constatação me fez 

observar, a luz da experiência estudada, que tentar construir um processo de 

desenvolvimento que enfrente desigualdades e promova desenvolvimento social e 

econômico, é mais que articular demandas e apoios pontuais. 

A prática de assessoramento para a gestão social do desenvolvimento tem de 

se dá não apenas limitando-se a consultoria e trocas de informações, assessorar é 

ajudar alguém a se inserir, a se integrar, a fazer parte e se empoderar de fato dos 

processos nesse o território. Ao menos nos discursos e nas propostas de pautas 

mobilizadas para as reuniões do Núcleo Diretivo, não se perdeu isso de vista. 

Como exemplo na trajetória desse campo, tomamos o momento onde se 

pensou a formalização da COOAFES, onde seus debatedores e membros fundadores 

buscaram trazer a referência dos debates do colegiado para suas decisões e gestão, 
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colocando a Cooperativa na posição de ente intermediaria entre beneficiários e o 

Estado. 

No momento de sua formação, foi observada a diversidade de representações 

políticas, trazendo membros de todos os movimentos, das federações e grupos que 

atuassem em nome da Agricultura Familiar no Território para sua formalização. Foram 

pensados inclusive núcleos de debates em cada comunidade representada para que 

existisse um intercâmbio entre comunidade e o debate sobre o território, trazendo uma 

nova referência para atuação desse tipo de organização da sociedade civil. 

Estas são perspectivas fundamentais a promoção do desenvolvimento rural 

sob o enfoque adotado, mas que, segundo observa o entrevistado E5 que 

acompanhou a formação do colegiado e esteve atuante nas reuniões até o fim de 

2013, se perdeu no exercício cotidiano do poder por aqueles que assumiram as 

coordenações e demais cargos administrativos nesse novo organismo. 

O entrevistado ilustra sua opinião relembrando de fato ocorrido há alguns 

anos quando alguns membros da diretoria do colegiado estavam reunidos em um dos 

dois municípios polos do território, e a outra parte do grupo que compunha a 

cooperativa não estava ciente sobre o encontro. 

Podemos inferir que a convergência entre as percepções dos representantes 

entrevistados quanto aos fatores que explicariam os não resultados alcançados pela 

ação do Estado no território seriam, inconscientemente, (algo que interpreto a luz de 

falas proferidas nas plenárias) tomados como determinantes. O próprio desenho da 

política, a correlação de forças condicionadas pelas regras acerca da aplicação dos 

recursos e distribuição de prerrogativas legais levaria a estes assumirem também 

estratégias e escolhas de percurso similares. 

Não por acaso, todos os nossos entrevistados ocupam hoje funções de 

assessoria ou assistência técnica para gestão de projetos, participaram de processos 

formativos populares, integraram grupos produtivos e de articulação e ao chegarem 

às plenárias enquanto porta-vozes destes. Ao estabeleceram articulações e 

apropriaram-se das normas e processos referentes à execução de políticas públicas, 

o que hoje lhes possibilitou assumirem novas oportunidades. 
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Porém, se suas atuações junto ao coletivo que representam se limitarem a 

assessoria pontual e transmissão de informes, os porta-vozes deixam de possibilitar 

as novas gerações, as mulheres agricultoras, aos profissionais da educação e da 

cultura meios para que se constituam através de outros, exprimindo suas vozes e 

assim os transformem em coletivo ao falar por eles, é oportunizar que passem a existir, 

a resignificar e influenciar suas próprias trajetórias de vidas, pautando a realidade 

enquanto representando de um coletivo. 

Para ilustrarmos como os elementos correntemente citados quando 

questionados acerca das fragilidades e desafios influenciam nos resultados, citamos 

a opinião de um de nossos entrevistados (E3) que afirma que 
 

“No momento de seleção das instituições que prestam serviços de 

assessoria técnica ou mesmo daquelas que pleiteiam recursos em 
editais de fundações que priorizem a abordagem territorial como o 
Banco do Brasil, elementos como a capacidade de articulação política 
com deputados ou relações pessoais existentes com membros do 
governo Estadual e da própria universidade foram determinantes”. 

 
 
 

Até o segundo semestre de 2010, enquanto as organizações do terceiro setor 

podiam estabelecer contratos de repasse de recursos com o governo, antes do 

acórdão que restringiu o repasse direto de recursos de capital, todos os Editais 

selecionaram para execução de assessoria e proposição de projetos as mesmas 

instituições, o IDS (instituto de desenvolvimento social) e a ARCO (associação 

regional de comercialização) do Mato Grande, atualmente 

Esse programa e a abordagem priorizada pelo Estado para intervenção no 

meio rural carecem de mediações que estejam atentas e possam ser criteriosas 

quanto à realidade política local, mediadores que não estejam ali sobrepondo distintos 

papeis, mas que de fato sejam apenas mediadores. Dirimindo assim possíveis 

desigualdades, oportunizando que o empoderamento daqueles grupos novos, 

descapitalizados economicamente, politicamente e tecnicamente tornem-se um 

resultado da ação do Estado no Mato Grande, sendo esses processos não apenas 

um meio, mais também um resultado próprio aos processos de promoção do 

desenvolvimento e combate a pobreza no meio rural. 
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7 APÊNDICE (ROTEIRO PARA ENTREVISTAS) 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGINAIS 

PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA: O COLEGIADO TERRITORIAL DO MATO 
GRANDE EM MOVIMENTO: representação política e sua influência na participação 

e debate sobre desenvolvimento territorial. 
 
 
 
 

Orientadora: Joana Tereza Vaz 
 
 

 
BLOCO A: IDENTIFICAÇÃO E TRAJETÓRIA 

 
A1- SOBRENOME   Data de 
Aplicação / /   
A2 - Idade: Gênero:    

A3 - Cidade de Origem:    
A4 - Comunidade onde vive atualmente: _   

 

A5 - Formação Educacional Formal: 
 
A6 - Formação Popular/Alternativa (participação em projetos sociais, econômicos e grupos organizados): 

A7 - Atividades profissionais /trabalhos anteriores: 

A8 - Atividades remuneradas ou não que desempenha/ou recentemente: 

Entrevista semi-estruturada com representantes de 

organizações sociais participantes do Colegiado Territorial do 

Mato Grande Fevereiro de 2016. 
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BLOCO B: SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS ORGANIZADOS: 
 
B1 - Quais os grupos políticos e sociais organizados você teve oportunidade de participar ao longo da sua 
trajetória? 

 

B2 - Fale sobre sua trajetória de participação junto a esta organização que representa hoje no espaço do 
Colegiado. 

 

B3 - Qual a frequência dos encontros? Meios de comunicação utilizados? E principais objetivos e conquistas 
realizadas? 

 

B4 - E sobre outras organizações/ espaços públicos de debate que participa hoje: Quais os grupos políticos, 
sociais organizados que você teve oportunidade de participar ao longo da sua trajetória? 

 

BLOCO C: SOBRE AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ATUAÇÃO NA POLÍTICA TERRITORIAL: 
 

C1 - Como ocorreu a constituição do espaço do colegiado territorial? Como as agendas de discussão e 
trabalho são definidas no colegiado? 

 

C2- Em sua opinião, quais questões são mais debatidas nas plenárias do colegiado? Quais foram 
contempladas pelos projetos? 

 

C3 - Atualmente você percebe alguma influência das demandas (problemas e as alternativas propostas) 
discutidas no colegiado sobre as decisões tomadas por governos municipais do MG? 

 

C4 - Você dialoga com representantes das três esferas de governo? Como se dá, e o que motiva seu 
contato junto aos representantes do estado (MDA/ INCRA/ EMATER/ CONAB/ BN/ SEBRAE etc.) tanto no 
espaço do FOMAG quanto fora dele? 
C5 - E sobre as relações com os partidos políticos e demais associações rurais presentes no território? 

 

C6 - Que benefícios foram conquistados a partir da participação no colegiado? As prioridades e interesses 
levantados mudaram ao longo do tempo? 

 

C7 - Você percebe algum desafio/ dificuldade a sua participação no colegiado? 
 
C8 - Quais as estratégias que se tenta construir neste espaço? Como você, enquanto representante, busca 
estabelecer demandas e prioridades junto a sua base social? 

 

C9 - Cite de 3 a 6 instituições ou Indivíduos que considera mais atuantes nos debates acerca das políticas 
para o território: (em grau crescente de importância/centralidade): 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
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