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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os limites e avanços da gestão social em territórios 

rurais, tendo como delimitação o Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável da 

Borborema, no Estado da Paraíba. Nessa perspectiva, buscamos entender as relações de poder 

no processo de gestão social do desenvolvimento territorial, ou seja, entender o processo e 

não somente o resultado. Metodologicamente optamos por desenvolver uma análise 

qualitativa com destaque para as práticas, trajetórias e relações estabelecidas pelos diversos 

atores no Território da Borborema. Focamos na compreensão dos atores sobre o processo de 

gestão social do colegiado do Fórum da Borborema. Como procedimento de coleta de dados, 

utilizamos a aplicação de questionários, realização de entrevistas, observação direta tendo 

como método de captação das informações a história oral. Para isso, analisamos o discurso e a 

prática no processo de gestão social no âmbito do Fórum da Borborema. A partir dessa 

problemática, lançamos a seguinte questão: como a concertação social, os pactos e as relações 

de poder entre os atores sociais inseridos no Fórum da Borborema têm influenciado no 

processo de gestão social deste território? Diante da observação, podemos confirmar a nossa 

última hipótese que indicava que a gestão social do Território da Borborema constitui-se 

como produto da concertação dos atores locais, sendo esta gestão social condicionada tanto 

pelas políticas públicas como pelas formas de organização dos seus atores sociais, bem como 

com as suas relações de poder existentes no Fórum da Borborema, principalmente por estes 

atores serem portadores de estratégias internas de gestão, garantindo com isso um modelo de 

gestão social particular no âmbito do território, gestão social essa construída ao longo das 

últimas décadas. Sendo assim, o processo de gestão social do desenvolvimento territorial 

passou a ser influenciado não apenas pelos poderes e organizações que constituem o poder 

local e territorial, mas também por ambientes e pautas exteriores. Mudanças sociais 

mobilizadas pelo capital social, arranjos institucionais e um sistema de gestão social 

retroalimentado com agentes locais inseridos nesse processo. Existe uma tendência 

decrescente quando se passa do campo das ideias (concepções, representações, ideologias) 

para o campo da prática, permanecendo um hiato entre as ideias planejadas e debatidas no 

Fórum da Borborema e o processo de coloca-las em prática e acompanhar essas ações. Por 

fim, os resultados indicam a necessidade de uma maior atenção para a qualificação prática dos 

membros do Fórum da Borborema, capacitando-os tecnicamente para uma iniciativa mais 

proativa do processo de gestão social do desenvolvimento territorial, contemplando a 

perspectiva prática do desenvolvimento com foco no fortalecimento das capacidades 

institucionais presentes do Fórum da Borborema. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial. Gestão Social. Territorios Rurais. 



 

 

 

ABSTRATC 

 

The objective of this study is to analyze the limits and advances of social management in rural 

territories, based on the Borborema Sustainable Rural Development Forum in the State of 

Paraíba. From this perspective, we seek to understand the relations of power in the process of 

social management of territorial development, that is, to understand the process and not only 

the result. Methodologically we chose to develop a qualitative analysis with emphasis on the 

practices, trajectories and relationships established by the various actors in Borborema 

Territory. We focus on the actors' understanding of the social management process of the 

Borborema Forum. As a data collection procedure, we used the application of questionnaires, 

interviewing, direct observation using oral history as a method of capturing information. For 

this, we analyze the discourse and practice in the social management process within the 

Borborema Forum. From this problematic, we launch the following question: how the social 

agreement, the pacts and power relations between the social actors inserted in the Forum of 

Borborema have influenced in the process of social management of this territory? In view of 

the observation, we can confirm our last hypothesis which indicated that the social 

management of the Territory of Borborema constitutes as a product of the concertation of the 

local actors, being this social management conditioned by both public policies and the forms 

of organization of its social actors, As well as with their power relations existing in the 

Borborema Forum, mainly because these actors carry internal management strategies, thus 

guaranteeing a particular social management model within the territory, social management 

that has been built up over the last decades. Thus, the process of social management of 

territorial development began to be influenced not only by the powers and organizations that 

constitute local and territorial power, but also by external environments and guidelines. Social 

changes mobilized by social capital, institutional arrangements and a social management 

system feedback with local agents inserted in this process. There is a downward trend from 

the field of ideas (conceptions, representations, ideologies) to the field of practice, a gap 

between the ideas planned and debated in the Borborema Forum and the process of putting 

them into practice and accompanying these actions. Finally, the results indicate the need for 

greater attention to the practical qualification of the members of the Forum of Borborema, 

enabling them technically for a more proactive initiative of the social management process of 

territorial development, contemplating the practical perspective of development focused on 

the Institutional capacities of the Borborema Forum. 

 

Keywords: Territorial Development. Social Management. Rural Territories. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante a realização de minha dissertação de mestrado que versava sobre o 

sindicalismo rural no Território da Borborema1, na Paraíba, tive a oportunidade de conhecer 

algumas dinâmicas realizadas pelos atores ali localizados. À época, chamou-me a atenção a 

capacidade de organização que determinados atores possuíam dentro do território. Após a 

defesa da dissertação de mestrado, fui convidado a colaborar na montagem de uma proposta 

de pesquisa para concorrer ao edital MDA/SDT/CNPq – Gestão de Territórios Rurais nº 

05/2009, lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Com a aprovação desse projeto, que tinha como objetivo principal a constituição da 

Célula de Acompanhamento e Informações (CAI), do Território da Borborema, tive a 

oportunidade como técnico da CAI, de acompanhar, monitorar e avaliar a evolução e a 

qualidade dos resultados do Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

(PDSTR), no Território da Borborema. Durante a execução desse projeto (2010-2014), foi 

levantado uma gama de dados sobre o território que possibilitou construir um panorama do 

Território da Borborema sob vários ângulos, especialmente os meandros da gestão social 

compartilhada pelos atores (sociedade civil e poder público) localizados nesse território. 

Neste período tivemos a oportunidade de acompanhar os processos de constituição e 

funcionamento do colegiado do Fórum da Borborema. 

Este ambiente e as observações realizadas, mostram-se importante para o 

desenvolvimento desta tese, principalmente quando nos propomos a estudar os processos de 

gestão social do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema, 

contemplando para isso as informações levantadas junto aos membros do fórum territorial. 

Como podemos perceber durante o levantamento bibliográfico realizado, a discussão 

em torno da gestão social e sua relação com a abordagem do desenvolvimento territorial em 

                                                 

1 No ano de 2003 foi homologado pela Secretária de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) o Território de Identidade Rural da Borborema o qual em 2008 se 

transformou no Território da Cidadania da Borborema. Este Território é composto por 21 municípios: Alagoa 

Nova, Algodão de Jandaíra, Arara, Areia, Areial, Borborema, Campina Grande, Casserengue, Esperança, Lagoa 

Seca, Massaranduba, Matinhas, Montadas, Pilões, Puxinanã, Queimadas, Remígio, São Sebastião de Lagoa de 

Roça, Serra Redonda, Serraria e Solânea. O conjunto desses municípios totaliza uma população de 672.142 

habitantes. 
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territórios rurais é relativamente recente o que torna este tema desafiador, principalmente por 

eu ter tido a oportunidade de acompanhar as atividades realizadas no Fórum da Borborema. 

Para compreender o processo de gestão social, vinculado ao desenvolvimento 

territorial no Brasil é importante retomar aos anos de 1970, período em que se destaca as 

discussões em torno da descentralização e desconcentração administrativa das políticas 

públicas que vinham acontecendo na América Latina (CONCLAD, 1998). Esse processo se 

intensifica no Brasil nos anos de 1980, a partir dos movimentos populares em torno da 

constituinte, que trazia em seu bojo a necessidade de reforma do Estado com o objetivo de 

torná-lo mais eficiente econômica e politicamente, levando com isso ao tão desejado processo 

de democratização do Brasil (DAGNINO, 2002; ROCHA, 2009; LOHN, 2012). 

A constituição de 1988 redefiniu o papel da União nas políticas de descentralização 

da gestão de políticas públicas, para outras esferas subnacionais, vindo a ser concretizada nos 

anos de 1990, com as mobilizações em torno da reforma agrária, que, em abril de 1996, após 

o massacre de Eldorado dos Carajás, o governo federal nomeou o ministro de Estado 

Extraordinário de Política Fundiária. Na sequência, em 1999, o governo federal transforma o 

gabinete do ministro de Estado de Política Fundiária em Ministério da Política Fundiária e do 

Desenvolvimento Agrário e, em janeiro de 2000, o Ministério de Desenvolvimento Agrário 

(DAGNINO, 1994; PENNA; ROSA, 2015). Nesse momento, amplia-se e democratiza-se 

várias políticas públicas para o meio rural, com destaque posteriormente para a criação da 

Secretária de Desenvolvimento Territorial (SDT), que trazia consigo a ideia da 

descentralização do processo decisório sobre a aplicação de recursos públicos, com ênfase 

para os projetos de investimentos em infraestruturas (PROINF) (CANIELLO et al., 2013). É 

importante destacar que o processo acima descrito foi influenciado pelas ações e resultados 

obtidos pelo programa Leader que vinha ocorrendo na Europa. 

Na década de 1990, a Europa presenciava o desenvolvimento do Programa LEADER, 

que instituía uma nova perspectiva de organização das políticas públicas para o meio rural, 

tendo o território como foco principal. A ideia central era contrapor-se à política agrícola 

convencional. Essa experiência acabou por gerar resultados positivos na perspectiva do 

desenvolvimento rural, influenciando intelectuais e formuladores de políticas públicas rurais 

no Brasil (FAVARETO, 2006; DUCAN, 2010). Segundo Reis (2012), podemos identificar 

dois tipos de políticas de cunho territorial: as pré-existentes e as elaboradas em torno da 

perspectiva territorial, a diferença, ainda segundo o autor, acontece em função da recente 

abordagem na academia e, de forma especial, pela formulação e implementação de políticas 

públicas, tiveram como principal impacto a ampliação geográfica de ação da política. 
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Diante desse quadro, várias estratégias de desenvolvimentos são experimentadas: 

desenvolvimento local, regional, integrado, endógeno, levando a introdução mais recente de 

abordagens e experiências inspiradas teoricamente no desenvolvimento territorial. Essas 

experiências apoiavam-se na valorização das diversidades econômicas, sociais e políticas 

presentes nos territórios e nas relações como contexto nacional e internacional (MENDONÇA; 

ORTEGA, 2005). 

Paralelo ao que vinha acontecendo na Europa com o Programa Leader, nos mesmo 

período o governo brasileiro deu início as políticas públicas baseadas no desenvolvimento 

territorial. No governo de Fernando Henrique Cardoso, começa a emergir políticas públicas 

com dimensões territoriais, a exemplo da criação do Programa Comunidades Ativas, que era 

coordenado pela Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidaria, com os entes 

municipais e estaduais, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), com o objetivo de promover o Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável (DLIS) (MENDONÇA; ORTEGA, 2005). 

Posteriormente, em 1996, depois de intenso debate provocado pelos movimentos 

sindicais e sociais em torno da necessidade de reconhecimento da importância da agricultura 

do familiar como segmento estratégico para a promoção do desenvolvimento rural do país, o 

então presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF). Uma linha específica desse programa ganha destaque, o 

Pronaf-Infraestrutura, que consistia numa linha específica financiadora de infraestrutura com 

o objetivo de diminuir os gargalos que impediam o desenvolvimento em áreas rurais. 

Inicialmente, o Pronaf-Infraestrutura direcionava-se apenas aos municípios, no entanto, esses 

municípios só seriam beneficiados a partir da constituição do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), devendo representar de forma democrática os 

interesses dos agentes do município. O CMDRS seria um ambiente de gestão social da 

referida política, o que contribuiria para o empoderamento dos cidadãos frente ao processo 

decisório, criando com isso um capital social entre eles (ABRAMOVAY; VEIGA, 1999).  

No ano de 2000, o governo federal amplia a escala geográfica do Pronaf para o 

território. No entanto, será apenas em 2003, já governo do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, que foi criado, no âmbito do MDA, a Secretária de Desenvolvimento Territorial (SDT), 

que passou a ser responsável pelos recursos do Pronaf-Infraestrutura, resultando no Programa 

Nacional de Apoio aos Territórios Rurais (PRONAT) (FAVARETO, 2009; REIS, 2012). 

Outro instrumento que merece destaque, e que também data do início do governo 

Lula, são os Consórcios Intermunicipais de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local 
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(CONSAD’s), constituindo-se em espaços de gestão social entre o poder público e a 

sociedade civil, com vistas a ações de alcance territorial para promover o desenvolvimento 

(MENDOÇA; ORTEGA, 2005). Todo esse conjunto de iniciativas possibilitou a articulação 

de uma política de definição de territórios rurais que culminou com a criação e 

implementação dos Territórios Rurais de Identidade e, posteriormente, em Territórios da 

Cidadania (REIS, 2012; BUARQUE et al., 2012). 

Para Ray (1998), a abordagem territorial traz consigo a problemática da gestão, 

entendida por ele como sendo um processo de desenvolvimento endógeno, com ênfase na 

descentralização das políticas públicas, através da gestão compartilhada e valorização das 

experiências. Esse momento, segundo ele, será marcado pela constituição de redes de 

colaboração e participação da sociedade civil nas políticas públicas. Esse contexto destaca-se 

pela ascensão da gestão social no âmbito da política e de programas de desenvolvimento de 

territórios rurais. 

A dimensão territorial apresenta-se como uma nova unidade de referência e 

mediação das demandas e ações do Estado, que se constitui como uma estratégia de 

intervenção para o desenvolvimento rural, valorizando os atributos políticos e culturais e o 

leque de atores sociais que compõem esses espaços (SCHENEIDER; TARTARUGA, 2004). 

É a partir da política desenvolvimento territorial estabelecida pelo governo federal 

que a gestão social se consolida como forma de intervenção nesta política pública e, só 

recentemente tem se constituído como objeto de investigação. Como lembra Maia (2005), a 

gestão social é um tema recente e tem o seu debate introduzido na sociedade brasileira na 

década de 1990, por intermédio da tensão entre dois processos que marcavam aquele 

momento. Por um lado, tínhamos o processo de globalização da economia ampliando os 

segmentos de atuação social e, por outro, a necessidade de se regular os desafios da 

participação da sociedade civil nesse processo. 

Para Araújo (2012), a gestão social constitui-se como um campo interdisciplinar de 

conhecimento em construção, passando com isso a ganhar destaque na proposta da abordagem 

territorial brasileira. Nesse sentido, descreve Tenório (2005), que a gestão social passa a ser 

entendida como um processo gerencial deliberativo que anseia por atender às necessidades de 

uma dada sociedade, região, território ou sistema social específico, com o intuito de fortalecer 

a cidadania deliberativa, a gestão social deixa de ser entendida como um produto e passa a ser 

compreendido como um processo inovador, qualificando-o como um processo intersubjetivo 

e dialógico seja entre poder público, ou entre atores e o mercado. 
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A estruturação dos territórios rurais de identidade incluía arranjos institucionais de 

concertação denominados de fóruns e/ou colegiados, no caso específico da Borborema, o 

Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema (Fórum da 

Borborema), que seria o ambiente onde aconteceriam ciclos de planejamento e gestão de 

investimentos públicos e privados, no sentido de qualificar as propostas geradas baseadas na 

participação e no protagonismo da sociedade civil, cabendo aos gestores das políticas públicas 

participarem como recurso institucional, econômico e normativo para a viabilização das 

iniciativas coletivas de interesse público (as plenárias). Por trás desse arranjo, pretendia-se 

superar a visão setorial, clientelista e compensatória criando condições para o protagonismo 

social, tornando-o capaz de ensejar outros estilos de desenvolvimento. 

A constituição desse ambiente institucional, aqui entendido como sendo um espaço 

relacional moldados a partir de representações de um conjunto de organismo, regras, 

convenções, costumes e valores, que, a depender da compreensão e do consenso dos atores, 

poderá resultar na prática da reciprocidade ou da deserção (BASTOS, 2006). Esse ambiente, 

materializou-se no que alguns autores (CANIELLO et al., 2012, 2013; DELGADO et al., 

2007) denominaram de arenas deliberativas em que se desenvolve a “gestão social”.  

Essas arenas, passaram a ser vistas pelo governo federal como espaços capazes de 

oportunizar diálogos, negociações, a aprendizagem, a transparência e a democracia necessária 

para a construção de um ambiente favorável e integrador através do estabelecimento de 

consensos, de acordos, ações e compromissos coletivos fundamentais ao processo de 

desenvolvimento, além de incluir novos segmentos sociais historicamente excluídos de 

políticas públicas como as mulheres, jovens, quilombolas, povos e populações tradicionais, 

entre outros segmentos (BRASIL, 2009). 

Nesse sentido, o processo de gestão social do desenvolvimento territorial é 

influenciado não somente pelos poderes e organizações que constituem o ambiente local e 

territorial, mas também por ambientes e pautas exteriores ao território. A referida política de 

desenvolvimento territorial brasileira sugere um processo de intervenção na gestão social no 

território que, pode provocar movimentos distintos, que, tanto pode desmobilizar a 

organizações e movimentos sociais existentes nos espaços rurais, quanto pode potencializar 

inovações no processo de organização social do território. Dito isso, fica cada vez mais claro 

que a dinâmica do desenvolvimento territorial terá seus avanços e limites associados 

diretamente à trajetória sócio-histórica do território e seus atores, e das iniciativas de 

desenvolvimento territorial nele desenvolvida. 



18 
 

 

 

A abordagem territorial oferece outras formas de pensar o desenvolvimento, tendo 

em vista que os diferentes atores locais (poder público e sociedade civil) são convidados a (re) 

pensar e decidir sobre o seu futuro, seus problemas, seus projetos e, a forma de gestão de suas 

iniciativas (DELGADO et al., 2007). Esse novo movimento tem provocado uma mudança 

importante por demandar uma nova divisão de funções, representações e de poder. 

O chamado ciclo de gestão social, apoiado nessa inovação institucional, é visto de 

forma cíclica e dinâmica, envolvendo planejamento, organização, coordenação e controle 

social. Esse ciclo visa também mudanças sociais como o reconhecimento e a mobilização do 

capital social, arranjos institucionais e um sistema de gestão social retroalimentado com 

agentes locais inseridos no processo (CANIELLO et al., 2009, 2011). 

Em seu estudo sobre a singularidade do rural enquanto espaço e o seu papel enquanto 

ator coletivo, Wanderley (2000, p. 115) descreveu esse processo como sendo uma “nova 

abordagem do desenvolvimento territorial”, identificando-a como uma das várias faces que 

constituem o que ela chama de “nova ruralidade”, que emerge das transformações do mundo 

rural dos países de capitalismo avançado nos anos 1990 promovendo, o que  Diniz (2007),  

denominou essa pratica como sendo uma forma inovadora de “experimentalismo 

institucional” no Brasil, ampliando de maneira inédita e singular os espaços de decisões 

coletivas numa produtiva relação entre o Estado e a sociedade civil, tendo como intenção 

investir numa gestão participativa de base local, que permita soluções de “sustentabilidade” 

para o desenvolvimento das regiões interioranas por meio da implementação de políticas 

públicas, visando à transformação de sua realidade social e econômica. 

Com o lançamento do Programa Territórios da Cidadania, no ano de 2008, o escopo 

das políticas públicas foi ampliado significativamente, passando a envolver 22 

ministérios/secretarias e outros órgãos do governo federal, reunindo 135 ações, divididas em 

três eixos estruturantes: apoio a atividades produtivas; cidadania e direitos; e infraestrutura 

(OLIVEIRA, 2008).  

No início de 2013, a SDT/MDA apoiava 165 territórios rurais, que abrangiam 2.500 

municípios, habitado por 52,2 milhões de pessoas. Nesses espaços, buscou-se o planejamento 

territorial participativo com o envolvimento de mais de 11.700 organizações, resultando na 

elaboração de 158 Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). 

Também foram apoiados processos específicos de planejamento de ações de inclusão 

produtiva para o fortalecimento da agricultura familiar e reforma agrária. Posteriormente 

(ainda em 2013), 74 novos territórios rurais foram selecionados e aprovados pelo Condraf, 

perfazendo um total de 239 territórios rurais (BRASIL, 2014). 



19 
 

 

 

No estado da Paraíba, esse processo teve início em 2003, quando foram 

homologados os territórios de identidades rurais da Borborema, Cariri, Zona da Mata e Médio 

Sertão. Atualmente, a Paraíba conta com 15 territórios rurais homologados, sendo que seis 

deles fazem parte do Programa Territórios da Cidadania (dentre eles o Território da 

Borborema) e nove foram homologados como territórios de identidade rural, contemplando 

um número significativo de famílias da demanda social do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (CANIELLO et al., 2009, 2011, 2014). 

Nesse sentido, considerando o caráter inovador e a abrangência dessas ações no 

Brasil, na Paraíba e, de forma particular, no Território da Borborema, tornou-se importante o 

desenvolvimento de uma análise abalizada cientificamente, contemplando os limites e 

avanços da gestão social, que possa ajudar no entendimento do funcionamento do Fórum da 

Borborema e sua gestão social do território como promotor ou não do desenvolvimento 

territorial. 

 Nessa perspectiva, buscamos entender a interferência que as relações de poder 

possam ter no processo de gestão social do desenvolvimento territorial. 

Tendo como base a problemática acima, e a partir da reflexão sobre a execução da 

política de desenvolvimento territorial problematizando a discussão em torno da gestão social, 

percebendo o Território da Borborema como espaço de análise, lançamos a seguinte pergunta: 

Como a concertação social, os pactos e as relações de poder entre os atores sociais inseridos 

no Fórum da Borborema tem influenciado no processo de gestão social do território?   

A inserção da política de desenvolvimento territorial e, junto com ela o processo de 

gestão social, tem possibilitado alterações expressivas nas relações que os representantes da 

sociedade civil e os representantes do poder público vêm construindo ao longo dos últimos 

anos. Esse processo pode ser verificado amplamente no Fórum da Borborema, sobretudo em 

momentos de discussão e construção de consensos para a tomada de decisões sobre o 

desenvolvimento do território. Esse expediente pode ser verificado ao longo dos últimos anos 

com os recursos (PROINF) destinados pela SDT para a execução de projetos de 

infraestruturas territoriais, e as chamadas públicas de assistência técnica (ATES e ATER) 

executadas por alguns atores no território. No entanto, esse processo, tem nos permitido 

identificar como vem sendo executado o controle social sobre a execução de algumas políticas 

públicas.  

Apesar dos avanços, a gestão social tem encontrado dificuldades de promover 

mudanças, nas relações de poder, no sentido de tornar mais justas as relações sociais, em 

particular, na tomada de decisões em territórios rurais que tem como marca conflitos e 
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disputas mais acentuados. Sem dúvida, esse conjunto de fatores termina por influenciar o 

processo de concertação social no Território da Borborema, particularmente no que tange a 

sua gestão social (TORRE, 2010). 

Não se trata apenas de garantir a participação social e o processo de gestão social, 

trata-se de perceber a diversidade de atores sociais, os seus interesses e conflitos, ampliando 

com isso a necessidade de inovação da gestão social, buscando a ampliação da participação de 

todos os segmentos formais da sociedade (poder público e sociedade civil), e grupos ainda 

excluídos e as organizações informais. 

Temos como hipótese, que o desenvolvimento territorial no Território da Borborema 

tem gerado resultados diferenciados, a partir dos interesses dos atores presentes no Fórum da 

Borborema. Esses resultados têm sido influenciados pela maneira como esses atores se 

organizam para dirigir e coordenar a gestão social.  

Com relação a isso, constatamos que as relações de poder estabelecidas entre os 

atores sociais, antes mesmo da constituição da política territorial no Território da Borborema, 

acabam por interferir na forma como essa política vem se desenvolvendo, o que nem sempre 

configura a concepção da maioria dos atores dispostos no território, fazendo com que alguns 

destes se sintam excluído da gestão social e da política de desenvolvimento territorial. 

Partindo dessa premissa, a diversidade de resultados está relacionada ao contexto e à 

história do território, e a forma como são conduzidas as ações de desenvolvimento territorial. 

Nessa perspectiva, partimos da ideia que a gestão social possui uma dinâmica local própria, 

dialogando com a forma que os atores se organizam e se relacionam para conduzir esse 

processo no Território da Borborema. Será nesse contexto que emergem as relações de poder 

com o potencial de interferir na forma como o território organiza a sua gestão social. 

Diante desse quadro, destacamos alguns objetivos com o intuito de analisar de que 

forma a organização social e territorial desses atores têm influenciado no processo de gestão 

social do Território da Borborema. Neste sentido, procurou-se: a) verificar os principais 

elementos que abrangem a gestão social do Território da Borborema; b) compreender as 

estratégias e os atores envolvidos no processo de gestão social do Território da Borborema e 

seus impactos sobre no processo de gestão social do Fórum da Borborema; e, c) analisar as 

influências das relações sociais sobre a gestão social do desenvolvimento territorial da 

Borborema. 

Por fim, é preciso trazer para o âmbito das Ciências Sociais, a reflexão sobre a forma 

de gestão social nos territórios rurais, com a meta de contribuir com o processo de construção 

do conhecimento sobre a problemática da gestão social em territórios rurais. 
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O presente trabalho está organizado da seguinte forma: a presente introdução, 

seguida de cinco capítulos e uma conclusão. 

O primeiro capítulo contempla os aspectos metodológicos da pesquisa que está 

subdividido da seguinte forma: a problematização da pesquisa; as hipóteses; os objetivos; os 

procedimentos metodológicos; a delimitação do objeto estudado e os dados da pesquisa. 

No segundo capítulo dedicamos a nossa atenção aos conceitos de desenvolvimento 

territorial, gestão social e as relações de poder. Focamos na problemática da gestão social e 

as relações de poder com o intuito de analisar a sua relação com a perspectiva do 

desenvolvimento territorial. Este capítulo está dividido da seguinte maneira: uma introdução, 

uma seção dedicada às reflexões sobre o conceito de gestão social, em seguida 

desenvolvemos uma seção sobre a perspectiva crítica da gestão social, na terceira seção 

buscamos delimitar as contribuições teóricas sobre o estudo da gestão social, em seguida 

nos dedicamos ao conceito de governança territorial. Dando continuidade contemplamos a 

problemática do Território, as relações de poder e suas implicações sobre a gestação social. 

Nesta parte abordamos a identidade como elemento importante na construção social do 

Território, passando pela discussão sobre o Poder e a Dominação. 

No capítulo três apresentamos uma contextualização do Território da Borborema, 

apresentando-o a partir das dimensões social, histórica, físicos e naturais, demográfica, 

econômica, político-institucional e as suas dinâmicas espaciais e territoriais. A ideia foi criar 

um quadro analítico que nos permitisse contemplar de uma forma integral o território, 

possibilitando um processo de construção do conhecimento dialético e dialógico. Nesta parte 

também discorremos sobre o desenvolvimento de atividades coletivas que foram 

fundamentais para a constituição e desenvolvimento do território, como o caso da parceria 

estabelecida entre a AS-PTA (Assessoria e Serviços e Projetos em Agricultura Alternativa)2 

e os sindicatos de trabalhadores rurais de Remígio, Solânea e Lagoa Seca. Continuando, 

construímos uma seção sobre as institucionalidades do Território da Borborema, com o fito de 

demonstrar a influência delas na configuração do território e sua gestão social. Apresentada as 

institucionalidades, na sessão seguinte discorreremos sobre a constituição do Fórum de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável da Borborema, que se transformou no ambiente de 

execução da gestão social do Território da Borborema, destacando momentos como a 

passagem do território de identidade rural para o território da cidadania. Na sessão seguinte, 

                                                 
2  AS-PTA (Assessoria e Serviços e Projetos em Agricultura Alternativa) é uma associação civil sem fins 

lucrativos que atua promovendo uma agricultura mais sustentável para o Brasil. As suas atividades incluem a 

implementação de programas locais de desenvolvimento, e a participação no debate nacional sobre o modelo de 

agricultura. 
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trataremos dos atores e a gestão social do Fórum da Borborema, com o objetivo de mostrar os 

meandros da gestão social do Fórum e, por fim, apresentaremos o processo de 

desenvolvimento territorial na Borborema e a construção de sua gestão social. A base central 

deste capítulo será desenvolvida a partir da integração dos dados secundários levantados a 

partir da consulta de documentos históricos e dos dados obtidos pela pesquisa realizada pela 

Célula de Acompanhamento e Informação do Território da Borborema. Associados a essas 

duas fontes, inserimos também as informações obtidas durante o trabalho de campo voltado 

exclusivamente para a Tese. 

O quarto capítulo da tese tem como base as informações levantadas pela Célula de 

Acompanhamento e Informação do Território da Borborema e as entrevistas realizadas com 

os membros do Fórum da Borborema. A ideia central deste capítulo é captar, a partir da 

percepção dos atores, como eles procedem e analisam o processo de gestão social. Este 

capítulo está dividido da seguinte forma: uma introdução, seguida das seguintes seções: uma 

seção que trata da percepção dos membros do Fórum da Borborema sobre o processo de 

gestão social de uma forma geral, em seguida, foi realizado a análise e desenvolvimento dos 

seguintes elementos: a participação como elemento fundante da gestão social; assessoria 

técnica entendido como apoio desse processo; as reuniões e as suas decisões e os seus 

desdobramento; as informações geradas; os temas tratados nas atividades territoriais, com 

destaque para o tema de projetos de investimentos, os problemas decorrentes desse processo, 

a produção de documentos por parte do fórum, entendido como a materialização desse 

processo. Dando continuidade temos a organização social do Fórum da Borborema e as suas 

estratégias, e por fim, as representações, influências e relações de poder no Fórum da 

Borborema. 

E por fim, temos as conclusões do trabalho desenvolvido e as referências 

bibliográficas utilizadas durante a realização da tese. 
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2 A PESQUISA 

 

Os documentos que norteiam a perspectiva da política de desenvolvimento territorial 

brasileira têm se dedicado basicamente aos aspectos relacionados à homologação dos 

territórios de identidades e a constituição dos colegiados territoriais (BRASIL, 2009a). Esses 

colegiados e fóruns são ambientes onde se reúnem os representantes das organizações da 

sociedade civil e do poder público, com o objetivo de participar do processo de gestão social 

no sentido de possibilitar a implementação da política de desenvolvimento territorial. Apesar 

de importante, os elementos normativos em torno da gestão social dos territórios, por si só, 

não dão conta de ampliar o entendimento do processo de gestão social nos territórios rurais, 

sejam eles de identidade ou territórios da cidadania. Para Manuel Chiribonga (2010, p. 40), o 

grande desafio consiste em preencher o hiato provocado pela visão normativa do que deve ser 

o desenvolvimento territorial, visão esta que sempre avançou mais rápido que o instrumental 

para o colocar em andamento. 

Diante disso, buscamos compreender o processo de gestão social no Fórum da 

Borborema, para além das normas constantes dos documentos orientadores, a partir de 

elementos que se inter-relacionam tais como: as configurações territoriais, trajetórias dos 

atores, relações de poder, interesses e conflitos formatados no processo de constituição do 

Território da Borborema. Para ajudar nesta análise e tendo como ponto de partida a 

perspectiva dos atores inseridos no fórum territorial, utilizamos os dados levantados sobre a 

gestão social. 

No Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema, como 

em vários outros territórios de identidade ou da cidadania espalhados pelo Brasil, o colegiado 

territorial transformou-se em um importante espaço, responsável pelo processo de gestão 

social do território. É nele que acontece as articulações, as negociações, discussões e 

entendimentos frente à diversidade de atores e visões. É nesse ambiente que se constituem e 

se organizam os arranjos institucionais para a realização do planejamento e execução de 

projetos territoriais.  

É importante destacar que alguns atores possuem papel de destaque nesse processo. No 

caso em questão, no âmbito da sociedade civil, destacamos a importância do Polo Sindical e das 
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Organizações da Agricultura Familiar da Borborema (POAB)3 que, com a assessoria técnica da 

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), vem realizando uma 

série de atividades 4  com foco na agricultura familiar e na agroecologia, possuindo um 

importante papel dentro do fórum, notadamente no que tange à construção de pautas e agendas 

a serem executadas. Outro ator importante que integra essa organização é a Associação de 

Apoio a Políticas de Melhoria da Qualidade de Vida, Convivência com a Seca, Meio Ambiente 

e Verticalização da Produção Familiar (ARRIBAÇÃ) que, nos últimos anos, teve papel de 

destaque na assessoria técnica ao fórum territorial. Outro representante da sociedade civil que, 

nos últimos anos, vem ganhando destaque, por tencionar e divergir com estes últimos atores é 

a Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familiar (COPAF). Também merecem 

destaque no processo de gestão social do território os representantes do poder público como o 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da 

Paraíba (EMATER), que constituem-se mediadores importantes nas discussões do fórum 

territorial e suas instâncias territoriais (prefeituras, conselhos, sindicatos e associações), nos 

aspectos relacionados à produção de documentos (relatórios, atas), coordenação das instâncias 

(plenárias, núcleo dirigente e câmaras temáticas),  

Por fim, é no Fórum da Borborema, entidade responsável pela configuração desse 

ambiente social oportuno para o processo de gestão social no Território da Borborema, que 

realizamos o nosso trabalho, tendo como ênfase o seu processo de gestão social. 

                                                 

3 Localizada no Distrito de São Miguel no município de Esperança, o Polo Sindical e das Organizações da 

Agricultura Familiar da Borborema (POAB), congrega 15 sindicatos de trabalhadores rurais, aproximadamente, 

150 associações comunitárias e uma organização regional de agricultores ecológicos. 
4 Acesso a mercados com a constituição da rede de feiras agroecológicas entre outras iniciativas (PNAE e PAA) 

com o objetivo de fortalecer os mercados locais; Agrobiodiversidade através da produção de sementes e 

fortalecimento dos bancos comunitários de sementes, combatendo ás sementes transgênicas; Agrofloresta através 

da constituição de viveiros e distribuição de mudas através dos agricultores viveristas e coletores de sementes;  

Construção do conhecimento agroecológico através do monitoramento de sistemas agrícolas como de 

experimentação com os agricultores; Criação Animal com foco nas raças nativas e no fortalecimento da rede de 

beneficiamento e armazenamento de forragem; Financiamento da transição agroecológica através da constituição 

dos fundos rotativos solidários como instrumento da autonomia da agricultura familiar; Infância e juventude: 

com destaque para o protagonismo dos jovens na luta pela agroecologia e permanência na terra; Manejo da água: 

com foco no armazenamento da água e construção de equipamentos para a sua captação como elementos de 

fortalecimento e autonomia da agricultura familiar; Manejo ecológico dos solos: a partir de oficinas sobre o 

manejo e fertilidade dos roças; utilização de biofertilizantes e beneficiamento de esterco; Monitoramento da 

transição agroecológica: através de oficinas de avaliação econômica-ecológica de agroecossistemas; Mulheres: 

valorização da mulher com protagonista do desenvolvimento da agricultura familiar, participação na política e 

nos espaços de poder, tendo como ápice a realização anual da marcha pela vida das mulheres e pela 

agroecologia; Relações sociais de gênero e de geração: com a valorização da vida na agricultura com filhos de 

agricultores; Saúde e alimentação: com foco no beneficiamento dos produtos da agricultura familiar e 

alimentação escolar. 
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2.1 A problematização da pesquisa 

 

Em 2003, com a constituição das ações da política de desenvolvimento territorial 

implementadas pela SDT/MDA, o Território da Borborema deu início às discussões em 

torno da constituição do território de identidade rural da Borborema. A ideia era congregar 

no mesmo ambiente os representantes da sociedade civil e do poder público desse território, 

com o objetivo de organizar e coordenar as primeiras iniciativas com vistas ao 

desenvolvimento territorial. 

As discussões promovidas pela SDT, junto com vários atores do Território da 

Borborema, levaram à constituição do colegiado territorial da Borborema, que passou a ser 

denominado de Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema. Em 

seguida, a comissão de implantações das ações territoriais ampliou a sua composição e 

formalizou a participação dos seus representantes. Esse fórum passou a ser a principal 

institucionalidade responsável pela gestão social do Território da Borborema. Veja a figura 1 

abaixo montada a partir das informações no Sistema de Gestão Estratégicas (SGE, 2016)  

 
 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir do SGE, 2016. Figura 1 - Estrutura do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema – PB 
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A principal instância do Fórum do Borborema é a plenária territorial. Atualmente, a 

plenária territorial da Borborema é composta por 84 membros, sendo 29 (34,5%) 

representantes do poder público, e 55 (65,5%) membros da sociedade civil. Como podemos 

perceber no quadro 1 abaixo, a formatação do fórum territorial não atende a uma paridade 

entre as representações da sociedade civil e o poder público. Essa diferença pode ser 

explicada pela força e trajetória que alguns atores da sociedade civil vêm desenvolvendo ao 

longo do tempo no território, como é o caso do Polo Sindical da Borborema (POAB) e da AS-

PTA, que juntos atuam em mais de 14 Sindicatos de Trabalhadores Rurais, e em mais de uma 

centena de associações.  

 

Quadro 1-  distribuição da representação das instituições no Fórum da Borborema  

(sociedade civil x poder público) 

REPRESENTAÇÃO Nº DE ENTIDADES % 

PODER PÚBLICO 29 34,5 

SOCIEDADE CIVIL 55 65,5 

TOTAL 84 100,0 

Fonte: SGE, 2016. 

 

A plenária do Fórum da Borborema é composta pelos seguintes membros: 1) 

Sociedade Civil: 21 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS), é importante destacar que o Fórum aprovou que a indicação do membro 

desse conselho deve ser da sociedade civil; 21 Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

(STR’s); Acajaman; AP Mandioca; APAB; APPTA; Arribaçã; AS-PTA; COONAP; 

COOPTERA; COPAF; Eco Borborema; Fórum dos Assentados; MST e POAB, 2) Poder 

Público: 21 prefeituras; Banco do Nordeste; Câmara de Vereadores de Lagoa Seca; 

EMATER; EMBRAPA; SEDAP; UEPB; UFCG e UFPB. É importante destacar que a 

inserção de novos representantes é aberta e tem como instância de homologação a 

plenária do Fórum da Borborema. 

De acordo com o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS, 

2010) da Borborema, é nessa instância que devem ser realizadas as discussões e tomadas as 

decisões sobre o desenvolvimento do Território da Borborema, e realizar ajustes das ações do 

Programa Territórios da Cidadania, elaboração e atualização do PTDRS do território. 

Outra instância que e exerce forte influência na agenda e pauta da plenária territorial 

do Fórum da Borborema é o núcleo dirigente, que é composto por 15 instituições, sendo oito 

(53,7%) representantes da sociedade civil e sete (46,7%) representantes do poder público.  
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Essa instância é responsável pela mobilização, organização e execução das ações a 

serem deliberadas pela plenária territorial. É uma instância que reverbera as decisões da 

plenária, além de pautar as discussões dentro do Fórum territorial (ver quadro 2 abaixo). 

 

Quadro 2 - Composição do Núcleo Diretivo do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da 

Borborema – PB. 

Núcleo de 

Coordenação 

Sociedade Civil (53,7%) Poder Público (46,7%) 

AP Mandioca BNB 

Arribaçã Câmara M. de Lagoa Seca 

AS-PTA EMBRAPA 

COONAP EMATER 

COPAF Prefeitura de Massaranduba 

Polo Sindical Prefeitura de São S. de Lagoa de Roça 

CMDRS de Lagoa Seca Prefeitura de Montadas 

CMDRS de Areia 
 

Fonte: SGE, 2016. 

 

Apesar da composição acima demonstrar numericamente uma paridade entre 

membros da sociedade civil e do poder público, na prática, constatamos outra realidade:  a 

participação nesse ambiente é majoritariamente dos membros da sociedade civil, 

principalmente pelas ausências dos representantes do poder público (prefeituras e Embrapa) e 

por parte da sociedade civil tem sido extremamente baixa a participação dos CMDRS. Essa 

disparidade na participação leva a sobreposição da agenda de alguns atores sobre outros, 

viabilizando o poder e influência que algumas instituições exercem sobre outras, como é o 

caso da força e importância que o POAB possui sobre o processo de gestão social do Fórum 

da Borborema, especialmente às pautas, atividades, agenda e encaminhamentos. 

Dentro das instâncias do Fórum temos também as câmaras temáticas. Atualmente, o 

Fórum da Borborema possui três Câmaras Temáticas: Assistência Técnica, Financiamento e 

Acesso aos mercados; Segurança no Campo; e, Educação e Cultura no campo, conforme 

mostrado anteriormente no organograma.  

Essas câmaras têm como objetivo assessorar tecnicamente as discussões das 

instâncias do Fórum, no planejamento e acompanhamento das ações do Fórum. Quanto à 

participação dessas câmaras, ela é aberta a qualquer membro do Fórum, convidados e 

instituições que não sejam formalmente membros do fórum. Apesar das mesmas serem 

abertas, o fórum deliberou que elas teriam, o que eles denominaram de “entidades 

animadoras”. Essas entidades, por meio de seus representantes, são responsáveis pelo 

processo de animação e construção de pautas e encaminhamentos das reuniões, e a 

socialização dessas pautas e encaminhamentos a todos os membros do Fórum da Borborema. 
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A câmara temática de assistência técnica, financiamento e acesso aos mercados é 

composta pelas seguintes entidades: Sociedade Civil - CMDRS S.S Lagoa de Roça, COPAF, 

AS-PTA, COONAP, Polo Sindical e COOPTERA; Poder Público: EMATER, SEAGRI de 

Remígio e BNB.  

Essa câmara aborda os temas relacionados à produção, às assistências técnicas, às 

compras governamentais (PAA, PNAE) desenvolvidas por várias instituições presentes no 

território, tanto a agricultores familiares como aos assentados da reforma agrária. 

A câmara temática de cultura e educação no campo foi constituída por 

instituições que já vinham desenvolvendo atividades em torno desses temas. Esta câmara tem 

como instituições animadoras as seguintes entidades: Polo Sindical da Borborema, AS-PTA, 

MST, Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e Prefeitura Municipal de Remígio. Essa câmara 

vem abordado temas como o fechamento das escolas rurais e a evasão escolar. 

A terceira câmara temática, denominada de segurança no campo, foi constituída 

com o objetivo de discutir o impacto que a violência tem provocado nas comunidades rurais. 

Animam esta câmara as seguintes entidades: CMDRS de Areia, STR de Arara, STR de Pilões, 

POAB e o Conselho Municipal de Segurança Pública de Lagoa Seca. Um tema que vem 

ganhando bastante força nesta câmara é a constituição dos conselhos municipais de segurança, 

e as relações entre o aumento da violência rural com êxodo rural dos municípios.  

Além das câmaras temáticas, o Fórum da Borborema possui dois comitês setoriais, o 

comitê setorial de mulheres e o comitê setorial de juventude. Inicialmente, esses dois comitês 

foram criados com o objetivo de ampliar os recursos destinados ao Proinf 20155. Assim, os 

territórios que tivessem esses comitês constituídos poderiam ampliar em R$ 100 mil reais os 

valores destinados ao território. Após a sua constituição, esses comitês territoriais 

possibilitaram a discussão e a realização de significativos eventos a exemplo das conferências 

territoriais da juventude, das mulheres e a de assistência técnica, que subsidiaram a realizam 

das conferências estaduais destes temas. 

Esses comitês têm o intuito de promover a discussão e proposição de assuntos 

específicos (como foi o caso da juventude, mulheres e assistência técnica) e de grande 

                                                 

5 É uma ação de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF), operacionalizada 

pela SDT/MDA, que visa contribuir com a qualificação de processos produtivos e econômicos da agricultura 

familiar nos Territórios Rurais. Parcerias com estados, municípios e participação da sociedade têm apoiado a 

aquisição de equipamentos e a construção de infraestrutura para a produção, beneficiamento, escoamento e 

comercialização de produtos da agricultura familiar. Cabe aos Colegiados definir as prioridades de projetos para 

infraestrutura rural nos territórios. As propostas apoiadas devem estar em consonância com os Planos Territoriais 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). Além disso, os Colegiados possuem a atribuição de realizar o 

controle social dos contratos. 
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relevância para o processo de desenvolvimento territorial. Constituindo-se com isso em um 

local de pactuação, através da construção de consensos, e com o encaminhamento de 

propostas e projetos ao Fórum Territorial da Borborema, dado e traçado pelos entendimentos 

dos atores territoriais. 

Para além das orientações e normas que regulam a constituição desses comitês, e a 

captação de recursos oriundos da SDT, a sua formatação aconteceu a partir de estruturas e 

atividades pré-existentes e executadas no Território da Borborema, formadas por segmentos 

da sociedade historicamente excluídos das políticas públicas. Como é o caso dos agricultores 

familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, entre outros. Segundo membros do 

colegiado que acompanham as atividades do Fórum, desde a sua a criação em 2003, a 

chegada do Programa Território da Cidadania, apesar de, no primeiro momento, ampliar a 

participação em virtude da matriz orçamentária proposta pelo governo federal, levou 

posteriormente a uma diminuição da participação de vários atores, com destaque para os 

gestores municipais. Segundo alguns gestores, esse colegiado não permite vislumbrar 

perspectivas futuras, tendo em vistas que a maioria dos recursos são carimbados e o debate 

no colegiado é apenas consultivo, sendo apenas o Proinf o recurso deliberativo e este, por sua 

vez, é muito restrito.  

Vários atores que participam do Fórum da Borborema, atribuem ao POAB/AS-PTA e 

à Arribaçã um certo controle e hegemonia sobre a gestão do colegiado. Dos 21 sindicatos de 

trabalhadores rurais que participam do Fórum da Borborema, 14 são membros do POAB, 

somando-se a ele uma série de associações e a própria AS-PTA, que são membros da plenária 

do Fórum da Borborema. Nesse sentido, identificamos no POAB e no Fórum da Borborema, 

apesar de complementares, duas institucionalidades responsáveis pela gestão social do 

território, inclusive com composições e dinâmicas diferentes. A composição do POAB é 

aberta, no entanto é condicionada à aceitação de uma carta de princípios que tem como ponto 

principal o fortalecimento da agricultura familiar camponesa em bases agroecológicas. A 

composição do Fórum da Borborema é aberta e, apesar de possuir um regimento interno, este 

é pouco ou quase nunca acionado. A entrada de qualquer novo membro está condicionada à 

aprovação em reunião plenária do Fórum da Borborema. 

De qualquer forma, é preciso compreender o protagonismo, tanto do Fórum da 

Borborema quanto do POAB, enquanto organizações responsáveis pela gestão social do 

desenvolvimento do Território da Borborema. Estudos já realizados por Diniz (2007), 

Delgado (2007), Bastos (2010) e Caniello et al. (2010, 2013, 2014), no Território da 

Borborema, evidenciam que os atores sociais envolvidos na política de desenvolvimento 
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territorial têm dificuldade de compreender com clareza o papel que cabe a cada um deles na 

gestão social do território, e em certa medida, compreender as influências que o devido 

processo de organização social pode exercer na gestão social do desenvolvimento territorial.  

Pensado de outra forma, a gestão social do Território da Borborema tem promovido 

significativos avanços no que tange ao planejamentos e execução de políticas públicas, tendo 

em vista que tem atendido, de certa forma, às expectativas dos atores territoriais que, em 

função de sua trajetória, valorizam os processos e produtos resultantes de uma construção 

coletiva.  

Apesar desses avanços, mostra-se como limite a fase pós-planejamento. Tem sido 

bastante limitado às capacidades que estes atores estão tendo de executar as ações territoriais 

discutidas no âmbito do Fórum da Borborema. É justamente nessa fase que se constatam as 

dificuldades que atores possuem em realizar a gestão social de forma a garantir maior 

eficiência dos vários interesses presentes no território. Como lembra Caniello et al. (2012, 

2013), é nesses momentos que os atores territoriais e os pesquisadores se debruçam com o 

objetivo de entender os motivos que levam o processo de gestão social a não gerar os 

resultados almejados em torno do processo de desenvolvimento territorial. 

É possível identificar no discurso de vários atores alguns fatores que contribuíram 

para limitar o processo de gestão social no Território da Borborema como: a falta de um 

marco legal para os territórios, que possibilitasse orientar melhor os papéis a serem 

desempenhado pelos atores; a realização de projetos de amplitude setorial em detrimento da 

perspectiva territorial; o absenteísmo dos gestores públicos nesses espaços; a constante 

rotatividades dos membros que participam do fórum territorial, hegemonia de grupos dentro 

do colegiado e a marginalização de segmentos e atores sociais não organizados formalmente. 

Para além de estudos realizados em vários territórios, fica explicito a necessidade de se 

aprofundar no entendimento das relações de poder que se estabelecem no processo de gestão 

social do desenvolvimento territorial. 

Para Oliveira (2015), os trabalhos sobre a gestão social têm pecado pela ausência de 

elementos importantes, que é o investimento e a busca por mais autonomia para os vários 

atores sociais, pois, como lembra Ficher (2002, p. 19), a gestão social, como gestão do 

desenvolvimento social, é entendida como um espaço reflexivo das práticas e do 

conhecimento constituído por várias disciplinas. Dessa forma, Fischer e Melo (2016, p.17) 

definem a gestão social como sendo aquela que é orientada para o social enquanto finalidade 

e pelo social enquanto processo, sendo ela norteada pelos princípios éticos e de solidariedade. 
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Com isso, buscamos entender se o processo de gestão social do desenvolvimento 

territorial, tendo como ponto de partida a política de desenvolvimento territorial no 

Brasil, tem possibilitado que se avance ou não sobre o processo de gestão social nos 

territórios da cidadania, de forma particular no Território da Borborema, especialmente 

quando esse processo é influenciado pelos poderes e organizações em suas escalas 

locais, territoriais e foram de ambas.  

O ideário em torno da política de desenvolvimento territorial brasileira, 

desenvolvida pela Secretária de Desenvolvimento Territoiral, propõe que haja uma 

intervenção na gestão social, seja em territórios de identidade rural, ou nos territórios da 

cidadania, possibilitando com isso dois movimentos: o primeiro que pode provocar um 

afastamento e desarticulação de entidades e movimentos sociais existentes nesse espaço, 

quanto propiciar inovações no processo de organização social do território como é o caso 

das inovações desenvolvidas pelo POAB/AS-PTA, Arribaçã, COPAF entre outros. 

Pensado dessa forma, a gestão social pode levar a efeitos antagônicos, quando levando 

em consideração as ações desenvolvidas pelas organizações mais atuantes no território.  

Visto dessa forma, é importante destacarmos que o desenvolvimento territorial tem 

uma forte dependência em torno da história do território, dos atores e organizações presentes, 

das relações de poder estabelecidas no âmbito do território e para além dele. É possível 

afirmar que as relações de poder estabelecidas pelos diversos atores dispostos no 

território exercem influência na constituição de grupos hegemônicos que promovem um 

certo tipo de dominação no Território da Borborema.  

Sobre à organização social, Echeverri e Ribeiro (2005) destacam a importância do 

desenvolvimento institucional como importante vetor da consolidação da democracia. Esses 

autores sugerem que as mudanças institucionais possibilitam mudanças políticas, redefinindo 

com isso as relações de poder, que trazem consigo os interesses, dominação e cobranças 

sociais. 

É importante ressaltar que o processo de gestão social evidencia limites e avanços 

para o desenvolvimento do Território da Borborema, no entanto, isso dependerá das lentes e 

concepções que os vários atores possuem sobre a perspectiva do desenvolvimento, e da 

gestão social do mesmo.  Esses limites e avanços estão associados há alguns fatores que 

merecem destaque neste percurso: a história do território e a emergências de seus atores; a 

história das iniciativas de desenvolvimento territorial no território; e as configurações das 

relações de poder constituídas.  A isso associamos a memória dos atores territoriais, 

verificando os elementos que marcam esse processo, de forma particular as impressões dos 
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atores sociais sobre a gestão social, com destaque para a hegemonia que abarcam tais 

concepções, e as influências sobre as dinâmicas de organização dos atores sociais na 

perspectiva do desenvolvimento territorial. 

Apesar de vários estudiosos (FAVARETO, 2010; DELGADO et al., 2007; CANIELLO 

et al., 2013) concordarem que a abordagem de desenvolvimento territorial rural enquanto 

política pública tem sido responsável pela ampliação dos espaços democráticos, eles também 

destacam que essa tem mostrado alguns constrangimentos, notadamente quando se trata da 

gestão social. Para eles, isso se expressa pelas dificuldades que os atores encontram em 

promover a gestão social compartilhada de políticas e recursos públicos, uma vez que esse 

movimento implica na variedade de interesses levando com isso a conflitos e disputas, que 

repercutem para além dos limites do território.  

Em nosso trabalho, pretendemos encontrar respostas sobre as questões que envolvem 

o processo de gestão social no Fórum da Borborema, dando destaque para a análise das 

relações de poder constituídas, buscando encontrar elementos que nos permitam compreender 

o estágio atual do processo de gestão social deste território. 

O nosso foco empírico são os atores sociais que compõem o Fórum da Borborema em 

seus vários níveis (municipal, estadual, territorial e federal), com atenção para as relações 

sociais e políticas constituídas pelos atores do poder público e da sociedade civil, tendo em 

vista o capital social acumulado e as posições que esses atores possuem no âmbito do Fórum 

da Borborema. 

Baseado leitura de Raffestin (2011), entendemos a busca por consenso nesses espaços, 

na sua grande maioria não acontece por conta dos interesses específicos de cada ator. Apesar 

desse conflito não ser latente o tempo todo, as posições desses atores estabelecem a 

constituição de um jogo de poder no qual podemos identificar nesse processo o que Foucault 

(2012) denominou de micro poderes informais constituídos através do tempo por vários 

atores, e pelo poder do Estado personificado nas instâncias federal, estadual ou municipal. É 

nesse ambiente que se constitui e se configura a gestão social do Fórum da Borborema. 
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2.2 Objeto e os procedimentos metodológicos 

 

A validade das ideias científicas é resultado das visões que norteiam o olhar dos 

pesquisadores e dos processos sociais internos e externos aos domínios do campo científico. 

O transcurso da investigação e exame de categorias específicas do pensamento científico não 

é apenas uma tarefa epistemológica, mas também histórica e sociológica. Mesmo na mais 

elaborada e racionalizada das formas de pensamento há um componente de crença e, como 

toda crença, fundamenta-se em elementos de persuasão com estratégias de convencimento e 

disputas por parte de seus vários agentes, contando com dinâmicas para a evolução científica 

e o acúmulo dos seus progressos lógicos e técnicos (FAVARETO, 2007). Como destacou 

Quevy e Campenoutd (2008) os atos epistemológicos se materializam na ruptura, construção e 

verificação de uma dada realidade. 

Nesse sentido, Sabourin (2014) destaca que é preciso distanciar-se dos discursos 

prontos, das justificativas econômicas e sociais, e do caráter exclusivamente normativo ou 

técnico dos instrumentos. 

O ambiente escolhido para a realização de nossa análise sobre os limites e avanços da 

gestão social em territórios rurais foi o Território da Borborema, na Paraíba. A escolha se deu 

por esse território ter surgindo junto com a implementação da política de desenvolvimento 

territorial em 2003 com o PRONAT e, posteriormente, em 2008, com o programa territórios 

da cidadania. A escolha também aconteceu por esse ambiente congregar uma série de atores, 

a exemplo do Polo Sindical e das Organizações da Agricultura Familiar da Borborema 

(POAB), AS-PTA, COPAF, Arribaçã, Banco do Nordeste, Emater, entre outras instituições 

(da sociedade civil e do poder público). Esses atores constituem importantes organizações 

que nos possibilitam entender o processo de gestão social do Território da Borborema, tendo 

em vista que os mesmos vêm atuando no território antes mesmo da implementação da 

política de desenvolvimento territorial. 

É no âmbito do colegiado do Fórum da Borborema que acontece a gestão social. É 

nele que se estabelece as ações, planejamento e controle social das políticas públicas. É nele 

também que ocorrem as mobilizações e os processos de formação e socialização das ações 

dos atores sociais. 

Buscando entender o processo e não somente o resultado, optamos por desenvolver 

uma análise qualitativa com destaque para as práticas, trajetórias e relações estabelecidas 

pelos diversos atores no Território da Borborema.  
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Apesar da discussão que envolve a problemática da gestão social, seja ela acadêmica 

ou em espaços de formulação de políticas públicas, ela está presente na mentalidade dos 

atores territoriais envolvidos, pois o processo de gestão é condição primordial para a política 

de desenvolvimento territorial brasileira e, de forma particular, no Território da Borborema.  

Apesar da concepção de gestão social ter uma forte influência dos documentos 

orientadores (planejamento, organização, coordenação e controle social) da política (BRASIL, 

2005) que, em certo ponto, acaba sendo difundido por estudos acadêmicos e em outros casos 

acabam se misturando. Essas concepções, hipoteticamente, podem ser expressas de forma 

diferente e inovadora, influenciando as suas práticas e ações sobre a gestão social 

desenvolvidas no Território da Borborema.  

Desse modo, e com forte influência sobre a gestão social dos territórios rurais, 

as orientações contidas nos documentos da política de desenvolvimento territorial 

fazem com que a política conduzida pelos atores sociais se apresente mais como uma 

maneira de gerenciar os projetos locais, ao invés de apresentar-se como um processo 

de emancipação dos atores inseridos no território, pois esse movimento está envolvido 

por elementos de poder, que emergem dos vários interesses (individuais e coletivos) 

presentes no Território da Borborema. 

De qualquer forma, é importante destacar que grande parte dessas relações de poder já 

existiam antes da constituição do Território da Borborema, o que acabou por interferir nas 

concepções, práticas e ações de gestão social no âmbito do colegiado territorial. 

Alguns autores nos fornecem matrizes teóricas-metodológicas que podem nos orientar 

no estudo do processo de desenvolvimento territorial com ênfase nas relações de poder no 

processo de gestão social do Território da Borborema. Ray (1998) alerta para a necessidade 

de conhecer os elementos históricos por trás da implementação da política de 

desenvolvimento territorial em suas várias fases. Segundo ele, esse processo pode acontecer 

de forma não linear com destaque para os discursos, que tanto podem se repetir como sofrer 

alterações como preceitua a noção de aprendizagem coletiva e social. Para tal movimento, 

analisamos os documentos produzidos pelo fórum territorial (e que nos foram 

disponibilizados), com destaque para as atas, relatórios e outros documentos que possibilitou 

a leitura do processo.  

Para além da análise qualitativa, realizamos a aplicação do método científico 

descritivo e explicativo, fundamentado na realização de pesquisa tanto qualitativa, quanto 

quantitativa. Captar, analisar e interpretar os aspectos significativos e diferenciados das 

condutas e das representações dos sujeitos e/ou grupos investigados. 
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Outra abordagem teórico-metodológica que tem nos possibilitado realizar a leitura do 

processo de gestão social do Território da Borborema é a abordagem sócio-histórica que, 

segundo Payre e Pollet (2013 apud SABOURIN, 2014), permite visualizar o Estado e/ou as 

instituições em ação através de seus próprios atores. Trata-se com isso de contextualizar 

socialmente a política de desenvolvimento territorial no Território da Borborema. É 

importante que se faça uma leitura de posições contextualizadas e não apenas em leitura de 

textos oficiais sobre a política de desenvolvimento territorial. 

 

 

2.3 Os dados da pesquisa 

 

O presente trabalho de Tese começou a ser realizado no âmbito da Célula de 

Acompanhamento e Informação (CAI) do Território da Borborema quando foi possível 

realizar participar do levantamento de informações primárias e secundárias sobre o Território 

da Borborema. Nesse momento, foi possível sistematizar e organizar um importante conjunto 

de dados sobre o processo de planejamento, organização, execução de projetos e gestão social 

e institucional desenvolvida no Território da Borborema, informações estas que se somaram à 

outras informações levantadas na pesquisa de campo por nós realizada. 

Inicialmente, a constituição de nosso banco de dados primários sobre a gestão social, 

teve como principal fonte os dados coletados através da aplicação de dois questionários (Q3 e 

Q9 - ver apêndices A e B). Esses questionários foram aplicados em dois momentos: O 

primeiro (Q3 – apêndice A) foi aplicado com 80 (80,8%) dos 99 membros do Fórum da 

Borborema (ver anexo 1). Os 19 (19,2%) membros restantes não tiveram o questionário 

aplicado por integrarem as entidades que faziam parte do Fórum, mas estavam sem 

representação. As entrevistas desse ciclo foram realizadas no período de novembro de 2010 a 

abril de 2011.  

Já o segundo questionário (Q9 – ver apêndice B), foi aplicado entre os meses de 

janeiro e março de 2013, e teve seu universo de aplicação diminuído para 34 membros (ver 

anexo 2). A diminuição do universo aconteceu em função da SDT, orientado por um grupo de 

trabalho formado pelos professores/coordenadores de várias Células, entenderem que esses 

questionários deveriam ser aplicados com os membros dos colegiados que eles denominaram 

de conhecedores do processo de gestão social. A ideia central foi realizar a aplicação do 

questionário com as instituições que vinham participando ativamente das dinâmicas do 
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Fórum. Dessa maneira, foi realizado um levantamento documental (listas de presenças e atas) 

e, utilizando o regimento interno, a coordenação chegou ao universo de 34 entidades. No 

entanto, só foi possível realizar a aplicação de 29 (85,3% - ver anexo 3) questionários. 

Os dados primários foram coletados por meio da realização 39 entrevistas 

semiestruturadas (ver apêndice C) realizadas com os membros (poder público e sociedade 

civil) que constituem o Fórum territorial da Borborema (ver anexo 3), parceiros (ver apêndice 

D), assessores e atores que não participam do Fórum da Borborema (ver apêndice E) com 

destaque no desenvolvimento da política de desenvolvimento territorial. As entrevistas foram 

realizadas entre novembro de 2013 e outubro de 2015. 

Outra fonte de dados levantados foi realizada através da participação nas atividades 

do Fórum da Borborema: plenárias (19 – ver anexo 4), reuniões do núcleo diretivo (63 – ver 

anexo 5), câmaras e comitês temáticos (13 – ver anexo 6), entre outras atividades territoriais 

(53 – ver anexo 7), como convites (pautas), atas (pautas e encaminhamentos), e relatórios das 

reuniões do Fórum da Borborema disponibilizados pelos assessores e instituições parceiras.  

A participação nas atividades do Fórum constituiu-se em momentos importantes de 

debate e tomada de decisões sobre o processo de gestão social e desenvolvimento do 

Território da Borborema, tais como as conferências territoriais (desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário, de juventude, mulher e ATER), seminários (práticas agroecológicas, 

fruticultura, avicultura, PNAE, segurança, educação, entre outros). De posse das informações 

colhida nessas atividades, realizamos a sistematização das informações em conjunto com as 

entrevistas, anotações de campo e dos resultados do debate nas instâncias coletivas (plenárias, 

núcleo diretivo, câmaras e comitês) sobre o processo de gestão social.  

Para captarmos de forma mais qualificada as informações fornecidas pelos 

entrevistados, recorremos ao método da história oral que, segundo Menezes (2004), se 

constitui como a maior fonte humana de produção, conservação e difusão do conhecimento, 

possibilitando com isso uma interpretação melhor das várias concepções dos atores sobre a 

gestão social, além de possibilitar uma leitura histórica das iniciativas de desenvolvimento no 

Território da Borborema. Nesse percurso metodológico, associamos à história oral o método 

da observação direta e a análise de documentos históricos com o objetivo de validar as 

informações levantadas. 

Visando entender as questões relacionadas às relações de poder e à organização do 

processo de gestão social, optamos pela realização de entrevistas com perguntas abertas e 

conversas informais com o intuito de deixar o entrevistado à vontade para responder 
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livremente as indagações, possibilitando até o surgimento de informações privilegiadas sobre 

as relações de poder.  

Para ajudar na operacionalização de nossa análise, recorremos a noção de ator social, 

a partir da literatura (GIDDENS, 1989) que entende o ator social como sendo um agente 

dotado de capacidades e habilidades, que pressupõem a existência de uma de rede de ações 

que ocorrem com intensidade e formas diferentes, mas que influenciam o todo mutuamente 

(MENEZES; MALAGODI, 2011). A ideia de que o ator social e suas experiências podem 

contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento em sua dimensão territorial, 

possibilitando com isso o acionamento de referenciais que consubstancie a investigação 

empírica proposta, fazendo com que as dimensões dedutivas e indutivas (observação empírica) 

façam parte do processo de construção do entendimento do objeto a ser analisado. Segundo 

Latour (2012), a noção de ator passa a ser reconfigurada na teoria social quando esta é 

relacionada diretamente à noção de rede. Essas redes relacionam-se com coletivos 

heterogêneos, destacando-se dois elementos das ações que englobam os processos sociais: a 

arquitetura da mediação entre os atores e outros grupos sociais e a construção de dispositivos 

coletivos (LATOUR, 2012). 

Por fim, após as várias informações levantadas foi realizada a sistematização das 

mesmas e, em seguida, deu-se início à análise dos resultados, dialogando com o referencial 

teórico que possibilitou realizar uma leitura mais eficiente sobre a gestão social dos atores 

presente no colegiado do Fórum da Borborema. 
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3 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, GESTÃO SOCIAL, 

E RELAÇÕES DE PODER: ASPECTOS TEÓRICOS E 

CONCEITUAIS 

 

Neste capítulo dedicamos a nossa atenção aos conceitos de desenvolvimento 

territorial, gestão social e as relações de poder. A ideia central foi entender a problemática 

da gestão social e as relações de poder com o intuito de analisar a sua relação com a 

perspectiva do desenvolvimento territorial. Este capítulo está dividido da seguinte maneira: 

uma introdução, uma seção dedicada às reflexões sobre o conceito de gestão social, em 

seguida desenvolvemos uma seção sobre a perspectiva crítica da gestão social , na terceira 

seção buscamos delimitar as contribuições teóricas sobre o estudo da gestão social, em 

seguida nos dedicamos ao conceito de governança territorial. Dando continuidade 

contemplamos a problemática do Território, as relações de poder e suas implicações sobre a 

gestação social. Nesta parte abordamos a identidade como elemento importante na 

construção social do Território, , passando pela discussão sobre o Poder e a Dominação. 

Nas últimas décadas, a problemática do desenvolvimento passa a atribuir um papel de 

destaque ao enfoque territorial, entendendo-o como importante unidade de análise conceitual 

e de referência normativa entre os estudiosos do tema. 

O processo de desenvolvimento territorial baseia-se em ações, mecanismos, 

estratégias e políticas endógenas, proporcionadas pelos atores locais/regionais em interação 

com as várias escalas de poder e gestão, reforçando e constituindo territórios portadores de 

novas ações políticas e econômicas, a partir do momento em que os atores se reconhecem 

como tal e tem como referência principal o seu território (RAFFESTIN, 1993). Isso 

significa que é no território que os atores estabelecem as suas ações, constituem suas redes 

de cooperação a partir de suas relações de poder, ao passo que desenvolvem suas 

potencialidades (sociais, culturais e econômicas) tornando-os atores mais ativos na 

intervenção sobre o seu território. 

Em documento produzido pela Cepal (BOISER et al., 1995), seus autores elencam três 

objetivos ao desenvolvimento territorial: i) desenvolver o território entendendo-o como um 

sistema físico e social estruturado de forma complexa, dinâmica e articulado; ii) aprimorar o 

conjunto de indivíduos que residem o território; e, iii) aperfeiçoar cada indivíduo, que 

pertença a essa comunidade e que habite o território, enfatizando com isso o poder que 

possuem os atores nesse processo. Ou seja, o desenvolvimento territorial não está restrito ao 
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crescimento econômico, bem como, consiste na articulação dos atores em atender, além das 

necessidades econômicas, também as demandas culturais, sociais, ampliando tanto os capitais 

tangíveis quanto aspectos intangíveis (DALLABRIDA, SIEDERBERG, FERNANDES, 2004) 

No caso específico dos territórios da cidadania, que têm como base a agricultura 

familiar, a participação e o protagonismo dos atores locais em suas ações direcionadas ao 

desenvolvimento mostra-se como fundamental para que esses processos venham atender as 

suas especificidades, as suas demandas e necessidades de todos os setores da população. O 

empoderamento da sociedade civil tem sido elemento fundamental para os processos de 

desenvolvimento territorial em regiões rurais. Para tanto, Rambo e Filipe (2009) sugerem a 

necessidade do acionamento de conceitos como capital social, gestão e participação social. 

O desenvolvimento rural para algumas correntes de pensamento apresenta-se como 

uma ação previamente articulada com a pretensão de possibilitar mudanças em um 

determinado ambiente que tem o pacto federativo (união, estados e municípios) e a sociedade 

civil organizada como os seus principais agentes. 

Reforçado a ideia acima exposta, Schneider (2004) pondera em torno da complexidade 

e variedade de perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento rural. Para ele, as articulações 

de ações buscam induzir mudanças socioeconômicas e ambientais nos espaços rurais com o 

intuito de melhorar a renda, a qualidade de vida e o bem-estar das populações rurais, a partir 

de estratégias, processos, métodos e metodologias escolhidas. Numa perspectiva normativa, o 

desenvolvimento territorial se refere a programas realizados pelo Estado com objetivos 

precisamente definidos com os atores locais (NAVARRO, 2001). 

Ancorada na revisão de literatura sobre o desenvolvimento territorial no Brasil, o 

desenvolvimento territorial tem sido referenciado como uma abordagem de desenvolvimento 

rural. A abordagem territorial rompe com a política setorial ao passo que consegue superar as 

rígidas escalas de gestão, poder e planejamento, que não correspondem ao contexto da ação 

do Estado e nem à necessidade de participação dos atores da sociedade civil. 

De acordo com Favareto (2004), a emergência da abordagem territorial está 

relacionada a dois processos: i) esgotamento teórico-prático da abordagem regional, 

culminando com a; ii) superação do enfoque territorial das atividades econômicas, superando 

a dicotomia espacial do rural versus urbano.  

Reforçando o que foi dito anteriormente, os resultados obtidos pelo Programa 

LEADER, em certa medida, acabou por influenciar a implementação da política de 

desenvolvimento territorial atual no Brasil bem como instituindo uma nova forma de 

organizar as políticas públicas rurais a partir da perspectiva territorial. Nesse momento, a 
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abordagem territorial apresenta-se como uma estratégia de Estado no apoio ao 

desenvolvimento, tendo como base a associação de municípios (VEIGA, 2001). 

No ano de 2003, foi implantado o Programa Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais (PRONAT) trazendo consigo três elementos: i) constituição do território de 

identidade comum a um conjunto de municípios; ii) constituição de uma nova 

institucionalidade composta pelo poder público e pela sociedade civil que é materializada no 

colegiado ou no fórum territorial onde compete a gestão social; e, iii) planejamento como 

visão de futuro dos atores do território, contemplados em programas, planos e projetos 

(BRASIL, 2004). 

Segundo Favareto (2000), com a criação da SDT no âmbito do MDA e a 

institucionalização do Pronat observou-se a ampliação da autonomia na aplicação dos recursos 

do Pronaf-Infraestrutura ao passo que esses investimentos passaram a ser direcionados a um 

conjunto de municípios e não aos municípios de forma individual, como era realizado 

anteriormente. Esse processo ampliou a participação social na gestão do programa, e os 

conselhos municipais foram substituídos por uma nova institucionalidade territorial que é o 

colegiado/fórum, passando a ser o local responsável pela gestão social do território. 

O Pronat representa um importante avanço na relação entre o poder público e a 

sociedade civil no meio rural, em especial com a constituição de um espaço (colegiado) de 

gestão para a planejamento, discussão e definição de recursos públicos à projetos estratégicos 

com vista ao desenvolvimento territorial (DELGADO et al., 2007), o que Tânia Bacelar (2010) 

denominou de uma nova rede de governança. 

Com relação aos investimentos para a infraestrutura territorial, é importante destacar 

que, no Brasil, a legislação impõe limites para esse tipo de transação, observando-se que é 

vedada a transferência de recursos diretos para organizações sociais, sendo possível apenas 

para organizações públicas. É a partir desse gargalo que emergem as discussões em torno da 

necessidade de criação de consórcios públicos que, apesar da fragilidade pelo fato de ser 

constituídos de agentes públicos, ainda se mostra como um avanço pela perspectiva do 

fortalecimento da gestão, ampliando com isso o controle social de política pública, haja vista 

que o proponente passa a ser uma organização oriunda de um coletivo, diminuindo com isso a 

influência da vontade política individual do gestor (FAVARETO, 2010). O problema desses 

consórcios não está na ausência de envolvimento da sociedade civil, pois essa participação 

ocorre no âmbito do colegiado territorial, os desafios consistem no fato do consórcio estar ou 

não em sinergia com o colegiado territorial. Como uma saída para esse gargalo, a professora 
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Tânica Bacelar (2010) destaca a necessidade de um modelo mais estável para o financiamento 

dos territórios. 

Para além de tudo isso e após leitura dos documentos que sustentam a ideia 

governamental de desenvolvimento territorial, observamos a ausência da discussão sobre as 

relações de poder existente nos territórios, relações estas que são fundamentais para entender 

a gestão social e o processo de gestão social. Os documentos não problematizam as questões 

teóricas na perspectiva dos autores sociais locais, oportunos à construção de redes que 

possibilitam a interação entre os vários grupos, sujeitos, organizações e instituições 

(OLIVEIRA, 2015). 

Como destacado por Carriére e Cazella (2006), o território é uma delimitação político 

administrativa, por ter nele vários territórios construídos. Para Souza (1995), um território 

fundamenta-se em um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder e não 

apenas reduzido ao Estado. Território como resultado de projeções de relações sociais no 

espaço, resultante das articulações entre os atores sociais locais reconhecidos por uma 

identidade comum, criando com isso uma teia de forças e rede de relações sociais e de poder. 

Desse modo, o território de identidade é o resultado de uma construção social. O território, 

nessa perspectiva, possibilita o reconhecimento e transformação de identidades territoriais. 

Conforme Haesbaert (2002), o território é um espaço dominado e apropriado 

simultaneamente, com formas de controle executadas por grupos ligados a uma dada 

identidade social, o que resulta numa espécie de dominação. Uma forma equilibrada indutora 

de um processo de integração construtiva, ou de uma forma autoritária, vertical e 

centralizadora. O autor acima citado, compreende o território como sendo um espaço que é 

constitutivo de uma relação desigual de forças, envolvido por um controle político-econômico, 

e uma apropriação simbólica, podendo estar conjugado de forma mutua ou desconectado e 

contraditoriamente desarticulado. 

Alguns territórios são constituídos por teias de forças, em alguns casos, de forma 

equilibrada. Mas, em outros casos, podemos encontrar gargalos em função da constituição de 

grupos hegemônicos (MICHAELS, 1982) que conduzem o processo de planejamento, decisão 

e gestão social do território. Essa hegemonia deriva do acúmulo de capital social 

(BOURDIEU, 2007) desses grupos ao longo do tempo, além da capacidade de mobilização e 

articulação que, em determinados momentos, podem ser apontados como ponto de equilíbrio 

e, em outros, pontos de tensão e conflito. Nesse sentido, segundo Melucci (1989 apud 

MOURA, 2014) é importante observar as estruturas internas organizacionais, e as relações de 

poder entre os atores sociais, em particular com os de polos apostos. 
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Nesse sentido, a política de desenvolvimento territorial brasileira desenvolvida pela 

SDT/MDA, influenciada pelas iniciativas desenvolvidas na Europa, baseia-se na articulação de 

políticas públicas e demandas sociais em contraposição às abordagens setoriais, buscando com 

isso, e através da gestão social, uma maior eficiência da política pública. Esse processo tem 

como ponto central a construção de novas institucionalidades (colegiado/fóruns) formatada 

pelos atores territoriais (poder público e sociedade civil), o que, representa um avanço no 

controle social de políticas públicas. 

Para Abramovay (2007), a política de desenvolvimento territorial abriu caminho para 

pensar a ruralidade a partir da ótica da interação social e da complexidade das relações 

culturais, políticas e institucionais, sobretudo no que tange à construção da dinâmica desses 

espaços e de novos caminhos para o desenvolvimento territorial. 

Desta feita, o reconhecimento da identidade local tem sido fundamental para a 

constituição do território, pois é a partir dos laços de identidade e do sentimento de pertença 

que se estabelecem os territórios (CANIELLO et al., 2013a, 2014). É através da identidade 

que se envolvem e mobilizam os sujeitos em ações coletivas, construindo o que Castells 

(1999) denominou de fontes de identidade. 

Na perspectiva do desenvolvimento territorial, é importante que se entenda a 

identidade como um elemento dialético e dialógico e em constante transformação com a 

possibilidade de erigir espaços mais democráticos com a participação de vários autores 

(CANIELLO et al., 2013a, 2014). A ideia de identidade dialoga com o conceito de gestão 

social e esse por sua vez ajuda a compreender melhor a problemática da identidade e do 

desenvolvimento territorial. 

Apesar da quantidade e variedade de estudos realizados sobre o desenvolvimento 

territorial, vários autores alertam para a pouca consistência do arcabouço teórico sobre a 

noção de desenvolvimento territorial. A abordagem territorial acontece na especificidade de 

alguns casos empíricos, demandando tempo e modelos para se efetivar (BACELAR, 2010) e 

se submeter ao crivo da experimentação e avaliação (SCHNEIDER, 2009).  

Pode-se destacar duas correntes de estudos em torno do desenvolvimento territorial 

no Brasil: as que estudam os processos de mudanças ocorridas no mundo rural brasileiro e 

as que analisam as políticas públicas para o desenvolvimento rural nos anos 1990 do último 

século. Essas duas correntes exercerão forte influência no debate político e acadêmico 

(FAVARETO, 2007). As reflexões em torno do desenvolvimento territorial emergem como 

resultado da superação do debate em torno enfoque setorial das atividades econômicas e da 

dicotomia entre o rural e o urbano que marcou os anos de 1990 e início dos anos 2000, 
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culminando com a introdução das abordagens das dinâmicas territoriais como indutoras dos 

processos de desenvolvimento. Para Schneider (2009), a abordagem territorial se sobrepôs 

às discussões vazias do ponto de vista sociológico que insistiam em separar a dimensão 

espacial do rural e do urbano.  

Nesse momento, a academia e os gestores passam a se debruçar sobre os resultados 

obtidos na Europa com a implantação do Programa Leader que tinha em sua base a busca do 

desenvolvimento a partir de sua dimensão territorial. Esses resultados mostravam que 

gestão social se processava por meio da intervenção participativa e do desenvolvimento 

endógeno. Passando a ganhar destaque o incentivo à participação de representantes da 

sociedade civil, poder público e empresas privadas no processo de gestão do 

desenvolvimento territorial baseada na gestão descentralizada com parcerias e cooperação 

em suas várias escalas (local, regional, nacional e internacional) relacionadas ao 

desenvolvimento do território (RAY, 1998, 2000). 

Para Ray (2000) a perspectiva do desenvolvimento territorial como uma iniciativa de 

democracia participativa permite a constituição de ambientes de participação e de tomada de 

decisões, os quais podem afetar o processo de desenvolvimento local e territorial. No entanto, 

o autor alerta para a resistência que essa iniciativa poderá encontrar com relação aos agentes 

políticos, com o possível aumento de poder de outros atores no território. Estes fatores são 

fundamentais para se entender a gestão social. 

Como podemos perceber a abordagem territorial tem várias funções e a gestão social 

apresenta-se com um importante conceito ligado a esse processo de desenvolvimento, agindo 

de maneira natural nas relações sociais do território, ou até mesmo induzida por atores de fora 

do território. Diante disso, alguns autores expressam a necessidade de se estabelecer um 

padrão mínimo para que se institucionalize a gestão social nos territórios, e a visibilidade de 

seus resultados, entendido como trunfo da gestão social (NASCIMENTO, 2012). 

É importante qualificar este debate no cerne da política de desenvolvimento territorial 

do Brasil, com o objetivo de discutir os modelos de gestão social, específicos a realidade de 

cada território rural. E, para que isso aconteça necessário é que se amplie os estudos sobre os 

processos de gestão social em torno da política de desenvolvimento territorial. 
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3.1 Gestão Social: conceitos e reflexões 

 

Segundo Cançado, foi na década de 1980, no texto de Rovida (1985 apud CANÇADO 

et al., 2011) sobre a guerra civil espanhola, que o autor destaca as experiências 

autogestionárias. Neste trabalho, a gestão social tem seu significado associado à democracia 

proletária de caráter local, e à gestão das fazendas coletivas da União Soviética comunista. 

Na década de 1990, o conceito de gestão social será associado de forma mais incisiva 

sobre às questões relativas a políticas públicas. Na América Latina, ganhará destaque o livro 

sobre a pobreza desenvolvido por Kliksberg (1994 apud CANÇADO, 2011), acerca da gestão 

social como gestão de políticas públicas sociais e/ou programas sociais. 

Boulossa e Schommer (2008, 2009) destacam quatro momentos evolutivos da gestão 

social: i) através do diálogo, as várias experiências, podem alcançar objetivos sociais; ii) as 

experiências passam a ser valorizadas pela sua capacidade de inovação, identificando pontos 

em comum e articulando práticas antes dispersas; iii) as experiências passam a ser percebida 

como características identitárias em prol de problemas, passando a ser denominada de gestão 

social, persistindo ainda várias terminologias a exemplo da gestão participativa, gestão 

socialmente responsável, gestão sustentável entre outras, culminando em projetos, cursos, 

eventos, metodologias, e instrumentos de gestão e de formação em gestão social; e, iv) a 

gestão social inicia o processo de institucionalização e de modelização. No entanto, as 

diferenças ainda não são claras em relação a outros tipos de gestão, nesse momento, segundo 

as autoras, a gestão social tem deixado de lado o seu potencial de inovação. 

As autoras acima citadas, alertam para a proximidade que existe entre o campo da 

gestão pública e o campo da gestão social, constituindo-se a partir de interações e limites das 

relações entre eles. Outra possibilidade é a de utilização da abordagem social de 

aprendizagem como mecanismo de ensinar, aprender e exercer a gestão social. A gestão social 

deve propiciar e destacar as práticas diferenciadas e inovadoras bem-sucedidas, tendo essas 

práticas o papel de ampliar o seu alcance e com potencial de gerar conhecimento para gestão 

social e também privada (BOULOSSA; SCHOMMER, 2008, 2009) 

Apesar da incipiência em torno da construção do conceito de gestão social, a mesma 

tem se consolidado enquanto prática em detrimento do consenso sobre o conceito (PINHO, 

2010). Autores como França Filho (2008) ponderam sobre problemas como a banalização 

do termo gestão social, em especial quando tratado como uma rota de fuga em relação à 

gestão tradicional. 
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Para Maia (2005) a gestão social tem como propósito viabilizar o desenvolvimento da 

sociedade, com ênfase nos processos democráticos e fortalecimento da cidadania, tendo como 

agentes, através do processo social, os atores em suas várias instâncias (governo e sociedade 

civil). Segundo o autor, o processo de gestão social deve acontecer nas organizações (Estado, 

mercados e sociedade civil), com foco no processo de afirmação ou transformação do 

desenvolvimento com novos referenciais. 

Para Pimentel et al. (2011), a gestão social apresenta-se como interesse coletivo de 

caráter público, devendo ser bem compreendido pelos atores, de forma especial a sociedade 

civil em conjunto com o Estado e os mercados. A sua operacionalização acontece por 

intermédio de parcerias e rede intersetoriais na esfera pública com uma racionalidade 

substantiva e comunicativa, pautada em uma dinâmica dialógica sem restrição e com direito a 

voz. O processo decisório resulta de uma construção coletiva, descentralizada e participativa. 

Isso incide na construção da autonomia e nas relações de poder, evitando processos coercitivos, 

com a prerrogativa da igualdade nas condições de participação, e as relações de poder se 

restringem às capacidades de cada um se posicionar no debate. 

Conforme Tenório (1998), o tema da gestão social tem sido acionado recorrentemente 

para destacar as questões sociais nos sistemas de governo. Uma forma de chancelar as 

políticas sociais. O objetivo da gestão social é atender, por meio da esfera pública, o bem 

comum da sociedade tendo como fundamento o gerenciamento participativo e dialógico 

desenvolvido por um agir comunicativo. Isso ocorre quando os participantes da ação social 

aceitam a sua validade (consenso racional). Um acordo alcançado oriundo de uma discussão 

crítica de natureza intersubjetiva, em que um indivíduo (ou mesmo um grupo de indivíduos) 

busca motivar racionalmente outro (s) sujeito (s) com o objetivo de obter a anuência sobre a 

sua proposição. Nessa perspectiva, a linguagem apresenta-se como importante indutor do 

processo de integração social. 

Citando Habermas (1991), Tenório (1998), defenderá o argumento da atuação racional 

do(s) indivíduo(s) como sendo uma ação passível de crítica pelo(s) individuo(s) inseridos no 

processo, de tal forma que as críticas possam justifica-los, negá-los ou até mesmo 

fundamentá-los. Esse tipo de ação social (WEBER, 2005) possibilita que os sujeitos 

envolvidos possam entrar em acordo para coordenar seus planos de ação. O acordo apresenta-

se como um reconhecimento intersubjetivo do discurso de cada um dos atores envolvidos. Na 

proposta habermasiana, está presente a questão da liberdade da pessoa e de sua 

responsabilidade social, do exercício da cidadania, unindo os cidadãos em torno de um auto-

entendimento ético (TENÓRIO, 2008). 
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A ideia de cidadania relaciona-se com o conceito de gestão social quando ela é 

entendida como uma ação política deliberativa, por meio da qual os atores devem participar 

de um procedimento democrático, deliberando e decidindo nas várias instâncias de uma 

sociedade e em vários papéis, sob a lógica da democracia social que tem como base a 

igualdade política e decisória.  

Na perspectiva de Tenório (1998), a gestão social na relação entre a sociedade e o 

Estado ocorre quando o poder público institui políticas públicas para que os cidadãos 

participem como sujeitos ativos no processo de elaboração das mesmas. Processo esse que 

deve acontecer desde a identificação do problema, seu planejamento, acompanhamento, 

execução e avaliação dos impactos sociais efetivamente alcançados. Dessa forma, Tenório 

(2005) afirma que o fundamento epistemológico da gestão social deve ser contrário ao 

pressuposto da gestão estratégica (tecnoburocrática), ela deve contemplar a intersubjetividade 

dialógica, como um bem comum, observando o envolvimento da cidadania no espaço público. 

Desta feita, a gestão social é o processo intersubjetivo que preside a ação da cidadania tanto 

na esfera pública quanto na privada, produzindo com isso um processo de legitimação social 

na condução das políticas públicas, baseados na participação, na coletividade, na democracia 

e cidadania como aspectos indutores das ações de gestão social, cuja autoridade decisória é 

compartilhada entre os participantes da ação. Assim, o adjetivo social qualifica o substantivo 

gestão, passando a ser entendido como espaço privilegiado de relações sociais em que todos 

têm voz, sem nenhum tipo de coação. 

Na sua análise, Tenório (2005) propõe uma discussão dicotômica entre a gestão 

estratégica e a gestão social. Para ele, a gestão estratégica é característica do mercado e se 

orienta pela competição e consequente exclusão do concorrente. Já a gestão social é 

conduzida pela solidariedade e concordância em torno do processo de inclusão do outro 

através do diálogo coletivo. 

Para contribuir no entendimento do conceito de gestão social, Tenório (2005) aciona a 

perspectiva do agir comunicativo desenvolvido por Habermas, entendendo a gestão social 

como aspecto vinculado à linguagem, pois, no processo de gestão social, a verdade e a 

promessa de consenso racional não é uma relação entre o indivíduo e a sua percepção de 

mundo, mas sim um acordo alcançado por meio da discussão crítica, da apreciação 

intersubjetiva (TENÓRIO, 2005).  

Ainda com relação aos processos de participação, Bordenave (1994) elenca dois 

processos: o micro e o macro. O micro corresponde aos grupos primários (família, amigos, 

vizinhos entre outros) que se estabelece entre dois ou mais indivíduos que compartilham 
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interesses comuns. No nível macro, a participação ocorre a partir de grupos secundários 

(empresas, clubes, associações, organizações, sindicatos e etc.) e terciários (movimentos 

sociais, de classe, partidos políticos e etc.). A participação tem como objetivo a contribuição 

para um conjunto de indivíduos e a sociedade como um todo, interferindo de forma direta na 

dinâmica da história, permitindo que todos construam, gerenciem e façam parte do processo, 

compartilhando os mesmos interesses e objetivos. 

Aproximando da participação proposta pela cidadania participativa de Tenório e 

Rosenberg (1997) e da participação terciária de Bordenave (1994), temos a participação  

do cidadão como partícipe na gestão social de interesses públicos proposta por Cléve (1990)  

e desenvolvida por Schier (2002) em seu trabalho sobre a participação popular na 

administração pública, a participação popular aconteceria desde trabalhos comunitários como 

mutirões em momentos de calamidades até a participação em conselhos, fóruns e colegiados 

de interesse público. 

Sintetizando o conceito de gestão social desenvolvido por Tenório (2008) 

destacamos que esse conceito se apresenta como uma possiblidade de gestão democrática na 

qual o imperativo categórico é o cidadão deliberativo e não o eleitor/contribuinte; a economia 

social e não apenas o mercado; é o consenso solidário em contraposição ao cálculo utilitário; 

o trabalhador como sujeito e não apenas como assalariado, produção com valor de uso  

e não somente como o valor de troca, a responsabilidade social acima da responsabilidade 

técnica, a “res publica a frente a res privata”, um processo dialógico e não um monólogo 

(TENÓRIO, 2008, p. 55). 

Cançado et al. (2011), no exercício de síntese dos argumentos levantados por Tenório 

(2011), destacam três suposições sobre a gestão social elaborada por ele. São elas: i) o autor 

sustenta a sua ideia no fato da sociedade brasileira ainda não possuir uma cultura decisória 

para o bem comum, fazendo com que os interesses particulares se sobreponham aos interesses 

coletivos, inviabilizado e tornando cada vez mais difícil a gestão social; ii) ao pretender ser 

uma visão antagônica da ideia de gestão estratégica o conceito de gestão social se apresenta 

como uma utopia, para ele, isso acontece porque há uma hegemonia da racionalidade 

utilitária/gestão estratégica como referência para tornar a gestão social em uma utopia, pois a 

mesma não cabe em pressupostos instrumentais; e, iii) como uma mediação entre a 

consciência e a realidade o conceito de gestão social apresenta-se como um não-conceito. 

Desse modo, para ele, a gestão social deve basear-se em um conteúdo voltado para a 

promoção da cidadania nas várias esferas de decisões (públicas e privadas). As pessoas 

afetadas pelas decisões devem participar delas. A sociedade deve ser o elemento principal de 
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análise, o bem coletivo deve ser a referência, tendo a responsabilidade social como 

compromisso, e a república como norte (CANÇADO, 2011; TENÓRIO, 2011). 

O conceito de gestão social para Tenório (2011) tem um grande potencial 

transformador, pautado na promoção de políticas públicas, na perspectiva da gestão social, e 

só teria importância se os indivíduos fossem agentes participativos desse processo. 

Outra estudiosa que vem desenvolvendo uma série de trabalhos sobre a gestão social é 

Tânia Fischer. Para a pesquisadora, a gestão social apresenta-se como gestão do desenvolvimento 

social. Um espaço que se reflete as práticas e o conhecimento provenientes de várias disciplinas 

(FISCHER, 2002). Uma proposta pré-paradigmática em que vários estudiosos e centros de 

pesquisa vêm se debruçando, seja no âmbito nacional ou internacional. Para Fischer (2002) por 

gestão social entende-se a gestão orientada para o social enquanto finalidade e pelo social 

enquanto processo, tudo isso orientado pelos princípios da ética e da solidariedade.  

Na perspectiva de Fischer (2002) e Fischer e Melo (2006), para operacionalizar o 

conceito de gestão social as autoras acionam o conceito de interorganizações. Os conceitos-

chave para se entender as interorganizações são: território, redes sociais, redes de redes  

Segundo Fischer (2002) o desenvolvimento é instigado por organizações que trabalham 

juntas ou pelo o que ela denominou de interorganizações moldada pela hibridação e pela 

complexidade. A hibridação está associada ao fato das organizações serem diferentes, fazendo 

com que a associação entre tais organizações aconteça através da complementariedade. 

No intuito de caracterizar a gestão social e suas contradições, Tânia Fischer (2002) 

elenca cinco proposições: i) a gestão social está relacionada à articulação dos vários níveis de 

poder; ii) a campos com práticas hibridas e contraditórias, tendo em vista que a cooperação 

não exclui a competição. Nesse sentido, a competitividade tem como precondição as 

articulações, alianças e pactos; iii) a gestão social é marcada pela ética e pela 

responsabilidade, relacionando-se aos imperativos da eficácia e da eficiência, tendo como 

tarefas fundamentais a prestação de contas à sociedade, a avaliação dos processos e dos 

resultados e regulação das ações do gestor. A eficiência apresenta-se como produto da 

efetividade social ancorada na legitimidade conquistada; iv) a gestão do desenvolvimento 

social relaciona-se à gestão de redes e de relações pessoais, tendo a subjetividade afetada por 

vários fatores, destacando o contexto histórico dos gestores; e, v) verifica-se do contexto 

cultural, quando se leva em consideração que o gestor social é um gestor do simbólico e do 

valorativo, quando levamos em consideração a cultura local e suas identidades (FISCHER, 

2002). Posteriormente, Fischer (2007) associa a gestão social como sendo uma gestão de 

futuro, dada as especificidades atuais. 
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3.2 Perspectiva crítica da gestão social 

 

Segundo Pinho (2010), o termo gestão social é muito convencional, indefinido, 

ambíguo e oportunista. Nesse sentido, para ele, seria mais apropriado utilizar o termo gestão 

emancipadora.  

Com relação à participação, o autor faz uma crítica ao seu caráter seminal com relação 

à gestão social. A sua crítica se dirige ao acionamento das categorias habermasianas para 

analisar o caso brasileiro. Ele acrescenta que a democracia direta tem desvantagens, entre elas 

a falta de capacidade do povo para atuar no processo legislativo com as necessárias 

racionalidades e eficiências. O autor destaca a incapacidade que a sociedade civil organizada 

possui de assumir o papel de aprofundamento democrático por não possuir qualificação 

técnica e política para participar da elaboração de políticas públicas. 

No que tange às experiências práticas, alguns teóricos destacam os problemas de 

funcionamento dos conselhos gestores, tais como: participação por decreto, incapacidade de 

representar as instituições, desprestigio do Estado em relação às várias instâncias. Conforme 

Pinho (2010), as dificuldades se ancoram na própria novidade, pois o Estado estaria tendo que 

aprender a se abrir com a sociedade, ao passo que a sociedade necessita de se instrumentalizar 

para promover o diálogo com o Estado o que representa a ruptura com uma tradição 

historicamente constituída, quando relacionado à tensão entre os interesses individual/grupo e 

interesse coletivo/comunidade, que seriam incompatíveis, segundo Pinho (2010). Assim, o 

ambiente participativo e dialógico seria perigoso nessas condições, pois há um risco de 

hegemonia da elite, que estaria mais preparada (PINHO, 2010).  

Apesar da forte crítica em torno da discussão sobre a gestão social proposta por Pinho 

(2010), pode ser interpretado como um incentivo a um aprimoramento teórico da discussão, 

com o objetivo de preencher os vazios teóricos e estruturais de um campo em construção. 

De qualquer forma, não resta dúvida sobre as possibilidades de termos a gestão social 

enquanto campo do conhecimento, destacando como ponto negativo as promessas ensejadas 

em nome da gestão social, quando estes estão relacionados aos processos de participação. 

Apesar das críticas, fica evidente também as realizações concretas por parte de pesquisadores 

em gestão social, a exemplos dos trabalhos relacionados a economia solidária, educação 

popular, organizações da sociedade civil e políticas públicas, a exemplo da política de 

desenvolvimento territorial (CANÇADO, 2011).  



50 
 

 

 

É importante destacar que grande parte das críticas ao conceito de gestão social são 

realizadas dentro de um raciocínio lógico, relacionados à administração tradicional  

(pública ou privada), desconsiderando um leque importante de experiências e instituições  

que têm demonstrado que outras relações com o consumo, poder, produção e convivência  

são possíveis. 

Para alguns teóricos (BOULLOSA, 2009; BOULLOSA; SCHOMMER, 2008, 2009), 

um ponto que vem sendo passível de crítica é a “precoce” institucionalização da gestão, no 

que tange o seu desenvolvimento enquanto campo do conhecimento, sem, portanto, possuir 

uma referência concreta em torno do termo. Outro ponto destacado é a passagem do processo 

de inovação (teoria) para produtor inovador (prática). As autoras baseiam-se na ideia de que o 

processo implica em atividade cognitiva coletiva de aprendizagem, enquanto por outro lado 

quase sempre temos atividade cognitiva limitante, que tanto pode levar ao isolamento quanto 

a constituição de fronteiras. Esse processo de aprendizagem acaba por travar e desacelerar o 

processo de construção em curso. Elas atribuem ao processo de modelização da gestão social 

com tendo uma perspectiva prescritiva, apesar dos instrumentos ainda não estarem 

consolidados, levando com isso a um vazio operacional. Nas palavras das autoras, “muitos 

falam, tentam ensinar, muitos querem aprender e ninguém precisamente sabe do que se trata” 

(BOULLOSA; SCHOMMER, 2008, p. 11), gerando com isso um desgaste que fica escondido 

pelas próprias comunidades que trabalham por suas institucionalizações. 

Segundo Cançado (2011), é preciso realizar uma delimitação conceitual da gestão 

social com o intuito de pensá-la, repensá-la e estabelecer seus limites para mudá-los quando 

necessário. Nesse sentido, apoiado na filosofia da ciência, em que o conhecimento é 

temporário e passível de substituição por um novo que operacionalize melhor o entendimento 

da realidade (QUEVY; CAMPENOUTD, 2008) 

De qualquer forma, apesar desse hiato entre a teoria e a prática, percebe-se esse 

momento como sendo fértil e tem sido fundamental para a construção de teorias e 

metodologias que operacionalizem a expansão de suas fronteiras (BOULLOSA, 2009). 

Apesar das várias perspectivas de análises propostas em torno da gestão social, 

algumas palavras-chave se destacam: a tomada de decisão coletiva como ponto crucial da 

gestão social entendida por Tenório (2008, e 2011) como cidadania deliberativa na esfera 

pública; como subordinação da lógica instrumental (poder hierarquizado) a outras lógicas 

(FRANÇA FILHO, 2008); gestão social baseada na articulação de vários níveis de poder e 

das contradições entre os interesses individuais e coletivos (FISCHER, 2009; FISCHER; 
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MELO, 2003, 2006), e Pinho (2010) advogando a participação como ponto nevrálgico da 

gestão social e difícil possibilidade de ser alcançada. 

Ainda com relação ao processo decisório gestado de forma coletiva, a decisão deve ser 

desprovida de coerção, primando pela liberdade de manifestação de todos. Segundo Tenório 

(2008), essa decisão deve ser baseada no entendimento e não na negociação no sentido 

utilitarista do termo. Para Cançado (2011), essas condições são interdependentes, pois, 

segundo ele, se a decisão é realmente coletiva, a coerção passa a ser estranha a esse processo, 

fazendo com que o entendimento seja o caminho principal. Nesse sentido, é fundamental o 

entendimento do processo dialógico como característica da gestão social.  

Associado ao processo dialógico emerge outra condição necessária para o 

entendimento do processo de gestão social que é a transparência, que traz consigo a assimetria 

de informações fundamental para a tomada de decisão coletiva baseada no entendimento, 

tendo a linguagem inteligível a todos como elemento fundamental. 

Recorrendo a Freire (1997, 1996, 2001 apud CANÇADO, 2011) e Tenório (2008), 

destacamos a emancipação do indivíduo como sendo o processo final da gestão social, tendo 

em vista o processo democrático deliberativo e a plenitude da cidadania. A participação, como 

preceituada por Freire (1996), no processo decisório, possibilita o crescimento e 

amadurecimento dos atores, ampliando com isso a sua visão do mundo, tornando-os 

portadores de razão e membros participantes de um ambiente público. 

Diante de uma perspectiva sociológica clássica, a apresentação desses elementos e a 

sua discussão nos remete ao tipo ideal weberiano (WEBER, 2006), quando as relações de 

poder, desigualdades sociais, econômicas, culturais podem nos remeter a situações 

improváveis de se confirmar na vida prática, enquadrando os tipos de gestão social com sendo 

tipos ideais. 

Nesses termos, a gestão social justifica-se como uma tomada de decisão coletiva, sem 

coerção e propiciada por uma linguagem comum e acessível, mediada por um processo 

dialógico, transparente e tendo como objetivo final a emancipação (CANÇADO, 2011). 

É importante destacar que o campo de possibilidades de leituras sobre a gestão social 

continua aberto. A literatura disponível tem sinalizado para um conceito de continuidade de 

prática voltados para a formação do gestor social. Essas continuidades de práticas podem ser 

entendidas como espaços de gestão social, interligada ao respeito e interação dos diferentes 

saberes, aproximando-se ao que Paulo Freire (2001) denominou de educação dialógica 

baseada na inclusão da participação periférica legítima. 
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A perspectiva teórica proposta por Tenório (2008, 2010, 2011) sustentada em torno da 

cidadania deliberativa associada a ação comunicativa proposta por Habermas (1987, 1995 

apud TENÓRIO, 2005), tem sido uma importante referência para operacionalizar o conceito 

de gestão social. 

Por fim, como lembra Cançado (2011), a gestão social é uma alternativa teórica e 

prática ao pensamento organizacional hegemônico, diferente da gestão estratégica, pois a 

gestão social preocupa-se com o envolvimento de todos os inseridos no processo de tomada 

de decisão contrária, diferente da gestão estratégica que não potencializa processos decisórios 

participativos, mas sim mecanismos decisórios hierarquizados, provocando com isso uma luta 

de classes no  interior dessas organizações e destas com a sociedade. De um lado, temos com 

determinante da gestão social a sociedade, enquanto por outro lado temos a gestão estratégica 

com foco no mercado. Diante deste quadro, nos acostamos a perspectiva teórica que tem a 

emancipação dos indivíduos como elemento principal do processo de gestão social. 

Com a derivação desse conceito, temos o conceito de governança territorial, que como 

o primeiro (gestão social) tem possibilitado operacionalizar a leitura da realidade, quando se 

trata da problemática da gestão social do desenvolvimento territorial. 

 

3.3 Governança Territorial 

 

A governança é um termo utilizado por várias áreas do conhecimento, de forma 

especial pelas Ciências Sociais (sociologia e política), Administração, Geografia, nem 

sempre com o mesmo sentido. Recorrendo à literatura, Dalabrida (2011) data a origem 

do conceito à década de 1930, com o trabalho realizado por Ronald Case (1937) com o 

artigo intitulado A natureza da firma. Na época, o referido artigo provocou alguns 

debates, mas é apenas na década de 1970, que o termo governança reaparece para 

designar os dispositivos de governança operacionalizados pelas firmas, com o intuito de 

conduzir de forma eficaz os contratos e à aplicação de normas, sendo as suas discussões 

ampliadas sobre poder e organizações.  

Ampliando essa para dimensão pública, ainda na década de 1975, teve início a 

discussão sobre a governabilidade das democracias, tendo como hipótese central que o 

problema da governabilidade residia no rompimento entre o aumento das demandas 

sociais e a falta de recursos e a capacidade de gestão. 
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Após várias definições, Dalabrida (2005) define a governança territorial como sendo: 

o exercício do poder e autoridade para gerenciar um país, território ou região, compreendendo 

os mecanismos, processos e instituições através das quais os cidadãos e grupos articulam seus 

interesses públicos, incluindo entre os atores representações dos agentes estatais. 

Por um lado, a descentralização esteve associada à criação de esferas públicas ou de 

espaços públicos, como foram mais comumente chamados, entendidos como arenas sociais, 

que com a presença de novos atores, usualmente movimentos e organizações sociais, de fora 

do sistema político tradicional, buscava ampliar o campo da política ao tentar redefinir as 

relações entre Estado e sociedade (civil), da perspectiva dessa última (DELGADO, 2007). 

 No entanto, esses processos estão condicionados à qualidade da parceria dos 

diferentes atores, sejam eles da sociedade civil ou do governo. Trata-se de “inventar” e de 

fazer viverem novos modos de governança definida como variáveis de estrutura, uma 

orientação política e representações como forma de institucionalização da ação coletiva, 

contemplando a múltipla diversidade de atores que interagem e intervêm na gestão do negócio 

público (PIRAUX et al., 2010).  

Essas ações buscam privilegiar os colegiados e fóruns territoriais como espaços de 

diálogos entre os atores, particularmente entre a sociedade civil e o poder público, com a 

intenção de mudar as condições de governança. Entretanto, se questionam a relação entre o 

nível baixo de capital humano e social e a implementação de uma governança territorial 

(ABRAMOVAY, 2000; PUTNAM, 2006). 

Nesse sentido, entendemos que o desenvolvimento territorial pressupõe a criação de 

um dispositivo coletivo de governança legítimo, tanto para os atores locais quanto para os 

gestores públicos que são responsáveis pela implementação de políticas públicas. Essa 

legitimidade, assentada num quantum de capital social acumulado (ou não), se constrói por 

atores locais inseridos num processo de institucionalização de normas e de valores 

compartilhados, como uma abordagem pautada no processo de aprendizagem e inovação e nas 

relações de forças entre a sociedade civil e o poder público. Nessas concertações, o papel do 

especialista e da animação desse processo é determinante, motivo este, que tem levado a uma 

série de análise sobre o papel da assessoria territorial. 

O termo governança territorial refere-se às proposições ou ações que expressam a 

capacidade de uma sociedade organizada em um território de gerir os assuntos políticos, 

levando em consideração o envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais, 

econômicos e institucionais. Trata-se da interação entre micro e macro-atores, contemplando a 

perspectiva de afirmação de interesses e necessidades territoriais. Os aspectos frequentemente 
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evidenciados na literatura sobre governança, estão relacionados: i) ao espaço legalmente em 

constituição; ii) à divisão do poder entre o governo e a sociedade civil; iii) aos processos de 

negociação entre os atores sociais (os procedimentos e as práticas, a gestão das interações e 

das interdependências que desembocam ou não em sistemas alternativos de regulação, o 

estabelecimento de redes e mecanismos de coordenação); e, iv) à descentralização da 

autoridade e das funções ligadas ao ato de governar (DALABRIDA, 2007). 

De acordo com Arns (2010), a governança é um mecanismo que eleva a possibilidade 

de uma formação cidadã, no sentido que os cidadãos ocupem espaços de tomada de decisão e 

influam como sujeitos sociais, na determinação dos rumos do desenvolvimento de seus 

territórios. A literatura vem relacionando o conceito de governança a um recorte territorial, 

destacando que esse conceito está ligado ao ambiente político e institucional onde acontecem 

as disputas de interesses, conflitos e o processo de coordenação capaz de garantir uma gestão 

democrática, possibilitar a participação dos diferentes atores e compartilhar responsabilidades 

com o setor privado e sociedade civil organizada. 

Para Bursztyn e Bursztyn (2010), governança é um conceito que envolve uma 

redistribuição de poderes nas decisões, mas sem necessariamente ampliar o grau de justiça e 

repartição de benefícios. Nesse sentido, ao incluir novos atores, pode haver assimetrias no 

processo, com alguns sendo mais favorecidos do que outros.  

A governança territorial constitui um possível modo de realização de um novo projeto 

de sociedade, com respeito a um contrato social atualizado, a participação se juntaria à 

representação democrática. Dessa forma, o papel dos efeitos é fundamental nesse processo, 

passando a suscitar a adesão e a participação da população (PIRAUX et al., 2010). 

O desenvolvimento territorial, a gestão social e a governança, enquanto produtos da 

construção social, não se apresentam como fenômenos homogêneos, mas sim de forma 

heterogênea, inseridos num contexto social, econômico e político complexo. Esses contextos 

são mediados pelas diferentes expressões da cultura e da identidade local que condicionam e 

influenciam o modo de organizações desses atores em relação ao contexto em que se insere. 

Nesse sentido, a cultura e a identidade local/territorial, apresentam-se como os elementos 

definidores do tipo e da forma de como a governança pode se processar em cada território. 

Tratamos de interrogar a coerência entre o dispositivo coletivo e as configurações 

sociais presentes no território. Isso significa entender se as articulações presentes no território 

estão em diálogo com o ambiente institucional do colegiado, possibilitando com isso um 

profícuo processo de gestão social do desenvolvimento territorial. 
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3.4 Território, relações de poder e gestão social 

 

Neste capítulo, abordaremos os conceitos de: território e relações de poder 

evidenciando como esses conceitos se relacionam com a gestão social.  Dividimos este 

capítulo em três partes: uma introdução seguida por uma seção sobre o papel da identidade 

como elemento importante para entender a construção social dos territórios e, por fim, uma 

seção em torno do poder e os desdobramentos sobre a gestão social e o desenvolvimento 

territorial.  

Com o objetivo de situar a gestão social nesse debate, entendemo-la como um campo, 

na perspectiva de perceber como as estruturas sociais afetam as formas de organização e 

classificação do mundo social, ou seja, como essas mudanças nas estruturas incidem sobre as 

instituições, com destaque para o papel que os diferentes atores nele desempenham, levando 

em consideração suas disposições interiores e seus capitais. A dinâmica desses campos é 

determinada pela luta que os agentes dedicam em busca das melhores posições em sua 

estrutura. Os capitais se apresentam com trunfos mobilizados durante o movimento no interior 

de cada campo, estes capitais são recursos intercambiáveis, podendo ser convertidos uns nos 

outros (BOURDIEU, 2004, 2007). 

Abordaremos conceitos, fundamentos e teorias que nos permita operacionalizar e 

problematizar sobre a gestão social. Para isso, pretendemos: i) contemplar os conceitos de 

identidade, território e relacioná-los ao tema da gestão social com o intuito de entender a sua  

correlação com o desenvolvimento territorial; ii) nos debruçar sobre a temática da dominação 

e do poder no território e as suas implicações para o processo de gestão social do 

desenvolvimento territorial; e, iii) mostrar a importância do diálogo interdisciplinar que vem 

sendo realizado pelos vários ramos das ciências sociais com o intuito de entender as relações 

de poder no processo de gestão social. 
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3.5 Identidade e a construção social dos territórios 

 

Nos últimos vinte anos, a problemática em torno do território e os temas a ele 

correlatos têm sido bastante acionados. Nesse sentido, entendemos que, para compreender os 

processos de gestão social nas iniciativas do desenvolvimento territorial, é necessário trazer 

para a discussão o tema da identidade como elemento importante para analisar o processo de 

gestão social do desenvolvimento territorial. 

Como bem expressado por Haesbaert (2007), a identidade territorial é configurada 

tanto em relação à sua dimensão histórica, quanto em relação à sua dimensão geográfica. 

Nessa perspectiva, para compreender a identidade territorial é necessário entender a ligação 

entre o território, a cultura e a identidade. Analisar também a relação desta identidade 

territorial com a gestão social. 

Em sua obra sobre o poder da identidade, Manuel Castells (1999) destaca que a 

construção de identidades se fundamenta na história, na geografia, na biologia, nas 

instituições produtivas e reprodutivas, nas memórias coletivas e individuais, nas relações de 

poder e em revelações de cunho religioso. Todos esses códigos são processados pelos 

indivíduos, grupos sociais e sociedades que reinterpretam seus significados em função de 

tendências sociais e projetos culturais enraizados em suas estruturas sociais e na sua fusão de 

tempo e de espaço. As identidades são construídas discursivamente, tanto material quanto 

simbolicamente, levando em consideração as reações aos projetos políticos determinados por 

fatores históricos e geográficos. 

Para o antropólogo Roberto DaMatta (2004), as identidades são construções 

discursivas, como as narrativas, enaltecendo determinados contextos e relações, encobrindo 

outras relações e contextos. Para ele, nenhuma identidade é imutável, tendo como principal 

característica a capacidade de naturalização das relações para um devido fim. A identidade 

apresenta-se de forma relacional e escalar, agenciadas por disputas políticas, tendo em vista 

que a identidade é acionada, burilada e percebida dentro de uma situação com consequência 

prática e concreta. 

Desse modo, segundo Bauman (2005), a identidade tornou-se um conceito chave 

para entender a natureza das transformações sociais. Para o autor, a identidade constitui-se 

como um processo constante de disputa pelo poder. Uma guerra discursiva e legitimadora de 

consensos que termina por naturalizar as relações. Dessa forma, as identidades nascem no 

âmago das relações de poder, nos tensionamentos, nos campos de força entre a legitimação e a 
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não legitimação, entre identidades hegemônicas e submissas, num jogo de anunciação e 

aceitação da verdade historicamente construída, inscrevendo a identidade dentro de um campo 

de disputa pelo poder. 

Como destacado por Mendes (2005), a identidade funciona como articulador e como 

ponto de ligação entre os discursos e as práticas sociais. Para o autor, esses discursos 

produzem a subjetividade que constrói os sujeitos que podem falar e ser falados. Para ele, a 

posição social, o capital simbólico de quem diz o quê, condiciona a construção, legitimação, 

apresentação e manutenção das identidades. 

Conforme Mordado (2009), a identidade territorial aciona-se em espaços e tempos, 

geografias e histórias com a prerrogativa de produzir e moldar uma mobilização e 

consentimento, permitindo com que sujeitos de um recorte espacial de um território se 

reconheçam, de alguma forma, como partícipe de um espaço-tempo e de uma sociedade 

comum, criando uma consciência socioespacial de pertencimento. É este sentimento de 

pertença que constituem os sentimentos de reconhecimento com indivíduos e/ou grupos social 

em relação a uma comunidade, a um lugar e a um território (CANIELLO; PIRAUX; 

BASTOS, 2013, 2014). A consciência identitária é uma construção simbólica e política, 

estratégica, posicional e discursiva, construída pelas representações espaciais que envolvem o 

domínio funcional e estratégico em torno de um dado espaço (finalidades) e a apropriação 

simbólica e expressiva do espaço (afetividades). 

Consoante Caniello, Piraux e Bastos (2013, 2014), na perspectiva do 

desenvolvimento territorial, a identidade apresenta-se como um elemento agregador de 

políticas públicas, tendo em vista que se apresenta como um forte elo para a ação coletiva e 

cooperativa, à medida que se inscreve como elemento de coesão social inerente aos 

indivíduos que envolvem valores culturais, memória social, referências históricas e 

geográficas, como também projetos coletivos compartilhados. Citando Weber (1978), os 

autores destacam que é na comunidade política que a solidariedade social é elaborada e 

baseada em princípios de pertença, como a crença nas ascendência comuns, no apego ao 

território, na confiança, na tradição e na participação dos sujeitos na construção de um destino 

político comum, fazendo com que os indivíduos se identifiquem entre si e cooperem em ações 

coletivas de toda natureza, inclusive a construção de um projeto de desenvolvimento comum, 

conferindo à identidade social uma unidade coletiva. 

Segundo os documentos orientadores da política de desenvolvimento territorial, a 

identidade é considerada como um elemento que aglutina e possibilita a construção de um 

futuro comum e interdependente, construída por traços e caracteres distintos que possibilita 
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que a população se reconheça mutuamente e se diferencie de outras populações ou grupos, 

manifestando-se a partir da expressão do grupo e de sua ação social e coletiva em relação a 

outros grupos, formando-se a partir de influências espaciais, em que a população processa e 

reorganiza seus signos em relação aos valores e tendências sociais e culturais (BRASIL, 2011; 

CANIELLO et al., 2014). 

Para Caniello, Piraux e Bastos (2014), a identidade não é um todo absoluto, ela é 

contrastiva, apresentando-se como um fenômeno sociológico relacional e situacional. Ela é 

parte constitutiva da psique do indivíduo, ao que Durkheim (1994) denominou de 

representação coletiva, fundamentada nas decisões dos sujeitos em relação aos laços grupais 

que constituem a sua existência, de forma particular os processos políticos. Nesse sentido, um 

indivíduo possui várias referências grupais classificatórias, constituindo diferentes espaços 

identitários, essencialmente quando da diferenciação entre os nós e os outros. Diante disso, 

quanto menor for o grupo territorial, maior será o sentimento de unidade de seus membros, 

como também será igualmente proporcional a coesão política entre eles. 

Por fim, como alerta Haesbaert (2006), toda relação de poder é geradora de 

identidade, pelo fato de distinguir, controlar, classificar, separar e excluir os indivíduos e os 

grupos sociais das relações, dos territórios. Como vimos até o momento, a identidade 

apresenta-se como um cimento entre as classes, que tanto pode produzir relações de poder e 

dominação quanto resistência. 

Haesbaert (2006) foca o seu esforço teórico em dois polos, que segundo ele se move 

num ir-e-vir: o da liberdade e o da autonomia, relacionados às várias identidades (híbridas, 

abertas e renegociáveis). Ele denomina de multiterritorialidade, bem como de identidades 

unas e essenciais, entendidas como sendo uma espécie de reclusão territorial. De qualquer 

forma, o autor destaca a importância de se debruçar sobre o entendimento das identidades 

mais fechadas em negociação com as várias outras identidades mais abertas.  

Diante do exposto, partimos da premissa que o território possui várias identidades, e 

estas exercem influência significativas no processo de gestão social do desenvolvimento 

territorial. Por outro lado, o foco dessas identidades com relação à dimensão geográfica, 

quando levamos em consideração os resultados dos estudos sobre as identidades territoriais 

em sua grande maioria vem indicando uma definição voltada a uma dimensão social, como 

por exemplo a agricultura familiar, o que não implica dizer que esta categoria não seja 

importante. De qualquer forma, essa exclusividade pode camuflar identidades relativas à 

dimensão cultural e histórica que, como a agricultura familiar, são importantes para entender 

o processo de gestão social do desenvolvimento do território. 
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Outro elemento diz respeito à relação entre o espaço físico e a conjuntura social. O 

espaço social apresenta-se de forma multifacetada, dotado de vários sentidos, sendo a cada um 

deles atribuído um sentido. O espaço é resultado das representações, percepções e construções 

dos espaços sociais, podendo ser considerado como natural enquanto resultado de uma 

construção social, dando ênfase à ideia de território enquanto construção social, tendo em 

vista que são os atores sociais ou responsáveis pela territorialização do espaço (FERNANDES, 

1992). 

Segundo Raffestin (2011), o espaço é uma noção e o território é um conceito. 

Contudo, o autor considera o espaço como sendo anterior ao território. Para ele, o território é 

uma porção do espaço (visível ou invisível), resultante de uma ação de um ator pertencente ao 

espaço. O espaço apresenta-se de forma original, já o território é construído pelos indivíduos. 

O território é construído a partir do espaço, estabelecendo relações de poder, por meio das 

relações sociais. 

Ao retornar da França, no início dos anos de 1970, Manuel Correia de Andrade 

(1974) elabora o interessante conceito de organização social do território, evidenciando as 

condições geográficas, históricas, econômicas e sociais. Ele considera essas condições 

fundamentais para entender o desenvolvimento e suas disparidades em distintas regiões. “O 

território continua sendo uma área e palco dos processos sociais, como substrato e recorte 

espacial” (ANDRADE, 1974 apud SAQUET, 2011, p. 7). 

O território passa a ser entendido como uma área delimitada do espaço, caracterizado 

a partir da influência econômica dos polos e de um procedimento classificatório de 

regionalização para fins de planejamento. 

Para Andrade (1991), o território é qualificado a partir de suas relações de poder que 

extrapolam a atuação do Estado e passa a envolver os movimentos sociais populares. Para o 

autor, o território compreende-se a partir da ideia de domínio, poder e gestão de certas áreas. 

Nazareth Wanderley (2000) define o território como um espaço delimitado, recortado 

por certo de grau de homogeneidade e de integração tanto nos aspectos físicos e atividades 

econômicas, quanto à sua dimensão sociocultural local. Conforme a autora, é preciso levar em 

consideração a densidade social e cultural, consentindo aos espaços locais os atributos de um 

território de uma perspectiva sociológica. Citando Pellegrino (1986), a autora destaca que a 

realidade se constitui em um espaço que não é apenas a sua materialização, mas, sobretudo, 

um espaço de realidades econômicas, sociais e políticas. Um espaço de vida local, carregado 

de história, de dinâmica social interna e redes de integração com o conjunto da sociedade que 

ela faz parte. Trata-se de uma inscrição espacial da memória coletiva e como uma referência 
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identitárias forte. Ou seja, um receptáculo da memória coletiva dos indivíduos, das famílias, 

dos clãs, das tribos, das organizações e das comunidades. Assim, não se pode compreender a 

situação atual de um território sem se referir a seu passado. 

Na perspectiva política, o território avança para além do local ao se apresentar como 

base para a formulação de um projeto de desenvolvimento. Segundo Kaiser (1994 apud 

WANDERLEY, 2000) o território se configura de maneira dupla: de um lado o temos como 

espaço em que se elabora e se realiza um projeto coletivo e integrado e, do outro, apresenta-se 

como unidade de intervenção reconhecida pelo poder público. No entanto, levando em 

consideração os territórios rurais, Wanderley (2000) destaca a necessidade de integração entre 

si e aos polos urbanos locais e regionais, o que Jollivet (1987 apud WANDERLEY, 2000) 

denominou de solidariedades supramunicipais, superando as barreiras do isolamento e da 

dispersão, potencializando os recursos naturais. Nesse sentido, o espaço local é o lugar da 

convergência entre o rural e o urbano. É fonte de integração e de cooperação, a afirmação de 

interesses específicos dos vários atores sociais em confronto, resultando em uma configuração, 

em uma rede de relações recíprocas.  

O território, segundo Raffestin (2011), é composto pela relação entre os elementos 

do espaço, o que ele atribui como sendo as superfícies, os pontos e as linhas; e os sistemas de 

objetivos e ações, conhecimentos e práticas econômicas, políticas, sociais e culturais. Nessa 

perspectiva, o que ele denominou de tessituras acontece quando as relações se apresentam nas 

superfícies; ele denomina de nós acontecem nos pontos e as redes constitui-se nas linhas. No 

entanto, essa tessitura (nós e redes) implica no enquadramento do poder ou de um poder, 

podendo intervir em todas as escalas (dadas ou construídas). Essas tessituras contemplam a 

área de exercício ou de capacidades de poderes. 

Quanto às tessituras políticas, o autor acima citado, destaca que essas não se 

desfazem de forma fácil como as tessituras econômicas, pois a malha política constitui-se de 

uma decisão de um poder legitimado, enquanto a malha econômica resulta de um poder de 

fato. Para ele, toda rede é uma imagem do poder dos atores dominantes. Ainda segundo o 

autor, este poder é inevitável e não é inocente, pois, toda relação é mantida pela relação de 

poder, levando a um domínio do quadro espaço-temporal (RAFFESTIN, 2011). 

Para alguns autores, a realidade do território se constitui pelo compartilhamento de 

experiências, representações e por uma identidade coletiva. Todavia, o território é 

considerado um objeto da política, uma expressão do poder, que tanto pode ser democrático 

quanto excludente, transformando o território em uma arena de desconstrução e reconstrução 

permanente, possibilitando a constituição de espaços de governança e gestão social (DI MÉO, 
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2006; HEIDRICH, 2010), exercendo fortes influências na participação e autonomia dos atores 

sociais que é a base da gestão social do desenvolvimento territorial. 

Como podemos ver acima, a problemática da abordagem territorial do 

desenvolvimento traz consigo os limites dos atores sociais (sociedade civil e poder público) 

em estabelecer uma gestão social do desenvolvimento territorial e, como podemos observar, a 

problemática do poder constitui-se como um elemento fundamental para compreender os 

processos de gestão social do território, no nosso caso específico o Território da Borborema, 

como veremos mais adiante. 

 

 

3.6 Poder e dominação 

 

Antes de entrarmos propriamente no tema do poder, realizaremos uma introdução sobre o 

tema da dominação, sendo este fundamental para compreendermos melhor essa discussão. 

O tema da dominação tem como um dos seus principais teóricos o sociólogo alemão 

Max Weber (1864-1920). Em seu trabalho sobre os tipos de dominação, de forma didática, 

entende a dominação como sendo representada pela probabilidade de encontrar obediência dentro 

de um grupo determinado para mandatos específicos ou para toda classe de mandatos, 

constituindo-se na probabilidade de um indivíduo ter suas ordens obedecidas. Isto é, não basta que 

um indivíduo queira dominar o outro, este outro precisa estar disposto e querer obedecer. Desse 

modo, a dominação depende das duas partes: daquela que domina e daquela que se deixa dominar. 

Aqueles que obedecem, reconhecem as ordens que lhes são dadas (WEBER, 2004; 2006). 

Nesse ponto de vista, a dominação é produto de uma relação com uma predisposição 

de obediência, de interesses internos e externos em obedecer, o que é essencial nas relações de 

autoridade. Como destaca Weber (2004), a dominação acontece também em relações livres, 

sendo considerada como dominação qualquer tipo de poder oriundo do monopólio, ou seja, na 

possibilidade de impor condições à outra parte.  

Ainda segundo Weber (2006), a dominação fundamenta-se em vários motivos de 

submissão, como interesses, vantagens por parte de quem obedece; de mero costume do 

hábito; no afeto do súdito. Para o autor, as relações entre dominantes e dominados, apoia-se 

em bases jurídicas em que se fundamenta a sua legitimidade. Segundo Weber (2006), em suas 

formas puras, são três os tipos de dominação que, na maioria dos casos, encontram-se 

entrelaçados: dominação legal ou racional, dominação tradicional e a dominação carismática. 
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A dominação legal seria aquela de caráter racional e fundamentada em uma ordem 

estabelecida. Nela, a autoridade de um indivíduo é legitimada nas formas da lei. Um exemplo 

de dominação legal é aquela exercida por meio de um quadro burocrático-administrativo, 

como o Estado. Para ele, esse tipo de dominação é a que possui maior estabilidade, já que está 

calcada em um amplo quadro de leis e estatutos pré-estabelecidos que, na maior parte das 

vezes, independe de quem ali ocupa uma posição ou cargo, a exemplo de um presidente, 

governador ou prefeito. Nesse tipo de dominação, temos o soberano legal, que ordena e 

também obedece à ordem impessoal das leis. A estrutura pura de dominação do quadro 

administrativo é representada, na maior parte dos casos, pela burocracia (WEBER, 2006).  

A dominação tradicional, seria aquela baseada na tradição e na crença da 

legitimidade dos costumes. Existe aqui uma clara relação de fidelidade para com a tradição, 

que é vista como sagrada. Nesse sentido, não se obedece a estatutos ou leis, mas à autoridade 

que, por ter sido estabelecida pela tradição, é vista como digna de respeito. Essa dominação é 

bem característica nas relações religiosas, tendo os seus líderes como os seus principais 

expoentes (WEBER, 2006). Uma dominação é tradicional quando sua legitimidade repousa na 

santidade de ordenações e poderes de mando herdados de longos tempos (WEBER, 2004). 

Já na dominação carismática, a autoridade de um indivíduo é legitimada não por leis 

ou tradições, mas por seus valores excepcionais, como heroísmo, exemplaridade, 

intelectualidade e oratória. Nessa categoria, destacam-se os líderes (ex.: políticos, religiosos, 

entre outros) que, por meio de suas atitudes e ações, geram uma devoção afetiva à pessoa 

(WEBER, 2004). A dominação carismática difere tanto da dominação racional, quanto da 

dominação tradicional, pois ambas são formas de dominação cotidiana, já a carismática é 

genuína, o que a torna totalmente diferente dos outros tipos de dominação. 

Após fazermos uma rápida passagem sobre os tipos de dominação desenvolvida pela 

sociologia clássica (WEBER, 2004), recorreremos agora ao trabalho desenvolvido por Claude 

Raffestin (2011) que abarca o que ele denominou de geografia do poder, defendendo a 

perspectiva de que o Estado não é a única forma política existente, mesmo tendo um lugar de 

destaque no tempo e no espaço. Isto posto, o poder apresenta-se como principal elemento do 

processo relacional. 

O autor propõe uma diferença entre o que ele denominou de Poder (com P maiúsculo) 

e poder (com p minúsculo). O primeiro (Poder) se apresenta de forma mais nítida porque ao 

passo que se apresenta através de aparelhos complexos constitutivos do próprio território, 

guiam a população e dominam os recursos existentes. Já o segundo (poder) é parte integrante 

da relação, oriundo de vários lugares e com várias dimensões, emergindo de uma teia de 
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relações, tendo em vista que toda relação implica no surgimento de poder. Para ele, o poder 

político existe em todas as formas de organização e não apenas no Estado.  

Raffestin (2011) faz uma crítica à perspectiva teórica que percebe o poder territorial 

hierarquizado e centralizado no Estado e à naturalização das relações e organizações humanas. 

Nesse movimento, ele se aproxima da perspectiva foucaultiana, descartando a perspectiva 

unidimensional do poder. Para ele, o poder é exercido e não adquirido. As suas relações 

(sociais, econômicas, entre outras) são intrínsecas. O poder é algo relacional, 

multidimensional e imanente, vinculando-se ao tempo e ao espaço. Suas relações são 

intencionais, objetivas e dissimétricas.  

Conforme Foucault (2014), não existe “o Poder”, o que existe são relações de poder, 

que se apresentam de formas dispares e heterogênea e em constante transformação. Não um 

objeto natural (uma coisa) como preceituam alguns teóricos. Assim, o poder é o resultado de 

uma prática social constituída historicamente, funcionando como uma rede (denominada pelo 

autor de micro-poderes) de dispositivos ou mecanismos que atravessam toda a estrutura social 

e que deve ser entendido antes como uma tática, manobra ou estratégia do que uma coisa, um 

objeto ou um bem (MACHADO, 1979). Ao rejeitar a ideia de poder inspirada no modelo 

econômico (poder como mercadoria), Foucault (2014) vai associar o poder a uma guerra por 

outros meios. Poder como luta, enfrentamento, disputa, relação de forças, estratégia, 

objetivando objetiva acumular vantagens e multiplicar benefícios. 

De acordo com Raffestin (2011), onde há poder, há resistência. O poder vincula-se à 

energia e a informação que manipulam os fluxos. A discriminação espacial leva a relações 

dissimétricas, implicando na diferenciação no acesso à energia e à informação. Esse processo 

destaca o laço entre o poder e o saber. O saber tem sua gênese nas relações de poder, ou seja, 

saber e poder se explicam mutuamente. Todo saber constitui novas relações de poder, relações 

que devem ser decifradas por meio de sua história, de seus territórios, de seus modos de 

produção e técnica. Na sua ótica, a população é a fonte de poder e de onde emerge a energia e 

a informação. A demografia é um instrumento de poder, aonde o conhecimento é utilizado em 

prol da dominação (RAFFESTIN, 2011). 

Seguindo a linha de raciocínio de Raffestin (2011), um dos trunfos do poder 

encontra-se na informação, deslocando-se para a invisibilidade, seja de informação política, 

econômica, social ou cultural, cabendo à comunicação um lugar de destaque nesses espaços 

abstratos, sendo a comunicação alimentada pela circulação da informação, fazendo com que o 

território concreto seja transformado em informação, constituindo-se em um espaço abstrato e 

representado. Nesse espaço, apresentam-se os desenhos do poder, quando os atores se 
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depararão com uma rede, podendo perceber (ou não) as estratégias dos atores sociais, os 

movimentos e à comunicação e informação pertinentes ao processo de gestão social do 

desenvolvimento territorial.  

Outro teórico que tem sido utilizado como fonte para as discussões sobre o poder em 

territórios é o geografo Paul Claval (1979). Influenciado pelo trabalho de Max Weber, a sua 

análise do poder está associada à análise da variedade de ações que se pratica para transformar 

o espaço, explorá-lo e retirar o necessário para a sobrevivência.  

No entanto, o autor alerta para a dificuldade desse tipo de estudo em função das 

várias facetas que esse fenômeno pode apresentar, tendo em vista a variedade de organização 

espacial dos grupos e as suas complexas arquiteturas sociais e a institucionalização dessas 

relações. Claval (1979) alerta para a ausência de neutralidade das regras que sustentam as 

relações, pois elas possibilitam o acumulo de trunfos por parte de alguns atores envolvidos, 

permitindo-lhes movimentar-se e ter uma melhor posição na coletividade. 

A discussão do poder como um dos elementos centrais para entender a organização 

social é fundamental para nos ajudar a entender a gestão social em um institucionalidade 

territorial (território da cidadania), que interagem e se relacionam os principais representantes 

do território, representantes estes portadores de um quantum de poder em intensidades 

diferentes que, por sua vez, faz emergir conflitos e competições. 

A emergência dos temas da gestão social e do desenvolvimento territorial tem 

provocado a necessidade do diálogo entre as várias disciplinas para auxiliar na leitura da 

realidade. Esse processo de construção do conhecimento não tem sido uma tarefa fácil, pelo 

fato de estarmos tratando de um campo de conhecimento em constante construção. 
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4 FÓRUM DA BORBOREMA E A GESTÃO SOCIAL: 

ATORES, INSTITUCIONALIDADES E DINÂMICAS 

 

Neste capítulo apresentaremos uma contextualização do Território da Borborema, 

apresentando-o a partir das dimensões social, histórica, físicos e naturais, demográfica, 

econômica, político-institucional e as suas dinâmicas espaciais e territoriais. A ideia é criar 

um quadro analítico que nos permita ter uma visão integral do território.  Possibilitando um 

processo de construção do conhecimento dialético e dialógico. 

Nesta parte também discorremos sobre o desenvolvimento de atividades coletivas 

que foram fundamentais para a constituição e desenvolvimento do território, como o caso da 

parceria estabelecida entre a AS-PTA e os sindicatos de trabalhadores rurais de Remígio, 

Solânea e Lagoa Seca. Continuando, construímos uma seção sobre as institucionalidades do 

Território da Borborema, com o fito de demonstrar a influência delas na configuração do 

território e sua gestão social. Apresentada as institucionalidades, na sessão seguinte 

discorreremos sobre a constituição do Fórum de Desenvolvimento Territorial Sustentável da 

Borborema, que se transformou no ambiente de execução da gestão social do Território da 

Borborema, destacando momentos como a passagem do território de identidade rural para o 

território da cidadania. Na sessão seguinte, trataremos dos atores e a gestão social do Fórum 

da Borborema, com o objetivo de mostrar os meandros da gestão social do Fórum e, por fim, 

apresentaremos o processo de desenvolvimento territorial na Borborema e a construção de sua 

gestão social. 

A base central deste capítulo será desenvolvida a partir da integração dos dados 

secundários levantados a partir da consulta de documentos históricos e dos dados obtidos pela 

pesquisa realizada pela Célula de Acompanhamento e Informação do Território da Borborema. 

Associados a essas duas fontes, inserimos também as informações obtidas durante o trabalho 

de campo voltado exclusivamente para a Tese. 

 

 

4.1 O Território da Borborema no rastro de seus antecedentes 

 

O Território da Borborema tem como uma de suas principais características a grande 

concentração de agricultores familiares. Segundo Silveira, Galvão e Diniz (2010), o território 

está dividido em cinco partes: o centro do território, que é composto em sua grande parte por 
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pequenas propriedades dedicadas à policultura associada à pecuária. Ao Leste, temos a 

localidade denominada de Brejo, caracterizada pelos maiores índices de chuva e fertilidade 

dos solos. Nessa região, encontram-se propriedades familiares dedicadas à fruticultura. À 

Noroeste, temos a zona mais seca, caracterizada pela baixa pluviometria e tem como 

paisagem a caatinga. Nesse espaço, concentram-se as criações de animais e plantios de grãos 

(milho e feijão). À Sudoeste, temos uma região de altitudes baixas denominada de cariri-

agrestino, situando as grandes fazendas de gado de corte e de leite e uma significativa 

quantidade de foreiros e trabalhadores sem-terra. 

A diversidade de paisagens fez com essa região fosse ocupada apenas no século 

XVIII, a partir da expansão das atividades açucareira advindas do litoral, levando a uma 

separação entre a produção de cana-de-açúcar e a pecuária (MOREIRA; TARGINO, 1997). 

Os vários ciclos (ver figura 2 abaixo) econômicos (algodão, cana-de-açúcar e sisal) 

promovido pelo modelo agroexportador acabou por exercer fortes influências na dinâmica da 

agricultura do Agreste, que podem ser interpretados como períodos de campesinização e de 

descampesinização (WANDERLEY, 1998). 

O ciclo de campesinização teve seu início (século XVIII) quando as famílias que 

trabalhavam na cana-de-açúcar passaram a ocupar pequenas propriedades na região Agreste e 

nelas passaram a produzir alimentos e pequenas criações para a manutenção da família 

(PIRAUX; MIRANDA, 2011).  

O processo de povoamento da região acontece no meio do século XVIII, com a 

ampliação do plantio do algodão, atraindo a mão-de-obra livre, consolidando com o sistema 

de morador, pois o mesmo permitia o consórcio entre a plantação de algodão e as culturas de 

subsistência da família. Com esse movimento, a região deu início à monetarização da 

economia favorecendo o crescimento urbano da região (MOREIRA; TARGINO, 1997). 

As áreas urbanas ainda hoje são abastecidas pelos produtos da agricultura familiar, 

vendidos nas feiras livres nos municípios, que, em sua grande maioria, são realizadas uma vez 

por semana. 

A produção alimentícia tem como base os produtos oriundos da agricultura familiar 

diversificada (grãos, frutas, verdura, hortaliças e produtos de origem animal) e inserida no 

mercado (feiras livres e pequenos estabelecimentos). Mesmo levando em consideração que a 

produção de alimentos seja uma das principais marcas das atividades agrícolas do Agreste, a 

região sofreu importantes transformações produtivas e socioeconômicas em virtude da 

predominância de monoculturas (cana-de-açúcar, sisal, algodão e etc.), que exigiam grandes 
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parcelas de terras e mão-de-obra (MOREIRA; TARGINO, 1997; PIRAUX; MIRANDA, 

2011). 

Nesse período (final do século XIX até metade do século XX), a forma com que o 

Estado passou a intervir culminou com vários processos em relação à agricultura familiar. 

Dentre esses processos, destacamos os seguintes: i) o processo de campesinização, que é 

caracterizado pelo processo de ocupação de terras pelos camponeses; ii) processo de 

descampesinização, que foi o processo de expulsão dos camponeses de suas terras; e, iii) o 

processo de recampesinização, que teve como marca o processo de retomada da pequena 

produção associada à implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da 

agricultura familiar. 

Mapeando a influência das políticas públicas na linha do tempo e as principais 

atividades agropecuárias desenvolvidas no Agreste paraibano, a alternância e convivência de 

culturas e o local ocupado pelo pequeno produtor, Piraux e Miranda (2011) destacaram alguns 

períodos nesse processo. Os autores tomam como referência os recortes temporais destacados 

nacionalmente. A organização e estruturação das estratégias produtivas dos agricultores 

estavam vinculadas às iniciativas privadas locais e internacionais. A lógica das atividades 

passou a ser orientada pelas ações do poder público federal, com a criação da SUDENE e a 

implementação de políticas agrícolas que visavam a modernização do processo produtivo, 

mas que se focalizou, sobretudo, nas áreas irrigadas. 

Outro fator importante a ser considerado nesse cabedal de políticas públicas é à 

irregularidade das chuvas que culminou com a institucionalização das ações de combate à 

seca com foco nas obras hídricas e ações de emergência contra a seca e de investimentos. No 

Agreste paraibano, as ações eram voltadas ao socorro circunstancial às vítimas da seca e ao 

sistema produtivo do algodão e da pecuária. Nesse momento, foi possível visualizar dois 

processos: o de campesinização (com o algodão) pelo fato de permitir a permanência daqueles 

que cultivavam a lavoura de manutenção da família e, em outros casos, trabalhavam nas 

colheitas das grandes propriedades; e o processo de descampesinização (com a pecuária) que, 

com a inserção do gado nessas terras, provocava a expulsão do agricultor dessas terras. 

 Outro sistema produtivo que teve forte impacto na região foi a produção de cana-de-açúcar 

que, em função da necessidade cada vez maior de áreas para plantar, levou à expulsão de um 

número considerável de moradores e arrendatários das terras, que, em seguida, se tornariam 

funcionários dos engenhos e das usinas.  Enquanto o algodão e o agave se espalharam em 

todo o Agreste, a produção de cana-de-açúcar se fixou no brejo paraibano. Com o 

enfraquecimento das culturas do algodão, sisal e cana-de-açúcar e a diminuição significativa 
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das áreas plantadas, os proprietários abriram espaços para um novo processo de 

recampesinização. 

Paralelo a isso tudo, a Paraíba, de uma forma geral, e o Agreste, de uma forma 

particular, começaram a presenciar um movimento de organização dos pequenos produtores 

(1950-60) que culminou com a fundação e reconhecimento por parte do Ministério do 

Trabalho de uma série de sindicatos de trabalhadores rurais. Esse processo pode ser dividido 

em dois momentos: embate do governo com as Ligas Camponesas e seu apoio ao processo de 

sindicalização do trabalhador rural (1950-60); e a consolidação do modelo corporativo no 

meio rural. O processo de sindicalização do trabalhador rural na Paraíba teve a Igreja Católica, 

por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e as Pastorais – da terra e da juventude, 

como ator decisivo, culminando com o enfraquecimento das Ligas Camponesas e a 

consolidação dos sindicatos de trabalhadores rurais (BASTOS, 2010). 

A partir dos anos de 1970, a região presenciará a ampliação das atividades agrícolas e 

o desenvolvimento da pecuária de corte e cultivo da cana-de-açúcar com os incentivos do 

governo federal (PROÁLCOOL), tornando a Paraíba, na década de 1990, o quarto maior 

produtor nacional de cana-de-açúcar, sendo esta região responsável por 45,7% da produção 

agrícola estadual (MOREIRA; TARGINO, 1997). Apesar da expressividade desses números, 

essa mesma década será marcada pela derrocada e falência de várias usinas e engenhos no 

agreste paraibano, deixando como saldo um montante significativo de dívidas com os bancos 

e com os trabalhadores rurais. 

A falência das usinas propiciou, depois de lutas, um novo momento de 

recampesinização da região, através do assentamento de ex-moradores e ex-trabalhadores nas 

áreas dessas usinas. Esse processo de reestruturação fundiária possibilitou o desenvolvimento 

da pequena produção, mesmo que incipiente, seja para a manutenção da família ou para ser 

vendida nas feiras livres. 
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Figura 2 - Principais atividades agropecuárias do Agreste paraibano (1889-2003) 

 
Fonte: Piraux e Miranda (2011) 
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Entre os anos 1970 e 1990, começam a ser implantadas no Brasil as primeiras 

experiências com foco na primeira produção: Programas de Desenvolvimento Rural Integrado 

(PDRIs), a exemplo do Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste 

(POLONORDESTE), em 1974, o Projeto Sertanejo, em 1976, e o Projeto Nordestes, em 1985, 

que depois se transformaria no Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP) (MOREIRA; 

TARGINO, 1997). Em termos administrativos, todos os projetos eram similares em relação 

ao crédito. Apesar das diretrizes desses programas primarem pela participação dos pequenos 

produtores no processo de tomada de decisão, isso não acontecia na prática, pois estes 

programas acabavam servindo de moeda de troca. Esse período será caracterizado pela 

modernização conservadora, ampliando o caráter autoritário e centralizador do Estado, e 

ampliação do poder dos grandes proprietários rurais, ao passo que se apropriam das ações 

estatais em detrimento do pequeno produtor (PIRAUX; MIRANDA, 2011). 

Com o enfraquecimento do regime militar, a década de 1980 presenciará a 

(re)emergência do movimento sindical, lutando por linhas de crédito destinadas à agricultura 

familiar. No caso do Agreste paraibano, esse processo fortaleceu a produção de grãos (feijão e 

milho) e batata-inglesa, nas proximidades e entorno de Campina Grande. 

A década de 1990 será marcada pelo fortalecimento da agricultura familiar na região, 

provocado pela reestruturação do movimento sindical, criação de novas instituições e a 

chegada de organizações não governamentais que tinham como objetivo a mediação entre o 

agricultor familiar e o poder público, possibilitando a criação de articulação de pequenos 

produtores e o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar (BASTOS, 2010). 

No caso específico do Agreste, destaca-se a chegada, na década de 1990, dos 

trabalhos desenvolvidos pela Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura 

Alternativa (AS-PTA) e pelo Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas 

(PATAC) que, entre outras coisas, contribuiu com a criação da Articulação do 

Semiárido Paraibano (ASA-PB), que apresenta-se como um fórum de organizações de 

agricultores familiares (ONGs, movimentos sociais, pastorais, paróquias, associações, 

sindicatos entre outras), o Polo Sindical e das Organizações da Agricultura Familiar da 

Borborema (POAB), formado por 15 sindicatos de trabalhadores rurais, 

aproximadamente, 150 associações comunitárias e uma organização regional de 

agricultores ecológicos. Outro fator que merece destaque no Agreste paraibano diz 

respeito à criação de assentamentos rurais nas áreas que antes eram destinadas à 

produção de cana-de-açúcar e à pecuária. A constituição desses assentamentos, somada 

às reivindicações encampadas por eles, levou à formação do Fórum dos Assentados, que 
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impulsionou a recampesinização de uma parte significativa da região, sobretudo, nas 

terras que existiam as usinas. 

Com o processo de redemocratização, a reestruturação do movimento sindical rural, a 

formação e consolidação dos movimentos sociais no campo e a atuação de ONGs, o Agreste 

da Paraíba presenciou um significativo processo de recampesinização e fortalecimento da 

agricultura familiar. Diante desse contexto, a agricultura familiar passou a ter acesso a um 

leque de ações, tanto por parte das organizações da sociedade civil e não governamentais, 

quanto de políticas públicas (ex.: Pronaf, Proinf e chamadas públicas) que, apesar das 

deficiências, tem possibilitado a fixação dessa população e a organização de espaços públicos 

de debates que visam o aprimoramento das políticas públicas ofertadas e a elaboração de um 

modelo de desenvolvimento apropriado à região. 

Por fim, podemos caracterizar o Agreste da Paraíba pela forte presença da agricultura 

familiar, tendo como característica uma ampla diversidade de condições ecológicas, sociais e 

geográficas, que lhe garante uma diversificação de sistemas produtivos e agropecuários. Esse 

fortalecimento de (re)emergência da agricultura familiar foi ocasionado pelos hiatos deixados 

pelas grandes plantações, que permitiu momentos de descampesinização e recampesinização 

ao longo do tempo. Também destacamos neste interstício, a importância fundamental que 

tiveram os movimentos sociais rurais e os sindicatos de trabalhadores rurais, que foram 

essenciais para a (re)organização e apoio aos pequenos produtores, seja com a criação de 

assentamentos rurais ou mesmo implementação de políticas públicas adequadas à realidade da 

agricultura familiar no Agreste da Paraíba. 

 

 

4.2 O território da Borborema e seus aspectos físicos e naturais 

 

O Território da Borborema abrange uma área de 3.341,70 km² e é composto por 21 

municípios: Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, Arara, Areia, Areial, Borborema, Campina 

Grande, Casserengue, Esperança, Lagoa Seca, Massaranduba, Matinhas, Montadas, Pilões, 

Puxinanã, Queimadas, Remígio, São Sebastião de Lagoa de Roça, Serra Redonda, Serraria e 

Solânea. O conjunto desses municípios totaliza uma população de 672.142 habitantes. Esses 

municípios estão localizados na Mesorregião do Agreste Paraibano, de forma mais precisa em 

cinco microrregiões: Curimataú Ocidental, Curimataú Oriental, Esperança, Brejo Paraibano e 
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Campina Grande. Na figura abaixo, podemos ver a divisão territorial da Paraíba e o mapa do 

Território da Borborema (CANIELLO et al., 2014). 

O território tem como uma de suas marcas a proximidade entre os municípios, em 

média eles estão separados por distâncias que variam de 10 a 20 km. Já com relação ao 

tamanho (km²), verificamos uma variação considerável, variando de pouco mais de 25 km² 

(Borborema) a 594 km² (Campina Grande). No entanto, nota-se que a maioria dos municípios 

possui pequenas dimensões, pois treze municípios (62%) têm até 200 km² e nove (43%) até 

100 km² de área (ver tabela 1 abaixo). 

É importante destacar às condições pluviométricas dos municípios que compõem o 

território. Apesar do Agreste apresentar na maioria da região a mesma condição da 

Mesorregião Mata Paraibana, à medida que avança para o interior, as precipitações decrescem 

atingindo médias anuais na faixa de 800 a 1000mm e apresentando microrregiões de clima 

caracteristicamente semiárido, com índices que podem atingir pouco mais de 300mm anuais, 

como no município de Algodão de Jandaíra, um dos mais secos do Nordeste (CANIELLO et 

al., 2011, 2014). 
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Figura 3 - Mapa do Território da Borborema 

 

Fonte: Sistema de Informações Territoriais (SIT), Portal do MDA, 2016  
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4.3 A demografia do Território da Borborema 

 

Segundo os dados do último Censo realizado pelo IBGE (BRASIL, 2011), o 

Território da Borborema possuía quase 20% (671.142) da população do Estado da Paraíba. 

Porém, é preciso destacar que está inserido nesse território a segunda maior cidade da Paraíba, 

que é Campina Grande, que compreende sozinha mais da metade da população (385.213 

habitantes) (ver tabela 1 abaixo). Se retiramos o município de Campina Grande do cálculo 

populacional, verificamos que o Território da Borborema tem majoritariamente em sua 

composição os municípios de pequeno porte. Quinze deles (71%) possuem até 20 mil 

habitantes, dos quais, nove (43%) possuem até 10 mil habitantes.  

 

Tabela 1 - População, Área e Densidade de Demográfica - Território da Borborema (2010) 

Municípios População Área (Km²) Densidade (hab/Km²) 

Alagoa Nova 19.681 122,255 160,98 

Algodão de Jandaíra 2.366 220,248 10,74 

Arara 12.653 99,111 127,66 

Areia 23.829 269,492 88,42 

Areial 6.470 33,142 195,22 

Borborema 5.111 25,979 196,74 

Campina Grande 385.213 594,179 648,31 

Casserengue 7.058 201,38 35,05 

Esperança 31.095 163,78 189,86 

Lagoa Seca 25.900 107,589 240,73 

Massaranduba 12.902 205,956 62,64 

Matinhas 4.321 38,123 113,34 

Montadas 4.990 31,587 157,98 

Pilões 6.978 64,446 108,28 

Puxinanã 12.923 72,68 177,81 

Queimadas 41.049 401,774 102,17 

Remígio 17.581 177,998 98,77 

São S. de Lagoa de Roça 11.041 49,923 221,16 

Serra Redonda 7.050 65,299 126,11 

Serraria 6.238 232,094 95,53 

Solânea 26.693 232,094 115,01 

Total do Território 671.142 3.233 207,59 

Elaboração própria com dados do Censo do IBGE (2011). 

 

Quando tratamos da densidade populacional do Território da Borborema, 

verificamos que, mesmo com a significativa densidade populacional (648 hab/km²) do 

município de Campina Grande, no Território da Borborema, existe uma variação significativa 

desse índice. Como exemplo, podemos citar o caso dos municípios de Lagoa Seca (240,73 

hab/km²) e São Sebastião de Lagoa de Roça (221,16 hab/km²), com significativa densidade 

populacional; por outro lado, destacamos municípios com baixa densidade populacional como 

são os casos dos municípios de Algodão de Jandaíra (10,74 hab./km²) e de Casserengue 
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(35,05 hab./km²). Nos dois últimos casos específicos, destacamos como fator preponderante 

as correlações existentes entre essas variações e os fatores edafoclimáticos. 

Como podemos perceber na tabela 2 abaixo, quase 80% população do Território da 

Borborema encontra-se localizada na zona urbana. Dos 671.142 habitantes, 527.873 (78,65%) 

habitam nas cidades e 143.269 (21,35%) moram na zona rural. Ao analisar esses números, 

notamos que: dos 21 municípios do território, oito (38%) apresentam uma população rural 

maior do que a população urbana e quinze (71,4%) têm populações rurais superiores a 30% 

dos habitantes, destacando-se os municípios de Matinhas, Puxinanã e Massaranduba, que 

apresentam índices de população rural de 84,22%, 67,37% e 65,25%, respectivamente. Apesar 

de ser um território de identidade rural, percebemos que vários municípios possuem mais da 

metade de sua população na zona urbana, como é o caso de Remígio (73,68%), Borborema 

(73,02%), Solânea (72,42%), Areial (71,10%), Arara (70,53%), Esperança (69,56%), 

Montadas (63, 25%), Areia (61,26%), Queimadas (54, 17%) e Algodão de Jandaíra (52,03%). 

 

Tabela 2 - População total e sutuação por domícilio (2010) 

Municípios População Residente População Urbana População Rural 

Alagoa Nova 19.681 9.794 49,76% 9.887 50,24% 

Algodão de Jandaíra 2.366 1.231 52,03% 1.135 47,97% 

Arara 12.653 8.924 70,53% 3.729 29,47% 

Areia 23.829 14.598 61,26% 9.231 38,74% 

Areial 6.470 4.600 71,10% 1.870 28,90% 

Borborema 5.111 3.732 73,02% 1.379 26,98% 

Campina Grande 385.213 367.209 95,33% 18.004 4,67% 

Casserengue 7.058 3.458 48,99% 3.600 51,01% 

Esperança 31.095 21.631 69,56% 9.464 30,44% 

Lagoa Seca 25.900 10.570 40,81% 15.330 59,19% 

Massaranduba 12.902 4.484 34,75% 8.418 65,25% 

Matinhas 4.321 682 15,78% 3.639 84,22% 

Montadas 4.990 3.156 63,25% 1.834 36,75% 

Pilões 6.978 3.332 47,75% 3.646 52,25% 

Puxinanã 12.923 4.217 32,63% 8.706 67,37% 

Queimadas 41.049 22.236 54,17% 18.813 45,83% 

Remígio 17.581 12.953 73,68% 4.628 26,32% 

São S. de Lagoa de Roça 11.041 4.659 42,20% 6.382 57,80% 

Serra Redonda 7.050 3.608 51,18% 3.442 48,82% 

Serraria 6.238 3.467 55,58% 2.771 44,42% 

Solânea 26.693 19.332 72,42% 7.361 27,58% 

TOTAL 671.142 527.873 78,65% 143.269 21,35% 

TOTAL (Exceto C. Grande) 285.929 160.664 56,19% 125.265 43,81% 

Fonte: IBGE (2011). 

 

Entendemos que esse alto índice de população urbana deve ser relativizado, pois em 

função das pequenas distâncias que separam as zonas urbanas das rurais dos municípios, da 

recente melhoria das estradas em função da chegada da patrulha mecânica disponibilizada aos 
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municípios, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, 

possibilitando uma maior circulação na área rural destes municípios, do maior acesso aos 

meios de transporte, além do alto índice de violência rural que vem acometendo no território, 

muitos habitantes dividem o seu dia entre o “sítio” e a cidade. Durante o dia, eles 

desenvolvem suas atividades produtivas na zona rural e, no final do dia, se deslocam para e 

“rua” para pernoitar. Sobre esse aspecto, um agricultor e representante do sindicato dos 

trabalhadores rurais e membro do Fórum da Borborema disse:  

 

Hoje é muito fácil sair da cidade e ir para o sítio... tem moto, moto-taxi para levar a 

gente para lá. A gente acorda cedo pega a moto, ou manda o menino deixar a gente lá 

no sítio para trabalhar, as vezes a gente volta para almoçar, as vezes o menino leva a 

comunidade pra lá.... hoje tá muito fácil. O que dificulta é a seca e a bandidagem... por 

isso que a gente não dorme mais no sítio, por que se eles souberem que a gente lá, eles 

vão roubar a gente (Entrevistado 6, representante da sociedade civil, 2014). 

 

Com relação ao processo de reforma agrária no território, verificamos que no banco de 

dados do Incra (2010) existiam 1.661 famílias assentadas pela reforma agrária. Até janeiro de 

2015, nesses assentamentos existiam 45 projetos de reforma agrária espalhados em 32.763 

hectares. Esses dados mostram a importância e necessidade de se promover o debate da 

reforma agrária no Território da Borborema (INCRA, 2015). Segundo um dos representantes 

dos STRs da região onde estão localizados a maior parte desses assentamentos (Areia, Pilões, 

Remígio, Alagoa Nova), o assentamento dessas famílias é fruto de uma longa luta política, 

iniciada há bastante tempo e que teve e tem como símbolo dessa luta a líder sindical 

Margarida Alves, que foi assassinada em agosto de 1983. 

 

Só conseguimos colocar o povo nessa terra depois de muita luta... essa luta vem lá de 

trás... desde o tempo das usinas... naquele tempo tinha pouca gente com coragem de 

enfrentar os usineiros, pois que fazia isso eles mandavam matar, como fizeram com 

Dona Margarida do sindicato de Alagoa Grande. Mandaram matar só por que ela 

queria que o povo tivesse terra para trabalhar.... é assim, tudo para o pequeno é difícil 

(Entrevistado 2, representante da sociedade civil, 2014). 

 

Outro dado importante relaciona-se ao universo da população rural do território. 

Quando retiramos dessa contagem a população de Campina Grande, verificamos que ocorre 

uma mudança significativa no percentual da população rural do Território da Borborema, 

saindo do percentual de 21,35% para 43,81%, levando a ressaltar que as composições 

socioeconômicas e as suas características culturais possuem fortes ligações com o mundo 

rural (CANIELLO et al., 2014). 
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 4.4 A economia do Território da Borborema 

 

Como maior responsável desse produto interno temos o município de Campina Grande, 

que foi responsável por 74,7% desse total, seguida pelos municípios de Esperança, Queimadas, 

Alagoa Nova, Lagoa Seca, Solânea e Areia, cabendo aos outros 20 municípios 25,3% 

restantes. Conforme podemos ver na tabela 3 abaixo, o produto interno dos municípios do 

Território da Borborema, entre os anos de 2006 e 2010, sofreu significativas alterações, 

saindo de quase 3,7 bilhões, em 2006, para 5,8 bilhões em 2010 (18,2% do PIB da Paraíba), 

apresentando uma renda média per capita de R$ 5.271,06 (CANIELLO et al., 2014). 

 

Tabela 3 - Produto Interno Bruto do Território da Borborema – 2006-2010 (em mil reais) 

Unidades da Federação 

e 

Municípios 

Produto Interno Bruto 

A preços correntes (1 000 R$) 
Per capita 

2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Paraíba   19 951 315   22 201 750   25 696 641   28 718 598   31 947 059    8 481,14 

Alagoa Nova    93 911    96 205    111 150    123 889    113 849    5 783,24 

Algodão de Jandaíra    7 993    9 863    12 303    11 268    12 008    5 075,08 

Arara    32 334    36 250    43 890    44 836    49 591    3 919,32 

Areia    77 029    85 052    94 561    104 714    117 123    4 913,50 

Areial    18 704    20 025    22 753    23 967    27 095    4 187,72 

Borborema    16 596    21 865    22 298    23 989    30 827    6 031,45 

Campina Grande   2 718 636   3 098 299   3 458 055   3 894 565   4 336 824    11 256,41 

Casserengue    22 864    22 736    28 415    26 583    31 650    4 484,34 

Esperança    144 741    170 412    194 579    221 263    227 146    7 304,90 

Lagoa Seca    81 588    85 955    105 364    116 968    122 230    4 717,30 

Massaranduba    36 325    40 474    48 771    52 754    55 359    4 288,09 

Matinhas    17 220    14 765    23 812    22 686    23 244    5 385,44 

Montadas    14 819    15 511    19 689    19 908    21 939    4 396,60 

Pilões    24 182    25 541    29 898    31 479    34 066    4 881,87 

Puxinanã    37 764    41 186    54 910    59 967    61 014    4 719,15 

Queimadas    139 462    151 447    178 319    195 029    223 018    5 432,31 

Remígio    45 134    52 451    59 941    69 704    79 352    4 513,27 

São Sebastião de Lagoa de Roça    30 113    31 790    37 068    41 512    46 854    4 243,64 

Serra Redonda    27 139    27 117    32 222    34 705    36 474    5 170,75 

Serraria    19 640    26 059    27 398    28 795    34 481    5 527,52 

Solânea    84 804    90 479    101 057    108 670    119 042    4 460,33 

Total   3 690 999   4 163 482   4 706 452   5 257 250   5 803 185    110 692, 23 

T. da Borborema (média)        175.762         198.261         224.117         250.345         276.342        5.271,06  

Fonte: Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios
6
 (2016). 

 

No caso de Campina Grande, este se destaca por ser o grande centro comercial do 

Território da Borborema e o segundo do Estado, lugar onde a maioria dos municípios 

adjacentes realizam as suas ações de compra e venda (CANIELLO et al., 2010). 

De forma mais tímida em relação à Campina Grande, mas, guardando as proporções, 

também bastante expressiva em termos econômicos e demográficos, aparece a cidade de 

                                                 
6 http://www.atlasbrasil.org.br/2013 
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Esperança, a segunda maior do Território da Borborema, com pouco mais de 30 mil 

habitantes, e que tem como base de seu PIB a prestação de serviços. O município de 

Esperança se caracteriza como um centro comercial intermediário e menor, mas possui 

algumas empresas com forte concentração e circulação de capital. 

Os dados do IBGE (2011) nos revelam uma predominância do setor de serviços na 

economia do Território da Borborema, pois todos os municípios tiveram um percentual maior 

que 50% (Alagoa Nova - 51,3% e São Sebastião de Lagoa de Roça -78,8%) de participação 

deste setor na composição do PIB territorial de 2008. Feitos os cálculos, os serviços no 

Território da Borborema representam 67,37% do PIB territorial. Esse resultado pode estar 

relacionado com a pequena distância que separa os municípios e a boa malha viária que os 

liga, facilitando a movimentação de pessoas e de bens materiais (CANIELLO et al., 2014). 

A pecuária aparece como o segundo setor da economia do território, sendo 

responsável por 18,9% do PIB territorial, maior até do que a participação deste setor no PIB 

estadual, que foi de 5,48%. Um exemplo da importância da pecuária, com destaque para a 

pecuária de corte, está no fato de todos os municípios possuírem a feira do gado, que consiste 

em um lugar reservado nas feiras livres para a compra e venda de gado. A participação do 

setor agropecuário no Território da Borborema varia de 0,40% em Campina Grande indo até a 

42,72% no município de Matinhas. Em Campina Grande, esse percentual está relacionado à 

baixa população rural do município que é menor que 5%, fazendo com que a cidade se 

apresente com um forte perfil urbano. Contudo, é indiscutível o papel de Campina Grande 

para o escoamento da produção das cidades que se encontra em seu entorno. 

Quanto à produção de alguns tipos de produtos, destacamos o caso de Matinhas que é 

o maior produtor de banana, laranja e tangerina da Paraíba. Temos também o município de 

Alagoa Nova como o maior produtor de limão e terceiro de laranja e banana do Estado da 

Paraíba (IBGE, 2009). 

Em oito municípios (38%), a agropecuária varia entre 23,59% e 31,06% na 

composição de seu PIB municipal, deixando claro a importância dessa atividade econômica 

para entender o desenvolvimento do Território da Borborema (IBGE, 2009). 

Com relação às atividades industriais, essas estão presentes de forma mais consistente em 

três municípios: Campina Grande (29,51%), Queimadas (23,59%) e Serra Redonda (17,57%). 

Esses números são significativos quando consideramos que a contribuição das atividades 

industriais ao PIB do Estado é de 19,27%. Podemos atribuir esses números ao fato desses 

municípios estarem nas rotas das rodovias BR 230 e BR 104, as principais que cortam o Estado, e 

por estarem bem próximas aos municípios de Campina Grande (CANIELLO, et.al. 2014). 
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Ainda com relação aos aspectos econômicos é importante destacar a importância da 

agricultura familiar como uma das principais categorias produtivas do setor agropecuário do 

Território da Borborema. Segundo o Censo agropecuário realizado pelo IBGE, em 2006, 

existem 27.564 estabelecimentos agropecuários no território, destes, 24.745 (90,76%) são de 

agricultores familiares (ver tabela 4 abaixo). Entretanto, menos de 10% dos agricultores não 

familiares concentram 56,88% das terras, apontando para uma grande concentração fundiária 

no Território da Borborema. 

 

Tabela 4 - Nº e área de estabelecimentos agrícolas, por condição de produtor – T. Borborema (2006) 

Municípios 

Estabelecimentos (unidades) Área (em hectares) 

Total Não familiar Agricultura Familiar Total Não familiar Agricultura Familiar 

Total % Total % Total % Total % 

Alagoa Nova 1.713 130 7,59 1.583 92,41 11.281 5.688 50,42 5.593 49,58 

Algodão de Jandaíra 177 37 20,9 140 79,1 10.524 7.851 74,6 2.673 25,4 

Arara  1.088 50 4,6 1.038 95,4 5.684 1.023 18 4.661 82 

Areia  2.054 327 15,92 1.727 84,08 21.966 14.536 66,18 7.429 33,82 

Areial  598 51 8,53 547 91,47 3.265 1.013 31,02 2.252 68,98 

Borborema  298 35 11,74 263 88,26 2.293 1.118 48,75 1.175 51,25 

Campina Grande  2.138 332 15,53 1.806 84,47 28.701 21.455 74,75 7.246 25,25 

Casserengue  793 40 5,04 753 94,96 11.378 5.301 46,58 6.078 53,42 

Esperança  1.916 141 7,36 1.775 92,64 10.081 3.749 37,19 6.332 62,81 

Lagoa Seca  1.820 228 12,53 1.592 87,47 18.747 14.026 74,82 4.721 25,18 

Massaranduba  1.975 166 8,41 1.809 91,59 18.152 12.701 69,97 5.452 30,03 

Matinhas  818 82 10,02 736 89,98 3.632 1.008 27,74 2.624 72,26 

Montadas  527 50 9,49 477 90,51 2.727 1.218 44,67 1.509 55,33 

Pilões  762 78 10,24 684 89,76 5.184 2.435 46,98 2.749 53,02 

Puxinanã  952 119 12,5 833 87,5 5.014 1.680 33,52 3.333 66,48 

Queimadas 3.614 315 8,72 3.299 91,28 24.476 13.320 54,42 11.156 45,58 

Remígio  959 63 6,57 896 93,43 12.088 6.963 57,6 5.125 42,4 

S. S. de Lagoa de Roça  1.504 106 7,05 1.398 92,95 4.391 918 20,9 3.473 79,1 

Serra Redonda  1.124 194 17,26 930 82,74 3.845 1.333 34,65 2.513 65,35 

Serraria  787 115 14,61 672 85,39 6.703 4.179 62,34 2.524 37,66 

Solânea  1.947 180 9,24 1.767 90,76 16.567 7.441 44,92 9.126 55,08 

Território 27.564 2.839 9,24 24.725 90,76 226.699 128.956 56,88 97.744 43,12 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. 

 

Entre as atividades produtivas no Território da Borborema, destacamos a fruticultura, 

tendo em vista que o território produziu mais de 165 mil toneladas de frutas em 2006, 

respondendo por toda a safra de tangerina e de mudas de frutas cítricas do Estado, além de 

94% da laranja e do limão, 61% da banana, 70% do abacate, 61% da jaca, 44% da jabuticaba, 

16% do caju, 7% da castanha de caju, 10% da manga e 3% do maracujá produzidos na 

Paraíba (IBGE, 2009).  

Dos vinte e um municípios do Território da Borborema, dezoito (81%) são 

responsáveis pela produção de algum tipo de fruto. Destes, seis municípios estão localizados 

na região do brejo paraibano (Alagoa Nova, Areia, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria), 
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produzem juntos 87,9% das frutas do território. É importante destacar que, na grande parte 

desses municípios, o principal nicho de mercado são as feiras livres e o escoamento que se faz 

para o grande mercado consumidor de Campina Grande, Guarabira e cidade vizinhas 

(CANIELLO, 2014). 

Outra produção importante é a de grãos (milho e feijão). Segundo dados do Censo 

Agropecuário (IBGE, 2009), o território foi responsável por 45% (1.745 toneladas) da 

produção de feijão do Estado da Paraíba. A produção de 32,6% da batata inglesa (1.446 

toneladas) e 27% da produção de fava (2.417 toneladas), estando a produção da fava presente 

em vinte dos vinte e um municípios do território. 

A produção de milho correspondeu a 8,5% (15.541 toneladas) da produção estadual 

foi produzido em todos os municípios do Território da Borborema, o mesmo acontecendo 

com o feijão. Não por acaso, essas lavouras são típicas da agricultura familiar nordestina, uma 

vez que constituem a base da subsistência das famílias. A disseminação das lavouras do milho 

e do feijão por todo o território, inclusive em suas partes mais castigadas pela baixa 

pluviosidade, indica a forte presença da agricultura familiar no Território da Borborema. 

Esses dados são reforçados quando comparamos a quantidade produzida com a quantidade 

vendida. Foi possível verificar que apenas 40% da produção de milho e 34% de feijão foram 

comercializados, demonstrando que a maior parte da produção desses grãos foram destinadas 

ao consumo e manutenção das famílias (IBGE, 2009). 

A mandioca, produto presente na dinâmica da agricultura familiar, teve uma produção 

de 11.886 (14,4% da produção estadual), sendo cultivada em dezenove dos vinte e um 

municípios do território. Esse percentual de mandioca produzido no território é responsável 

pela produção de 45% da farinha de mandioca produzida no Estado (IBGE, 2009). 

A horticultura é outra atividade agrícola importante no Território da Borborema, 

respondendo por 25% da produção do Estado, tendo produzido cerca de 30 mil toneladas no 

ano de 2006 (IBGE, 2009). Merecem destaque a produção de chuchu, 11.099 toneladas 

(99,41% da produção estadual), couve, 337 toneladas (73,74%), alface, 3.224 toneladas (49%) 

e coentro, 4.456 toneladas (41,51%), dentre outras. 

Na parte mais úmida do território, a produção de flores e plantas ornamentais também 

tem se desenvolvido no Território da Borborema, que foi o responsável pela metade da 

produção do Estado em 2006, rendendo um total de 462 mil reais naquele ano, com destaque 

para os municípios de Pilões e Lagoa Seca, que apuraram 94% dos rendimentos auferidos 

nesse setor produtivo no Território da Borborema (IBGE, 2009). 
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Numericamente, a pecuária apresenta-se como uma atividade secundária no Território 

da Borborema, representando 16% do efetivo do rebanho do Estado da Paraíba, sendo inclusive 

superado pela produção avícola, que abarca 18,5% do efetivo do estadual. No entanto, a criação 

animal possui um papel importante na sustentação da produção da agricultura familiar do 

território, pois é um sistema produtivo complementar e de relevante importância para a 

subsistência familiar e uma espécie de poupança, que pode ser utilizada nas ocasiões em que o 

agricultor precisa acionar um recurso extra para qualquer fim. De fato, 84,3% dos 

estabelecimentos de caprinocultores no território são da agricultura familiar (IBGE, 2009). 

Segundo dados do IBGE (2009), o Território da Borborema vem se destacado por ser 

o maior produtor de cachaça do Estado da Paraíba com a destilação de 1.342.000 de litros 

(83% da produção estadual). No território, dois municípios são protagonistas nessa produção: 

Areia (769 milhões de litros) e Alagoa Nova (531 milhões de litros), que, juntos, são 

responsáveis por 97% da produção territorial e 67% da produção estadual. A venda dessa 

produção está vinculada e soma-se ao desenvolvimento do turismo na região do Brejo, que é 

focado nos antigos engenhos, e destilarias artesanais, que atualmente foram implantados 

hotéis e pousadas. Segundo o representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Areia, a 

produção de cachaça vem salvando a lavoura. Ele disse que, além de fazer circular dinheiro na 

região, os produtores de cachaça, empregam vários agricultores que estão sem produzir por 

causa da seca e ainda garantem a compra da cana-de-açúcar daqueles que conseguiram plantar. 

Ainda nas palavras dos representantes da Emater/Areia STR, “os engenhos de produção de 

cachaça passaram a ser pontos turísticos na região, vários deles possuem até restaurante, lá 

você pode ver o processo de produção, degustar e ainda comprar o produto” (Entrevistado 20, 

representante da sociedade civil, 2011).  

Outros dois produtos produzidos no território merecem destaque, particularmente por 

ter como produtores em sua grande maioria os agricultores familiares, que são a polpa de fruta 

e a produção de carne in natura (carne verde7). Com relação à produção de polpa de fruta, o 

território é responsável por 60 toneladas de polpa de fruta (43% da produção estadual). Desses, 

40% foram produzidos no município de Serra Redonda. Já com relação à carne verde, o 

Território da Borborema é responsável pela produção de 24% da carne bovina, 14% da carne 

suína e 17% de outras carnes comercializadas na Paraíba (IBGE, 2009). 

Outro mercado que vem ganhando importância, por se mostrar como um importante 

local de escoamento da produção da agricultura familiar e indutor do processo de 

                                                 
7 Denominação utilizada pelos marchantes nas feiras livres. A carne verde é a carne do animal abatido em um dia 

e vendido no outro nas feiras livres, ou balcões de quitandas e pequenos mercados.  
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desenvolvimento do território são as feiras agroecológicas e da agricultura familiar. 

Geralmente, essas feiras ocorrem em dias diferentes das feiras livres e têm sido importantes 

pelo fato de agregar renda aos empreendimentos da agricultura familiar. Atualmente, 

existem oito feiras agroecológicas no território: duas em Campina Grande, uma em 

Esperança, uma em Remígio, uma em Lagoa Seca, uma em Solânea, uma em Massaranduba 

e outra em Areial. Para se ter uma ideia da importância econômicas dessas feiras, segundo 

dados apresentados pelo Polo Sindical da Borborema, entre os anos de 2006, 2008 e 2009, 

as feiras agroecológicas comercializaram 1.800 toneladas de alimentos, movimentando mais 

de 1,4 milhões de reais. No entanto, segundo estimativa apresentada pelo balanço do Polo 

Sindical da Borborema em 2016, no ano de 2015, apesar de um ano de seca, as feiras 

agroecológicas foram responsáveis pela circulação de aproximadamente R$ 592 mil reais, 

com a participação de 112 feirantes, destes sendo 42 mulheres. Essas feiras agroecológicas 

têm como principal mediador a Ecoborborema, que é uma associação de agricultores e 

agricultoras familiares agroecológicos do compartimento da Borborema, atuando em 16 

municípios e acompanhando oito feiras agroecológicas, com o objetivo de articular e 

organizar os produtores agroecológicos.  

Outro fator de incremento econômico é o processo de transferência de renda que vem 

sendo desenvolvido por uma série de políticas públicas, dentre as quais destacamos o crédito 

fundiário, o Pronaf e o Bolsa Família. Segundo os dados do Sistema de Informações 

Territoriais (SIT, 2016), doze municípios do Território da Borborema tiveram acesso a R$ 6,4 

milhões de reais do crédito fundiário. Já o Pronaf, entre os anos de 2013 e 2014, liberou o 

montante de quase R$ 12 milhões de reais. Quanto ao Bolsa Família, os 21 municípios do 

Território da Borborema receberam R$ 13,1 milhões de reais. Mostrando o montante 

significativo de transferência de renda. Apesar de não termos consolidado os números da 

previdência rural, essa transferência junto às já citadas tornam-se em instrumentos 

fundamentais para o desenvolvimento do território, no sentido de que elas em sua grande 

maioria têm sido decisivas para a manutenção alimentar de um número considerável de 

famílias. Segundo um dos membros da coordenação do Fórum da Borborema:  

 

Se não fosse esse dinheiro que vem do governo federal (a aposentadoria e o bolsa 

família) e as obras como cisterna de placa e calçadão, as barragens, não tinha mais 

ninguém no campo, estava tudo pedindo esmola na cidade... se não fosse isso tudo 

estava havendo saque nos supermercados e nos caminhões nas estradas, como na 

última seca (Entrevistado 17, representante da sociedade civil, 2014). 
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Outra política pública é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que 

além da aquisição de alimentos, tem tornado possível a abertura de novos mercados 

institucionais para a agricultura familiar, com destaque para a obrigatoriedade da compra de 

no mínimo 30% dos produtos oriundos da agricultura familiar. Segundo dados obtidos junto 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2015)8, Ministério da Educação, 

no ano de 2015 foram transferidos para a merenda no Território da Borborema, o montante de 

R$ 7,3 milhões de reais para serem gastos com a merenda escolar, destes, 30% no mínimo 

(R$ 2,2 milhões de reais) deveriam ter sido gastos com produtos da agricultura familiar, o que 

sem sobra de dúvidas tinha contribuído com o fortalecimento desse segmento. No entanto, 

apenas a metade (R$ 1,1 milhões de reais) desses recursos foram gastos. Sobre o papel do 

PNAE para a economia do território, segundo um dos representantes da COPAF: 

 

A iniciativa de comprar os produtos da agricultura familiar é muito importante, tem se 

mostrado como uma nova possibilidade de escoar a produção e contribuir com o fortalecimento 

da agricultura familiar do Território da Borborema. No entanto, salvando-se alguns casos, e são 

poucos mesmos, essa política está mais no papel do que nas escolas. São poucos os gestores 

que fazem a coisa corretamente, alegam que não tem produto, mas a gente sabe que tem, o que 

não tem realmente é vontade política (Entrevistado 33, representante da sociedade civil, 2015). 

 

Se retiramos a dimensão econômica que tem a cidade de Campina Grande para a 

economia não só do território, mas também para o Estado, a principal organização social e 

econômica do Território da Borborema reside na agricultura familiar. Essa atividade é fortalecida 

pela diversidade da produção agrícola territorial (frutas, grãos e pecuária), pelo escoamento da 

produção através das feiras (agroecológicas e livres) e programas governamentais (PAA e PNAE) 

e também das políticas de transferência de renda (aposentadorias, crédito fundiário, auxílios, bolsa 

família, seguro safra, seguro defeso, entre outras). Podemos ainda destacar que a quantidade de 

pessoas formalmente empregadas no Território da Borborema está concentrada na administração 

pública dos municípios e do Estado e, de forma menos significativa, nos setores de comércio e de 

serviços (CANIELLO, et al., 2014). 

 

 4.5 O Território da Borborema e sua dimensão político-institucional 

 

O considerável número de pessoas que se encontra na linha de pobreza, tem 

provocado significativos problemas para a população, de forma especial a população rural, ao 

                                                 
8 Conforme dados do FNDE. Disponível em <https://www.fnde.gov.br/sigap/sistema.pu?operation=localizar>. 

Acesso em 02 nov. 2015. 
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passo que esse segmento passa a ser refém de agentes políticos que há tempos desenvolve 

atividades políticas no Território da Borborema. Como sabemos, essa situação de 

vulnerabilidade social apresenta-se como oportunidade para alguns políticos que, nesse 

quadro, estabelecem relações de troca de favores. Essa reciprocidade desequilibrada, 

constitui-se em “relações de patronagem” (CANIELLO, 1990), que permitem a continuidade 

de relações de dependência, se constituindo em barreiras para a consolidação de formas 

horizontais de ação coletiva e, portanto, da evolução do capital social no território. 

Segundo Duqué (2009) a força da “cultura de subordinação” impede a organização e 

a luta para que se conquiste autonomia e direitos. Um exemplo dos efeitos desse processo 

configura-se no que Jara (1998) denominou de processo de “prefeiturização” dos conselhos 

municipais, priorizando as ações individuais e imediatistas dos gestores em detrimento da 

discussão ampliada e da diversidade de atores em detrimentos da vontade das representações 

sociais presentes neste fórum. 

Nos últimos anos, o Território da Borborema tem sido palco de uma série de ações que 

têm modificado substancialmente as relações de seus atores, sejam eles da sociedade civil ou 

do poder público. De fato, o território tem se transformado em um ambiente propício para a 

evolução de uma série de dinâmicas, entre elas as de dimensões territoriais, correlacionadas a 

uma série de fatores, como o fortalecimento dos sindicatos e movimentos sociais 

(associações, fóruns, etc.) ligados à agricultura familiar e a presença de organizações não 

governamentais (ONGs), e no apoio que algumas instituições do poder público vem dando a 

esses segmentos. 

No ano de 2003, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com diversas organizações da sociedade civil 

e representantes dos governos estaduais e municipais, iniciaram o processo de identificação e 

seleção de “territórios rurais” em diversos estados brasileiros, levando ao reconhecimento do 

Território de Identidade Rural da Borborema que, em seguida, no ano de 2008, se 

transformaria no Território da Cidadania da Borborema. 

É importante ressaltar que o fator determinante para a implantação do Território de 

Identidade Rural da Borborema e em seguida do Território da Cidadania da Borborema, 

aconteceu em virtude de o território possuir um histórico de organizações constituídas em 

redes de atores sociais ligados ao fortalecimento da agricultura familiar, dos movimentos 

sociais e da defesa de um novo modelo de desenvolvimento.  

Neste processo alguns momentos merecem destaque. Na década de 1980, o território 

presenciará a renovação de algumas direções sindicais (Solânea, Lagoa Seca, Alagoa Nova, 
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Esperança, Montadas) contavam com o apoio do Centro de Ação Cultural (CENTRAC), do 

Centro de Formação Quilombola e pela assessoria sindical, promovida pelo curso de mestrado 

em Sociologia Rural (1977-1999) da UFPB hoje UFCG, Campus I – Campina Grande. As 

grandes bandeiras de luta nacionalmente encampadas foram absorvidas e incorporadas pela 

agenda local, com destaque para a defesa dos direitos trabalhistas dos assalariados na cana-de-

açúcar, violência no campo e a luta pela reforma agrária.  

Paralelo ao processo de renovação sindical, os sindicatos foram enfraquecidos pelo 

agravamento da crise econômica e social na década de 1980. Essa crise levou à retirada dos 

serviços médicos e odontológicos que vinham sendo prestados pelos sindicatos. Frente a esse 

cenário, os sindicatos foram atingidos por um forte processo de esvaziamento em sua base 

associativa e pela perca de credibilidade e de legitimidade de seus dirigentes (BASTOS, 2010).  

Frente a essa conjuntura e com a motivação de se aproximar da realidade de sua base 

social, os sindicatos de trabalhadores rurais de Solânea e Remígio, em 1993, e Lagoa Seca, 

em 1996, iniciaram o processo de buscar novas ações com o objetivo de encontrar uma forma 

mais positiva de enfrentar os problemas da agricultura familiar da região (BASTOS, 2010). 

Esse processo teve como importante elemento constitutivo a chegada da AS-PTA e a 

criação e consolidação do Polo Sindical e das Organizações da Agricultura Familiar da 

Borborema (POAB) na década de 1990, tendo como principal agente os sindicatos de 

trabalhadores rurais, associações de pequenos produtores rurais, assessoria técnica, 

organizações não governamentais, entre outros parceiros. 

 

 

4.6 Dando as mãos: o início do trabalho coletivo 

 

Recém-chegada ao agreste paraibano, no ano de 1993, a AS-PTA estabeleceu uma 

parceria com as direções dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios de 

Remígio e Solânea, num esforço de aprofundar seus conhecimentos sobre a realidade da 

agricultura familiar na região, através da mobilização de suas bases sociais para processos 

coletivos de experimentação de inovações técnicas e político-organizativas voltadas à 

promoção da agricultura familiar em bases agroecológicas. Inicialmente, o objetivo 

consistia em trabalhar com sindicatos que estavam em processo de renovação, foi então que 

a assessoria teve conhecimento do movimento de oposição sindical que estava acontecendo 

na região e, em diálogo com as instituições mobilizadoras Centro de Educação e Cultura do 
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Trabalhador Rural (CENTRU) e Centro de Ação Cultural (CENTRAC) desse movimento, 

começaram a trabalhar com os sindicatos de trabalhadores rurais de Remígio e Solânea 

(1993) e, em seguida, com o STR de Lagoa Seca (1996).  

Esses sindicatos começaram a contestar a forma como os trabalhos vinham sendo 

conduzidos pelas antigas diretorias. Nesse momento, a parceria com a AS-PTA foi de 

fundamental importância para quem estava fazendo a oposição sindical a estas diretorias, pois 

eles começaram a identificar e apresentar novas alternativas para solucionar problemas 

antigos. Segundo um dos representantes do STR de Lagoa Seca:  

 

Esse trabalho foi importante para o sindicato organizar suas ações e debater um 

novo papel para o movimento sindical, foi a partir desta parceria que eles passaram a 

conhecer a realidade da agricultura de nossos municípios. Nós passamos discutir a 

agricultura de verdade. Agente saiu de trás do birô e fomos conhecer a realidade 

(Entrevistado 17, representante da sociedade civil, 2014). 

 

As principais atividades desenvolvidas por essa parceria podem ser divididas em três 

grupos: 1) o estimulo à experimentação, apoiado no processo de formação que busca colocar 

em constante relação os experimentadores, com o objetivo de facilitar o acesso a diversos 

tipos de informação; 2) o apoio à estruturação de grupos para a gestão de recursos coletivos 

(banco de sementes, fundos rotativos solidários, gestão de recursos hídricos, entre outros), e; 

3) o fortalecimento das organizações supracomunitárias, destacando-se a posterior criação do 

Polo Sindical da Borborema e da Ecoborborema. 

Com o primeiro Diagnóstico Rápido e Participativo de Agroecossistemas (DRPA) 

nos municípios de Remígio e Solânea (1993) e em Lagoa Seca (1996), foi possível visualizar 

os vários ambientes, os agroecossistemas, os seus condicionantes ecológicos, econômicos e 

socioculturais, como também a sua problemática passou a ser compartilhada com um número 

cada vez maior de agricultores familiares. Além de ser um instrumento de pesquisa, o DRPA, 

transformou-se num importante instrumento de mobilização das famílias de trabalhadores 

rurais junto com os sindicatos para debater os problemas e as soluções da agricultura familiar, 

proporcionando um movimento integrado de ações (SILVEIRA, et al., 2007). 

A participação das famílias na construção de conhecimento atribuiu um novo 

significado a essa prática social, modificando as ações em busca de um desenvolvimento local. 

Essa participação foi fundamental para qualificar a inserção dos agricultores no cenário 

político e social e nos espaços organizativos, comunitários e na vida sindical, passando a ser 

conhecidos e a se reconhecer enquanto agricultor experimentador. O agricultor-

experimentador passou a ser assumido como nova identidade social. Foi através do 
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sentimento de pertencimento que, ao longo do tempo, conferiu a esse processo características 

de uma rede informal de agricultores experimentadores na região (BASTOS, 2010). 

Paralelo a isso, os sindicatos desenvolveram ações que extrapolaram as ações 

previdenciárias, trazendo para dentro dos sindicatos a necessidade de discutir a verdadeira 

realidade da agricultura município por município, região por região. Segundo o representante 

do STR de Solânea: “era preciso discutir com os agricultores o que estava se passando com 

eles... como a gente deveria trabalhar... era preciso discutir a nossa realidade” (Entrevistado 

39, 2014).  

A aproximação dos sindicatos com as suas bases permitiu a abertura de espaço para 

que novas lideranças emergissem a partir do trabalho que elas vinham desempenhando  

como agricultores-experimentadores. No decorrer deste processo, vários agricultores 

apresentaram respostas aos muitos problemas vivenciados pela agricultura familiar na região, 

permitindo que os agricultores se afirmassem como produtores do conhecimento e a se 

colocarem, politicamente, em defesa desse papel. Esse processo permitiu ver de forma 

diferente e crítica o trabalho que vinha sendo desenvolvido pela a assessoria técnica nesses 

municípios. 

Diante disso, a realidade da agricultura familiar, a gestão dos sistemas agrícolas, a 

experimentação de inovações agroecológicas, o intercâmbio e seus desdobramentos passaram 

a mediar às relações estabelecidas entre as lideranças e as suas bases, incorporadas na agenda 

sindical dos municípios, cujos sindicatos se uniram mais tarde em torno do Polo Sindical da 

Borborema. Inicia-se, assim, um processo de reordenamento das ações dos sindicatos frente às 

demandas provenientes dessas ações. Essas novas funções e uma nova agenda são montadas 

em virtude da promoção do desenvolvimento da agricultura familiar em base agroecológica. 

Diferentemente do que aconteceu com a Fetraf-Sul, que baseava as suas estratégias 

no rompimento com a unicidade sindical, construindo a categoria da agricultura familiar, o 

Polo da Borborema defendia uma redefinição na postura dos sindicatos, a partir de uma 

redefinição na condução do jogo, da disposição dos atores sociais no campo de representação 

e nas suas relações de poder. Esse processo precede de um processo de reorganização das 

agendas dos sindicatos, por meio de um amplo trabalho com a base; com a formatação de 

novas parcerias (ex.: AS-PTA, Ecoborborema, Embrapa, universidades, entre outras) e rede 

de articulação com o mesmo objetivo (ASA-PB, ANA, etc.), com o intuito de garantir 

sustentação política para as suas ações, sejam elas locais, territoriais ou regionais, alterando 

significativamente as relações de poder. Neste sentido, como alerta Andrade (1991), as 

relações de poder extrapolam a atuação do Estado e passa a envolver os movimentos sociais 
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populares. Para o autor, o território compreende-se a partir da ideia de domínio, poder e 

gestão de certas áreas. 

A organização da base foi fundamental para que os sindicatos se tornassem 

ferramentas capazes de viabilizar os processos democráticos e transparentes de participação. 

A concretização deste processo pode ser visualizada na qualidade da participação que estes 

atores e/ou suas representações possuem dentro dos colegiados e fóruns de discussões 

existente dentro e fora do território. 

 

 

4.7 Território da Borborema e sua institucionalidade 

 

Como vimos acima, a década de 1990, no Território da Borborema, foi marcado pelo 

surgimento e consolidação de uma série de experiências realizadas por vários atores, 

fundamentais para entender as dinâmicas existentes e os limites e avanços atuais para a gestão 

social do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema. Nesse 

processo, alguns condicionantes ganham destaque: principalmente os que dizem respeito a 

renovação sindical, que teve início nos municípios de Solânea e Remígio, em 1993, e Lagoa 

Seca, em 1996, processo esse que desembocou posteriormente na criação do Polo Sindical da 

Borborema, em 1998, permitindo a consolidação de uma atuação política coletiva e em rede, 

numa perspectiva territorial, superando a barreira dos municípios a partir da articulação de 

sindicatos de trabalhadores rurais (DINIZ, 2007; PIRAUX; BONNAL, 2007, 2008; 

SILVEIRA et al., 2007). 

A constituição dessa rede possibilitou a constituição de experiências e aprendizado 

para o movimento sindical e representantes dos agricultores familiares que participavam do 

Polo Sindical da Borborema. Esse acumulo será fundamental para colocar o Polo Sindical em 

posição de destaque, permitindo-lhe atuar e influenciar na dinâmica territorial, bem como na 

política de desenvolvimento territorial implementada pela SDT/MDA. 

Outro ponto importante é a possibilidade que esse movimento permitiu ao 

proporcionar a articulação do movimento sindical com organizações não governamentais, 

como foi o caso da parceira estabelecida entre alguns sindicatos e a AS-PTA, principalmente 

na montagem de propostas metodológicas, de formação e de intervenção na realidade local 

através de modelos alternativos de desenvolvimento rural, que tinham como elementos a 

diversidade produtiva e cultural da agricultura familiar, a valorização do saber e da 
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capacidade de inovar dos agricultores e a perspectiva sustentável do desenvolvimento rural 

com base nos princípios agroecológicos. 

A ampliação desse trabalho levou à constituição de um ator regional que passou a ser 

responsável pela coordenação política e metodológica desse ambiente, permitindo que esse 

mesmo ator assumisse um projeto das organizações da agricultura familiar da região. O Polo 

Sindical da Borborema apresenta-se como um espaço político-organizativo, com a perspectiva 

de unificar as várias organizações da agricultura familiar da região em torno da meta de 

construir um projeto comum de desenvolvimento local, com foco na agroecologia. 

Para tal, segundo vários entrevistados (representantes do POAB), um momento foi 

fundamental para o desenvolvimento desse processo, que foi a realização do I Seminário da 

Agricultura Familiar do Compartimento da Borborema, ocorrido no ano de 2001, que tinha 

como base as iniciativas de transição agroecológica para a agricultura familiar. Nessa época, 

foi ampliada e fortalecida a articulação entre os sindicatos e as organizações não 

governamentais, como foi o caso da parceria estabelecida com a AS-PTA, permitindo a 

construção de uma identidade agroecológica para os vários segmentos da agricultura familiar 

inserida no compartimento da Borborema. Essa inciativa tinha o Polo Sindical da Borborema 

como carro chefe desse projeto de desenvolvimento rural, imbuído de uma significativa 

legitimidade perante os vários segmentos, do poder público e atores sociais, seja eles locais ou 

extraterritoriais. Na fala dos entrevistados, a importância do Polo fica evidente por sua 

importância estratégica na institucionalidade e na dinâmica econômica e social do Território 

da Borborema. A ideia central era ampliar a sua atuação para além da região, articulando-se 

com as políticas públicas existentes, com o objetivo de influenciar e participar na formulação 

e na execução de novas políticas públicas diferenciadas para a agricultura familiar do 

compartimento da Borborema. 

Os elementos acima descritos são denominados por Diniz (2007) como parte de um 

novo processo de experimentalismo institucional e social, merecendo destaque: antes da 

criação do Território da Borborema pela SDT, os atores ali presentes se destacam pela 

qualidade diferenciada dos movimentos sociais, ressaltando a capacidade de inciativa e 

protagonismo, fundamental para o debate e implementação da abordagem territorial, seja com 

relação a gestão social, ou na formulação de projetos estratégicos de desenvolvimento rural, 

com destaque para a perspectiva agroecológica. 

A articulação entre o processo de renovação sindical e a perspectiva agroecológica 

do desenvolvimento acabou por promover uma série de experimentos de inovação produtiva e 

tecnológica, culminando com a constituição de uma rede de agricultores experimentadores, 
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que através do intercâmbio de informações, estabelecendo a área de atuação do Polo Sindical. 

Essa área passou a ser reconhecida como um território agroecológico, sendo fundamental para 

a constituição de bases sociais, cognitivas e políticas para que o Polo sindical assumisse o 

protagonismo e legitimidade no que se refere à socialização de um projeto de 

desenvolvimento rural sustentável para o compartimento da Borborema, que tinha como base 

a agricultura familiar e a agroecologia. 

Segundo Diniz (2007), para além das bandeiras de lutas anteriormente constituídas 

como conquistas sindicais, vários sindicatos do compartimento da Borborema passaram a 

inserir nas suas agendas novas atividades, como o acompanhamento e estimulo às 

experiências agroecológicas desenvolvidas pelo POAB, tendo como forte protagonista a 

sociedade civil, particularmente no que se relaciona à articulação regional em torno de um 

Território Rural de Identidade. 

Durante esse processo de construção de um novo projeto de desenvolvimento, com 

base na agricultura familiar agroecológica e na convivência com o semiárido, o POAB, 

passou a ganhar força política que lhe permitiu participar de forma qualificada de vários 

fóruns, destacando-se a Articulação do Semiárido Paraibano e Brasileiro (ASA-PB e ASA-

Brasil), a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), e gestor de programas 

governamentais como: Programa Um milhão de Cisternas (P1MC), Programa Uma Terra e 

duas Aguas (P1+2), participação na compra antecipada (PAA), compra de sementes, e a 

participação de chamadas públicas. 

Outro ator que merece destaque, por meio de suas lutas pelos direitos trabalhistas e 

da luta pela terra, em virtude da falência dos engenhos e das usinas nos anos de 1980-90 é o 

Fórum dos Assentados que, com o apoio da CUT e da FETAG, realizou uma série de 

mobilizações, que contou com a adesão de um número significativo de trabalhadores e 

sindicatos, culminando com as primeiras desapropriações no ano de 1997. Nessa época, o 

Fórum dos Assentados deu início ao processo de organização e capacitação dos assentados, 

em que o foco principal era a estruturação das associações de assentados e atividades de 

preservação ambiental. Na atualidade, o Fórum dos assentados conta com o apoio da SEDUP 

(Associação de Educação Popular) e professores-pesquisadores da UFCG. 

Segundo Delgado e Zimmermann (2008), a institucionalidade das políticas públicas 

no Território da Borborema pode ser analisada pelas dimensões representadas pelos três “Is”: 

ideias, instituições e interesses, entendendo os processos de políticas públicas como sendo 

carregados de conflitos e de compromissos entre os interesses envolvidos, construídos por 

instituições herdadas do passado e formulados por quadros cognitivos normativos e retóricos 
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(PALIER; SUREL, 2005). Esse quadro parece interessante para poder contextualizar o 

Território da Borborema, sua institucionalidade e seus atores. 

Como vimos anteriormente, a institucionalidade do Território da Borborema ao 

longo do tempo foi se formando a partir dos interesses da sociedade civil, tendo como ponto 

de partida os conflitos entre os representantes dos agricultores familiares e os interesses das 

oligarquias locais, culminando com construção de compromissos entre os interesses dos 

segmentos da agricultura familiar, compromissos esses que se expressaram com o Polo 

Sindical da Borborema, Fórum dos Assentados da Reforma Agrária, entre outros atores. 

Outro elemento que merece destaque diz respeito às trajetórias de experimentação 

social e institucional desenvolvida no território desde a década de 1980-90, que envolve redes 

de organizações de agricultores familiares com a parceria de organizações não-

governamentais e políticas públicas governamentais, viabilizando novos arranjos 

institucionais regionais e territoriais, formulando e implementando políticas e projetos 

estratégicos de desenvolvimento rural para além dos limites do município. 

Essas atividades e as suas respectivas ações de intervenção tem como fonte os 

quadros cognitivos compartilhados pela interação entre vários segmentos, com destaque para 

as comunidades eclesiais de base da igreja católica, as organizações não-governamentais, os 

sindicatos de trabalhadores rurais e algumas instituições do poder público. Estas atividades 

tinham como princípio o protagonismo e valorização cultural, econômica e política dos 

agricultores familiares; a democratização do acesso às políticas públicas, e a prática de 

inovação na produção com foco na agroecologia. 

Não resta dúvida que o principal elemento de agregação e formação do Território da 

Borborema reside no projeto de desenvolvimento da agricultura familiar em bases 

agroecológica capitaneado pelo POAB, que, ao longo do tempo vem consolidando a 

articulação territorial dos atores da sociedade civil e do poder público. 

Essa articulação foi fundamental para a homologação, em julho de 2003, do 

Território da Borborema no âmbito do Programa dos Territórios Rurais de Identidade da 

SDT/MDA. Segundo Diniz (2007), para a constituição do Território da Borborema,  

foi essencial a existência prévia de uma articulação regional com forte presença da sociedade 

civil, portadora de uma significativa capacidade de ação coletiva e implementação de 

trajetórias de experimentação social na região, transformando-se no locus de interação  

de agências e políticas governamentais com representantes da sociedade civil, antes  

mesmo da criação do  território da SDT e com significativa influência sobre a dinâmica 

posterior no e do território. 
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É nesse momento que, com o objetivo de coordenar o território de identidade rural da 

SDT, foi instituído o Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema. 

A constituição desse fórum tinha como base inicial dois objetivos: i) apoiar o 

desenvolvimento sustentável a partir do fortalecimento da agricultura familiar, com base na 

agroecologia e valorização e aprimoramento das experiências dos agricultores familiares e 

suas organizações; e, ii) capacitar e mobilizar para o desenvolvimento de gestão participativa, 

através de ações de ampliação do capital humano e social, da interação das políticas públicas 

territoriais e da estruturação técnico operacional de gestão social do território (PIRAUX; 

BONNAL, 2007). 

Nos documentos orientadores da política de desenvolvimento territorial, o Fórum da 

Borborema é dividido em dois grupos de atores coletivos: os que representam a sociedade 

civil e os que representam o poder público. Essa distinção importa, pois representa a divisão 

de reconhecimento indicada pelos representantes que compõem o fórum, que também ajuda a 

entender as limitações estruturais, técnicas e burocráticas, com destaque para os 

representantes da sociedade civil. Nesse sentido, alguns atores merecem destaque, que antes e 

depois de 2003 vêm sendo responsáveis pela coordenação e dinâmica das atividades 

desenvolvida no Fórum da Borborema. 

Pela sociedade civil destacamos: o Polo da Borborema, que desde a década de 1990 

vem realizando as suas atividades no Território da Borborema, tendo como carta de princípios a 

defesa da agricultura familiar e a agroecologia. Essa entidade desenvolve uma série de ações 

(intercâmbio, produção de conhecimento, troca de experiências entre outras) através de suas 

comissões temáticas (sementes; recursos hídricos; saúde e alimentação; criação e alimentação 

animal; cultivos ecológicos e acesso ao mercado). O Polo da Borborema é coordenado por uma 

série de organizações (sindicatos de trabalhadores rurais, associações de pequenos produtores, 

entre outras organizações), atuando diretamente na construção da agenda do Fórum da 

Borborema. Nesse sentido, é importante destacar a trajetória de organização, debate e 

discussões que esse coletivo vem realizando ao longo das últimas décadas e o reconhecimento 

que se estabeleceu perante as várias forças constituídas no território e fora dele. 

A AS-PTA é uma ONG que, desde 1993, vem desenvolvendo atividades de 

assessoria técnica junto a alguns sindicatos de trabalhadores rurais e associações de pequenos 

produtores rurais. Atualmente, a AS-PTA assessora tecnicamente e metodologicamente as 

atividades do Polo Sindical da Borborema. O foco central dessa organização é a socialização 

por meio da mobilização de suas bases sociais para processos coletivos de experimentação de 

inovações técnicas e político-organizativas voltadas à promoção da agricultura familiar em 
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bases agroecológicas. Essas ações acontecem dentro e fora do Território da Borborema, em 

função das relações estabelecidas em cooperação com parceiros locais, nacionais e 

internacionais. Esse ator também é membro da Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA-BR, 

ASA-PB). As principais atividades desenvolvidas por essa parceria podem ser divididas em 

três grupos: i) o estimulo à experimentação, apoiado no processo de formação que busca 

colocar em constante relação os experimentadores, com o objetivo de facilitar o acesso a 

diversos tipos de informação; ii o apoio à estruturação de grupos para a gestão de recursos 

coletivos (banco de sementes, fundos rotativos solidários entre outros); e, iii) o fortalecimento 

das organizações supra-comunitárias, com destaque para o Polo Sindical da Borborema e a 

Ecoborborema. 

Para a realização e sucesso das atividades de assessoria desenvolvidas pela AS-PTA, é 

importante destacar a realização sistemática que essa organização vem realizando no território 

através dos Diagnósticos Rápido e Participativo de Agroecossitemas (DRPA). Com esses 

diagnósticos, foi possível visualizar os diferentes ambientes, os agroecossistemas, seus 

condicionantes ecológicos, econômico e socioculturais, tendo sua problemática compartilhada 

por um conjunto cada vez crescente de agricultores familiares. Além de ser um instrumento de 

pesquisa, o DRPA transformou-se num importante instrumento de mobilização das famílias de 

trabalhadores rurais, junto com o sindicato, para debater os problemas e as soluções da 

agricultura familiar. Esses diagnósticos deram subsídios tanto às direções sindicais quanto à 

equipe técnica da AS-PTA para entender melhor a estrutura e o funcionamento dos 

agroecossistemas, as inter-relações entre os subsistemas, permitindo entender que os sistemas 

produtivos representam a expressão de estratégias técnicas e econômicas das famílias. Foi 

através destas iniciativas que se iniciou o trabalho de resgatar e valorizar o conhecimento local, 

ampliando e qualificando o diálogo com as famílias agricultoras. Essas ações foram 

fundamentais para a qualificação das discussões no âmbito do Fórum Territorial da Borborema, 

e por terem influenciado na formatação e execução das comissões e comitês deste fórum. 

A Arribação é outra organização não governamental que, nas últimas décadas, vem 

se destacando pelo trabalho de assessoria que realizado junto ao Fórum territorial da 

Borborema. Se destaca em função do papel que desempenha na coordenação das instâncias 

organizativas (núcleo diretivo, plenárias entre outras) do Fórum da Borborema. Para além da 

condução organizativa, essa organização também tem sido responsável pela execução de 

algumas chamadas públicas, entre elas algumas de assistência técnica executas no território a 

exemplo da Base de Serviço e Comercialização, que acompanhou nos últimos anos o 

Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
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(PNAE). Essa organização também tem se notabilizado pelo trabalho desenvolvido junto aos 

assentados da reforma agrária e com a produção do algodão colorido que tem sido uma marca 

do Território da Borborema. 

Mais recentemente, e não menos importante, destacamos o trabalho desenvolvido 

pela a Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familiar (COPAF). Localizada na 

zona rural do munício de São Sebastião de Lagoa de Roça, essa cooperativa tem se destacado 

pela participação e qualidade que a mesma vem adicionando ao debate no âmbito do Fórum 

da Borborema, principalmente com o estabelecimento do contraditório com outros atores. 

Tem se destacado também pela capacidade de articulação dos agricultores familiares (homens, 

mulheres e jovens) em torno da produção de frangos e ovos caipira. Tem como um dos 

princípios a não utilização de agrotóxicos e uma produção realizada de forma sustentável. 

Recentemente, a cooperativa vem provocando a discussão e o embate em torno da 

necessidade do cumprimento da lei federal que obriga a compra de, no mínimo, 30% dos 

produtos oriundos da agricultura familiar, que não vem sendo obedecida por uma série de 

agentes públicos. Esse ano a cooperativa foi responsável por uma série de pedidos de 

impugnação de editais do PNAE, em sua grande maioria demonstrou que esses editais 

estavam omissos e que não contemplavam a lei. Também tem sido responsável pela execução 

de um considerável montante de recursos destinado ao Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). Outra característica dessa cooperativa é a sua capacidade de mobilização junto a 

várias entidades a exemplos de secretárias de Estado, sistema S (Senar e Sebrae), 

universidades, entre outras. 

Pelo poder público destacamos: o Banco do Nordeste (BNB), que através de seus 

agentes de desenvolvimento, realiza ações diretas de acompanhamento e apoio às atividades 

territoriais. No caso do Banco do Nordeste, é importante registrar que, além da capacidade 

técnica e assiduidade das reuniões, o representante do BNB no colegiado é o mesmo desde a 

homologação do Fórum Territorial. Procedimento este que vai de encontro à alta rotatividade 

dos representantes das outras entidades. No mesmo sentido, apresenta-se a Emater, que desde 

a constituição do Fórum da Borborema, apesar da resistência de alguns técnicos, vem 

contribuindo com o processo de construção de uma agenda de desenvolvimento para o 

território. No caso Emater, é importante salientar a criação em sua estrutura organizacional da 

função de assessor territorial. Essas entidades, para além da obrigatoriedade institucional de 

participar, contam com a capacidade de mobilização e compromisso que os seus 

representantes exercem junto ao Fórum Territorial da Borborema. 
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Com momentos de participação que oscilam desde a sua constituição, destacamos a 

baixa participação das universidades (UEPB, UFCG e UFPB). As quais, cada uma a seu 

tempo desempenharam ações importante no âmbito do território, seja na assessoria sindical 

realizadas entre as décadas de 1980-1990 pela UFPB/UFCG, processo esse que teve 

significativa importância para o território; seja pela participação na UEPB no apoio aos 

projetos de implementação de infraestrutura, como é o caso Escola no Campo, sediada no 

Campus da UEPB, em Lagoa Seca; seja pela participação da UFPB, campus de Areia, no 

apoio e desenvolvimento de pesquisas, como foi o caso do trabalho realizado em parceria com 

outras instituições (EMEPA) em torno do controle da mosca negra; e, mais recentemente, 

pelas ações de pesquisa e extensão realizadas pela UFCG, campus de Campina Grande, no 

apoio ao Fórum da Borborema, com os Projetos Célula de Acompanhamento e Informação do 

Território da Borborema (CAI-Borborema), e atualmente o Núcleo de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial da Borborema (NEDET-Borborema). 

 

4.8 O Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema 

 

A constituição do Fórum da Borborema acabou por fortalecer a dimensão política da 

articulação local constituída anteriormente, possibilitando estreitamento do diálogo entre a 

sociedade civil e o poder público. 

A primeira composição do Fórum da Borborema contava com a participação de 54 

participante. Desses 30% eram representantes do poder público, 50% representantes da 

sociedade civil e 20% representantes denominados de representantes de espaços públicos 

municipais de participação (ex.: Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CMDRS), ou como espaços híbridos por contemplar representantes da 

sociedade civil e poder público no âmbito municipal (DELGADO; ZIMMERMAN, 2008). 

Com a homologação do território de identidade rural em 2003, a composição do 

Fórum da Borborema foi ampliada e passou a contar com 102 membros e tornou-se paritária 

(50% da sociedade civil e 50% do poder público). Nessa composição, foi garantida a 

representação de todas as prefeituras, sindicatos de trabalhadores rurais e conselhos 

municipais de desenvolvimento rural sustentável.  

Apesar da importante e inovadora articulação entre o poder público e a sociedade 

civil no âmbito do Fórum da Borborema, isso ainda tem se mostrado insuficiente com relação 
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ao processo de tomada de decisão, tendo em vista que ainda persistem assimetrias no que se 

refere ao comprometimento de alguns atores e organizações existentes.  

A perspectiva territorial do investimento de recurso acabou por gerar pouco interesse 

por parte dos representantes das prefeituras. Alguns prefeitos alegam que é mais fácil 

conseguir uma emenda parlamentar do que conseguir recursos do território.  

Neste momento destacamos a situação dos CMDRS. O seu caráter híbrido traz 

consigo uma situação particular, tendo uma predominância do poder público sobre a 

sociedade civil neste espaço, expressando na maioria das vezes a posição do poder público, 

reproduzindo no fórum a mesma falta de interesse demonstrada pelos representantes das 

prefeituras no fórum, culminando com a falta de protagonismo do poder público nesse fórum. 

Diante desse quadro, o Fórum da Borborema se apresenta mais como um articulador 

de instituições da sociedade civil, do que integrador de políticas públicas, criando hiatos entre 

os representantes dessas duas esferas sociais. Um dos desafios do Fórum é o estabelecimento 

de estratégias que permita negociações entre a sociedade civil e os poderes público locais no 

âmbito da institucionalidade territorial. 

Em função da notória capacidade de articulação dos representantes da sociedade civil 

no compartimento da Borborema nesse primeiro momento, levou a uma hegemonia da 

sociedade civil na composição do Fórum, e ao descontentamento da participação do poder 

público local, associado ao clientelismo e a um modelo convencional de agricultura. Outro 

ponto que tem provocado o tensionamento entre esses atores é a partilha dos recursos 

destinados ao território e que, anteriormente, era direcionado direto aos municípios. Segundo 

representante de uma das prefeituras no Fórum da Borborema:  

 

É melhor você ter um deputado articulado com o governo federal para conseguir 

uma emenda para o seu município do que vim brigar com 21 municípios por um 

recurso pequeno que mal dá para atender o município imagina o território. Sem 

contar que além de ser complicado fazer os projetos, o dinheiro demora demais a 

sair. Era melhor mandar o dinheiro direto para o município do que ficar com essas 

discussões (Entrevistado 1, representante do poder público, 2011). 

 

Na fala do representante do poder público acima, constatamos a permanência de uma 

visão individualista e imediatista do desenvolvimento, tendo em vista a dificuldade de 

perceber o desenvolvimento para além dos limites do município. Privilegiando e reforçando a 

política do toma lá dá cá, que acaba por permitir a permanência de relações clientelistas. 

Com a alteração do Território de Identidade para o Território da Cidadania, em 2008, 

e a consequente ampliação dos representantes, foram ampliadas as queixas da sociedade civil 

em torno da participação do poder público. De qualquer forma, a baixa participação dos 
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representantes do poder público, e com o ainda acentuado protagonismo da sociedade civil, 

tem garantido à esta a priorização de seus objetivos. Apesar disso, alguns segmentos têm 

reivindicado uma maior participação do poder público como agentes viabilizadores e 

executores dos projetos (CANIELLO et. al., 2013). 

 

 

4.9 Do território de identidade ao território da cidadania 

 

Com a transformação do território de identidade rural para o território da cidadania 

da Borborema, a composição do Fórum da Borborema foi ampliada para 102 representante da 

sociedade civil e do poder público. Nessa nova composição, a coordenação executiva passou a 

ter 12 representantes, dos quais quatro foram eleitos como membros responsáveis: AS-PTA, 

Emater, BNB e a Arribaçã. 

O lançamento do Programa Territórios da Cidadania gerou grandes expectativas 

entre os membros do Fórum, principalmente pelo significativo volume de recursos constantes 

na matriz de ações para o Território da Borborema. O montante de recursos constante na 

matriz orçamentária acabou por gerar fortes expectativa, principalmente entre os 

representantes do poder municipal. Por outro lado, esse novo formato trouxe mudanças na 

composição do Fórum da Borborema que passou a ser paritária.  

Segundo alguns entrevistados (representante da sociedade civil), a ampliação no 

número de representantes do poder público (prefeitura entre outros) se deu pelo fato de ter 

sido noticiado que haveria milhões a serem disponibilizados pelos territórios da cidadania. 

Muitos dos novos membros do Fórum da Borborema não sabiam nem como funcionava a 

dinâmica do Fórum, no entanto, com a apresentação da matriz dos recursos e a forma de 

acesso desses recursos, a grande maioria tinha apenas o caráter consultivo e apenas o Proinf 

tinha a prerrogativa deliberativa, ocorreu o esvaziamento do Fórum por parte dos 

representantes das prefeituras. Em entrevista com um dos representantes da sociedade civil, o 

entrevistado discorreu sobre esse momento: 

 

Quando o governo lançou o Programa Territórios da Cidadania na televisão, dizendo 

que todo município que participasse dele teria dinheiro, foi uma zoada tão grande, 

era secretário, era prefeito querendo saber como fazia para participar do Fórum. 

Antes disso o número de participante era mais ou menos. No dia da primeira 

plenária, que foi em Esperança, depois que o governo lançou o programa, era tanta 

gente que a plenária teve que ser no ginásio. Prefeito era um batendo no outro, até 

associação de motorista de transporte alternativo tinha. Mas meu filho, quando o 

pessoal do território começou a dizer como era que funcionava, era tanta cara feia 
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que os prefeitos faziam, teve até um que disse: logo vi que era só conversa. Pra você 

ver quando é dinheiro só para as prefeituras eles vêm, mas quando é para o coletivo 

é uma dificuldade só fazer uma reunião (Entrevistado 34, representante da sociedade 

civil, 2011). 

 

Para alguns membros, a ampliação dos membros do Fórum representou perca 

conquistadas pela sociedade civil. Para outros, o que aconteceu foi apenas uma ampliação 

numérica dos participantes e o que vai mesmo fazer a diferença é a qualidade e a capacidade 

dos representantes que esses possuíam de definir as funções de cada um neste processo e na 

formulação de propostas para o desenvolvimento territorial da Borborema. 

Para alguns pesquisadores (DAGNINO, 2002), os estudos sobre os espaços de 

participação no Brasil e na América Latina evidenciam o caráter conflitivo desse processo 

relacional entre a sociedade civil e o poder público. O conflito tanto pode acarretar situações 

de competição e mobilização do espaço, quanto estimular alternativas criativas que 

proporcionem a cooperação entre eles e a dinamização do território.  

Para além do conflito em função da nova composição do Fórum, outro aspecto que é 

a não participação de alguns segmentos, que não participam da institucionalidade, não se 

beneficiam das ações, atividades e projetos proposto e implementados pelo Fórum. Temos 

também os que não querem participar, seja por divergência com os atores presentes, seja por 

que optaram por dinâmicas individuais distintas. Destaca-se também os chamados agricultores 

invisíveis (que não fazem parte de sindicatos, associações entre entidades de representação), 

possuindo pouca capacidade de organização, lhes impede de terem voz e serem vistos. 

A diferenciação entre os membros do Fórum da Borborema se dá pela qualidade, 

pelo interesse e pela força de atuação no processo de desenvolvimento do território. 

Associado a isso, ainda se adiciona a capacidade de constituir alianças com outros atores. No 

caso específico do Fórum da Borborema, denotamos como uma aliança forte e hegemônica, a 

aliança realizada pelo Polo Sindical da Borborema, a AS-PTA e o Fórum dos Assentados, 

Arribaçã, BNB, Emater, Copaf, constituindo-se em um “núcleo duro”, não no sentido de ser 

impenetrável, mas sim de marcar posição (PIRAUX; BONNAL, 2007). 

Outro gargalo encontro na transição do território de identidade rural para o território 

da cidadania, segundo alguns entrevistados, ocorre pelo fato da dinâmica do território da 

cidadania vir de cima para baixo, diferente da dinâmica do território de identidade que era 

pensada e executada a partir das discussões estabelecidas pelos atores no fórum. Uma 

dinâmica coletiva, cuja iniciativa vinha de baixo para cima, com uma autonomia das 

institucionalidades e com o maior protagonismo da sociedade civil. 
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A mudança da forma que foi feita e a ausência de informações precisas sobre esse 

processo, acabou por gerar confusões entre os atores. Para Delgado e Zimmerman (2008), no 

Programa Territórios de Identidades, a ênfase da construção do processo de desenvolvimento 

territorial recai sobre sociedade civil; já no caso dos Programa Territórios da Cidadania, o 

protagonismo está na ação do Estado. 

Segundo alguns membros do governo federal, a institucionalização do Programa 

Territórios da Cidadania ocorria em função da baixa execução dos projetos aprovados no 

âmbito dos Fóruns. A perspectiva era que, com a chegada do Programa Territórios da 

Cidadania e com o maior número de agências governamentais, o processo de 

desenvolvimento territorial poderia ser fortalecido, ao passo que poderia ser diminuído os 

obstáculos que poderiam estar impedindo a realização dos projetos aprovados. De qualquer 

forma, como podemos ver nos relatórios de execução ainda é bastante baixo o número de 

projetos concluídos e em execução nos territórios de uma forma geral e, de forma particular, 

no Território da Borborema. 

 

4.10 Atores e a gestão social do Fórum da Borborema 

 

Ao abordar os atores sociais dispostos no Fórum da Borborema, sejam eles atores 

coletivos da sociedade civil, quanto de organizações públicas e sociais, estamos trabalhando 

com a noção de ator social, a partir da definição de ator social como agente dotado de 

capacidade e habilidades, que pressupõem a existência de uma rede de ações que ocorrem 

com intensidade e formas diferentes, mas que influencia o todo mutuamente (MENEZES; 

MALAGODI, 2011). A ideia de que o ator social e suas experiências podem contribuir de 

forma decisiva para o desenvolvimento em sua dimensão territorial, possibilitando o 

acionamento de referenciais que consubstancie a investigação empírica proposta, fazendo com 

que as dimensões dedutivas e indutivas (observação empírica) façam parte do processo de 

construção do entendimento do objeto a ser analisado (LONG; PLOEG, 2011). Segundo 

Latour (2012), a noção de ator passa a ser reconfigurada na teoria social quando passa a ser 

relacionada diretamente a noção de rede. Estas redes relacionam-se com coletivos 

heterogêneos, destacando-se dois elementos das ações que englobam os processos sociais: a 

arquitetura da mediação entre os atores e outros grupos sociais e a construção de dispositivos 

coletivos (MENEZES; SCHNEIDER, 2014). 
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Na perspectiva do processo de desenvolvimento territorial do Território da 

Borborema, temos o Polo Sindical da Borborema como um dos atores mais importantes do 

território, quando se trata de ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e do 

desenvolvimento territorial. Também se apresenta como um dos principais atores 

responsáveis pelo processo de gestão social do Fórum da Borborema. Desde a década de 1990, 

o Polo da Borborema realiza suas reuniões, tanto em sua sede como na sede das instituições 

parceiras, com destaque para as sedes dos sindicatos dos trabalhadores rurais, associações e da 

AS-PTA. Dos 21 Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Território da Borborema, 14 (66,6%) 

fazem parte do Polo Sindical da Borborema, sem contar as instituições de assessoria, 

associações e conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável. 

O trabalho de base do Polo busca recuperar e ampliar a autoestima dos agricultores, 

da família e das comunidades. Provoca, a emergência e a capacitação de novas lideranças, 

com o intuito de promover o debate em torno das políticas públicas estratégicas para a 

agricultura familiar e sensibilizar para a importância da inserção e participação das mulheres e 

dos jovens, envolvendo toda a unidade familiar, na perspectiva de construir novas relações de 

trabalho e gênero, com igualdade de oportunidades. Para que isso acontecesse, foi preciso 

consolidar e organizar os espaços nas comunidades, com o intuito de efetivar um trabalho de 

base, para que os agricultores familiares participassem de forma qualificada, enquanto 

possíveis beneficiários desse processo de representação, na construção de políticas públicas, 

assim como os projetos que visam organizar uma nova prática de atuação sindical e se inserir 

nas discussões e nos projetos de desenvolvimento territorial. 

Desta forma, a participação desses atores tem sido fundamental para o andamento 

das atividades do Fórum da Borborema. Segundo esses membros, na hipótese de fim da 

política de desenvolvimento territorial, muito provavelmente, esse ambiente resistirá e 

continuará funcionando se depender deles. Esses atores, desde 2003, são responsáveis pela 

coordenação das reuniões e atividades desenvolvidas no âmbito do fórum territorial da 

Borborema. 

Conforme estabelecido no seu Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável da Borborema (PTDRS, 2010), compõem o Fórum da Borborema organizações 

da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais, associações, 

cooperativas, sindicatos, movimentos sociais, organizações não governamentais e entidades 

do poder público (prefeituras, secretárias municipais e estaduais, universidades, entre outras) 

com foco no meio rural. 
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No Fórum da Borborema, alguns membros estão presentes nos vinte e um municípios. 

Esses membros são: as prefeituras, os sindicatos de trabalhadores rurais e os conselhos 

municipais de desenvolvimento rural sustentável. No entanto se constata que a participação 

destes membros não é regular. 

O Fórum Territorial da Borborema tem como característica principal ser um local de 

debate, proposição e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento territorial rural 

sustentável da Borborema. A ideia central é encontrar soluções conjuntas, a partir da realidade 

local, e apoiar a implementação de políticas públicas estruturantes; encaminhar propostas 

aprovadas nas reuniões, transformando-se numa representação política para além dos 

municípios e reconhecida por suas ações desenvolvidas ao longo do tempo.  

Segundo dados levantados junto aos membros do Fórum da Borborema, e 

representante da coordenação, esse fórum é considerado e reconhecido como o principal 

espaço da gestão social da política de desenvolvimento territorial. O Fórum da Borborema, ao 

longo do tempo, apesar de várias limitações (financeira e organizacional) vem se afirmando 

como um espaço legitimo ao processo de desenvolvimento territorial. 

 

Com a chegada do Fórum da Borborema, todos os problemas do território passaram 

por aqui, foi assim com o problema da mosca negra que quase acabou com a 

produção de laranja do território, levamos a discussão para o Fórum, acionamos os 

atores que poderiam contribuir com o processo, foi assim quando a Souza Cruz que 

queria escravizar os nossos agricultores com o fumo e nós batemos de frente com 

eles e os colocamos para fora e agora estamos discutindo a violência no campo, pois 

hoje a violência está pior do que a seca para nós. Se não encontrarmos uma solução 

para violência, daqui a alguns anos não teremos mais agricultura no território 

(Entrevistado 16, representante da sociedade civil, 2014). 

 

Em parceria com a Secretária de Desenvolvimento Territorial (SDT), o Polo Sindical, 

Arribaçã, Copaf, Emater e outras instituições atuantes no território vêm implementando ações 

territoriais, seja com recursos de custeio (assessoria) ou de investimento (Proinf e chamadas 

públicas), com foco no fortalecimento da agricultura familiar. Recentemente, o Proinf 2016 

do Território da Borborema contemplou o projeto de um entreposto territorial, localizado no 

município de São Sebastião de Lagoa de Roca, tendo como proponente o governo do Estado e 

como beneficiários os produtores de frango caipira capitaneado pela Copaf e os agricultores 

familiares do núcleo do Polo Sindical da Borborema. 

Nesse contexto, tanto o Polo Sindical como a Copaf apresentam-se como importantes 

representantes do colegiado territorial, em função de suas trajetórias e posicionamentos e pela 

representatividade dos atores que os constituem, permitindo-lhes participar de forma 

qualificada nos espaços de discussões e tomadas de decisões de implementação de projetos e 
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de políticas públicas. Esse ambiente permite afirmar que, ao mesmo tempo que a política 

territorial está estabelecida em uma institucionalidade já existente na escala local, tem 

permitido o fortalecimento de redes sociais de cooperação e da gestão social do território 

(DALABRIDA, 2007; BARCELAR, 2010; SCHNEIDER; MENEZES, 2014).  

As câmaras temáticas do Fórum da Borborema foram constituídas a partir de 

estruturas já estabelecidas e instâncias com acumulo e representatividade, criando novos 

espaços, passando a contemplar setores da sociedade historicamente ausentes dos processos 

de desenvolvimento e da implementação de políticas públicas. Serviu de exemplo a 

organização e formato que tinham as comissões temáticas desenvolvidas pelo Polo Sindical 

da Borborema.  

A organização e periodicidade das atividades no âmbito do Fórum da Borborema 

acontecem da seguinte forma: reunião do núcleo diretivo, reunião das câmaras temáticas, 

reunião dos comitês setoriais e as reuniões plenárias. As reuniões do núcleo diretivo, ou de 

coordenação, como são chamadas por alguns membros, são realizadas por um grupo menor 

(POAB, Copaf, Arribaçã, BNB, Emater, Assessoria territorial entre outros) acontecem 

mensalmente, sendo as suas reuniões realizadas nas sedes dessas instituições. Nos últimos 

anos, desde a constituição da Célula de Acompanhamento e Informação da Borborema (CAI-

Borborema), em 2010, e posteriormente, em 2014, do Núcleo de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial (NEDET-Borborema), a participação da UFCG nas reuniões e 

eventos territoriais tem sido uma constante.  

As atividades das câmaras temáticas acontecem a partir da agenda e demanda dos 

seus membros, nos últimos tempos, têm acontecido em um intervalo médio de dois meses 

entre uma e outra. Num espaço maior de tempo acontecem as reuniões setoriais, a sua agenda 

de trabalho, em certa medida, está condicionada a uma agenda externa ao território, a exemplo 

das conferências estaduais, que tiveram como etapa anterior a realização das conferências 

territoriais. Por último e mais importante, temos as reuniões plenárias, que têm acontecido a 

cada três ou quatro meses. A realização dessas reuniões está associada a temas mais gerais e 

específicos, em grande medida esses temas são discutidos nas câmaras temáticas e setoriais, 

culminando com a realização de uma plenária, cujo objetivo é a realização de discussões e 

deliberações mais ampliadas, que precisam ser homologadas pelos representantes desse 

colegiado. A exemplo dos Projetos de Investimentos de Infraestrutura territorial (PROINF) 

que tem como precondição de acesso a esses recursos a discussão e homologação nesse 

colegiado. Temas como a violência, a agricultura familiar, agroecologia, recursos hídricos, 
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juventude, questões de gênero, povos tradicionais, assistência técnica, crédito, entre outros, 

têm sido temas recorrentes nas plenárias do Território da Borborema. 

Esse ambiente se caracteriza pela diversidade de atores sociais e organizações 

públicas importantes para o processo de desenvolvimento territorial: 1) Sociedade Civil: 21 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). No caso dos 

CMDRS, apesar de serem instituições hibridas com a participação de membros municipais 

tanto da sociedade civil quanto do poder público, a plenária deliberou que a indicação dos 

conselhos para o Fórum da Borborema deveria contempla o representante da sociedade civil; 

21 sindicatos dos trabalhadores rurais; Acajaman; AP Mandioca; APAB; APPTA; Arribaçã; 

AS-PTA; Coonap; Cooptera; Copaf; Ecoborborema; Fórum dos Assentados; MST e POAB, 2) 

Poder Público: 21 prefeituras; Banco do Nordeste; Câmara de Vereadores de Lagoa Seca; 

Emater; Embrapa; Sedap; UEPB; UFCG e UFPB. É importante destacar que a inserção de 

novos representantes é aberta e tem como instancia de homologação a plenária do Fórum da 

Borborema. 

Por parte do poder público temos o BNB e a Emater, como as duas organizações do 

poder público envolvida há mais tempo com o processo de gestão social do Fórum da 

Borborema. Desde a sua formação, essas instituições participam de sua coordenação. O apoio 

dessas organizações vai desde a realização de reuniões, comunicação, equipamentos e 

logística para discutir os assuntos relacionados ao processo de desenvolvimento territorial 

rural da Borborema. No caso específico do BNB, esta instituição contribui com 

disponibilização de seus agentes de desenvolvimento no acompanhamento e apoio junto as 

instâncias territoriais. No caso da Emater, apesar da participação qualificada de alguns 

técnicos desde o começo da constituição do território, há ainda por parte de alguns técnicos 

uma certa resistência à participação neste ambiente. De qualquer forma, é importante registrar 

a ampliação no acompanhamento e apoio da Emater às atividades territoriais. Enfatizamos 

que a capilaridade deste órgão, com relação ao fortalecimento da política de desenvolvimento 

territorial, representa uma condição importante, podendo ser melhor aproveitada. 

Vários projetos de reforma agrária foram implementados no território desde a década 

de 1980. Atualmente existem no Território da Borborema quarenta e cinco projetos de 

reforma agrária, que assentaram 1.722 famílias em 32.763ha. Várias instituições vêm 

trabalhando junto a esses assentados e também participam do Fórum da Borborema: o MST, 

Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos de Reforma Agrária da Paraíba (Coptera-PB), 

Cooperativa Trabalho Múltiplo de Apoio às Organizações de Autopromoção (COONAP) e 
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Associação de Apoio a Políticas de Melhoria da Qualidade de Vida, Convivência com a Seca, 

Meio Ambiente e Verticalização da Produção Familiar (ARRIBAÇÃ). 

Apesar da presença dos assentamentos, a participação dos seus membros na gestão 

social do Fórum da Borborema tem sido muito baixa e deixado a desejar. Dentro das 

discussões e implementação dos projetos de investimentos territoriais, o MST, em parceria 

com a Universidade Estadual da Paraíba, campus de Lagoa Seca, recebeu a construção da 

Escola do Campo, denominada de Escola do Campo Elizabete Teixeira, que recentemente 

serviu de apoio para a realização de reuniões das instâncias do Fórum da Borborema.  

Apesar de existir comunidades tradicionais e quilombolas no Território da 

Borborema, o Fórum da Borborema não tem sido capaz de inserir este segmento no 

contexto das institucionalidades responsáveis pela gestão social do processo de 

desenvolvimento territorial na Borborema, contribuindo com esse processo ao passo que 

atribuir importância e responsabilidade aos mesmos. Conforme foi verificado em algumas 

entrevistas realizadas, a maioria dos quilombolas desconhece a existência da política de 

desenvolvimento territorial, levando a não participação desse segmento junto ao processo de 

gestão social do Fórum da Borborema. 

 

Entrevistador: o senhor já ouviu falar na política de desenvolvimento territorial? 

Entrevistado: não. 

Entrevistador: E o Território da Borborema, o senhor já ouviu alguma coisa sobre ele? 

Entrevistado: o Território da Borborema eu já ouvi falar. Não é aquele negócio do 

Polo Sindical? 

Entrevistador: o senhor já participou de alguma reunião do Fórum da Borborema? 

Entrevistado: não. 

Entrevistador: por que? 

Entrevistado: porque a gente nunca foi convidado. A gente só deve ir à onde a gente 

é convidado, né isso? 

Entrevistador: se você fosse convidado, você participaria?  

Entrevistado: acho que sim. Mas se não convidaram até hoje, por que agora iriam 

convidar. (Entrevistado 6, representante da sociedade civil, 2014) 

 

Só recentemente o Fórum da Borborema começou a verificar a ampliação, mas 

ainda de forma tímida, da participação dos representantes dos jovens e mulheres. Esse 

quadro tem se modificado com a implementação do comitê territorial das mulheres e 

juventude, que entre as suas ações destacamos a realização das conferências territoriais da 

juventude e das mulheres, no ano de 2016. Apesar de essa discussão ser um pouco 

incipiente no âmbito do Fórum da Borborema, ele é antigo e mais abrangente no Polo da 

Borborema, qualificando-o e contribuído com o debate no Fórum de Desenvolvimento 

Territorial. O mesmo acontece com a participação da Copaf nesse processo. Recentemente, 
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a cooperativa foi uma das principais articuladoras e mediadoras do Proinf 2016, que 

contemplou projeto de construção de um entreposto de produtos da agricultura familiar9, 

com foco no trabalho realizado pela juventude e mulheres. 

Apesar da inconstância da política de desenvolvimento territorial e da dificuldade de 

promover a aglutinação da diversidade de atores existentes no território, além dos desafios 

pertinentes à realização da gestão social, é importante destacar que, nos últimos anos, essa 

situação mudou de forma considerável, particularmente com a ampliação e qualificação da 

participação de atores que nas instâncias do Fórum da Borborema, no que diz respeito aos 

processos de discussão de ações e estratégias de desenvolvimento territorial. Alguns atores 

atribuem esse momento ao desmonte e falta de priorização por parte do governo federal sobre 

a política de desenvolvimento territorial. 

 

Apesar da política de desenvolvimento territorial ter avançado bastante com o 

presidente Lula, o mesmo não podemos dizer do governo Dilma. Ao contrário, com 

Dilma a política territorial praticamente acabou, a gente aqui seguiu por que temos 

instituições forte e pessoal compromissadas com a causa. Se não fosse isso, isso tudo 

já teria acabado (Entrevistado 15, representante da sociedade civil, 2014). 

 

Como podemos verificar acima, a inconsistência e a desmobilização por parte do 

governo federal em determinado momento culminou com o enfraquecimento da dinâmica 

estabelecida no Fórum da Borborema, no entanto, o acumulo de capital social (BOURDIEU, 

2007) por parte de algumas entidades fez com que essa dinâmica adquirisse uma dinâmica 

própria que independe da política de desenvolvimento territorial, especialmente quando 

destacamos as ações de dimensão territorial desenvolvida pelo Polo através de suas comissões 

temáticas (saúde e alimentação, cultivos agroecológicos, recursos hídricos, alimentação 

animal, distribuição de mudas, construção de equipamentos hídricos entre outras); da Emater 

através da mobilização de suas regionais no apoio ao levantamento da produção, subsidiando 

os projetos de compra governamentais; da Copaf, que vem sistematicamente se esforçando 

para o maior escoamento da produção da agricultura familiar com foco na avicultura 

alternativa e nos mercados institucionais; da Arribação, que há anos vem desenvolvendo 

ações de promoção e fortalecimento da produção do algodão colorido, e o fortalecimento das 

compras institucionais; a própria UFCG, que nesse formato novo de assessoria técnica vem 

                                                 
9 O entreposto submetido como proposta do Proinf 2016, tem como objetivo o fortalecimento da agricultura 

familiar do Território da Borborema com o foco nas mulheres e na juventude. A proposta consiste na construção 

de salas onde será vendido produtos da agricultura familiar, tendo o acompanhamento do Fórum da Borborema 

como instância decisória. 
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contribuindo nas ações de pesquisa e extensão, ações essas que tem contribuído para a 

qualificação do debate e das ações a serem tomadas pelo membros do Fórum da Borborema. 

 

 

4.11 O processo de desenvolvimento territorial na Borborema e a construção de 

sua gestão social 

 

Nesta parte do trabalho demonstraremos o processo de desenvolvimento territorial e 

gestão social implementados no Território da Borborema, desde a constituição do território de 

identidade, em 2003, e, posteriormente, do território da cidadania, em 2008.  

Conforme dito anteriormente, em 2003, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT), no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrária (MDA). Entre suas 

atribuições ficou a administração dos recursos da linha de infraestrutura do Proinf.  

O processo de gestão social da política de desenvolvimento rural foi influenciado 

pelos os Consórcios Intermunicipais de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local 

(CONSADs). O elemento central desses conselhos residia na criação de espaços de 

discussão de ideias e projetos, participando o poder público e a sociedade civil, cujo 

objetivo central era realizar ações de amplitude territorial com a capacidade de promover o 

desenvolvimento, tendo em vista que grande parte dos municípios possuíam baixo 

dinamismo econômico, gargalos de infraestrutura e relações políticas clientelistas, deixando 

esses municípios com pouca capacidade de resolver esses problemas individualmente. 

Desse modo, a conjunção desses municípios almejava superar os problemas comuns, além 

de constituir capital social entre esses atores no âmbito do território (MENDOÇA; 

ORTEGA, 2005).  

Tendo como referência a constituição dos CONSADs, a experiência dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e a constituição do Pronat, a 

SDT passou a articular uma política de definição de territórios rurais, numa iniciativa de se 

articular com as representações de agricultores familiares. Desse modo, a SDT, constitui uma 

estrutura organizativa, criando organismos em que os diversos agentes podiam discutir as 

ações a serem tomadas em cada território.  

Este programa pretendia a formulação de Planos Territoriais de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (PTDRS), constando os anseios dos agentes locais. A formulação desses 
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planos seria feita de forma participativa por representantes de todas as classes da sociedade 

local, identificando demandas, necessidades de investimentos e projetos para o 

desenvolvimento da agricultura familiar no território. Várias reuniões foram realizadas entre 

as organizações presente no território e representantes dos governos federal, estadual e 

municipais. Entre essas organizações destacamos: o Polo Sindical da Borborema, a AS-PTA, 

a Arribaçã, Emater, BNB entre outras. Nesse período, foram promovidos seminários e 

atividades com o objetivo de discutir a implementação de um colegiado territorial, que 

englobaria um conjunto significativo de institucionalidades da sociedade civil e do poder 

público com o propósito de discutir o desenvolvimento territorial rural sustentável, através da 

Comissão de Implantação das Ações Territoriais (CIAT). Nessa perspectiva, seriam essas 

institucionalidades responsáveis pelo processo de gestão social a ser desenvolvido. 

Posteriormente, essa política foi estendida e ampliada, a partir do interesse do 

governo federal em expandir e intensificar suas ações de cunho social. Dessa forma, foram 

criados os Territórios da Cidadania, que passou a reunir, sob uma única política diversas 

ações ministeriais, perante a coordenação da Casa Civil. Portanto, há uma maior unidade de 

ação e uma centralização da coordenação (FAVARETO, 2009). 

De qualquer forma, e apesar do significativo e importante esforço do governo federal, 

Favareto (2009) destaca a existência de uma dualidade entre essas políticas públicas. As ações 

realizadas constituem um viés territorial ao passo que as políticas públicas envolviam em 

demasia as organizações familiares nos municípios. Além disto, nos colegiados territoriais 

alguns agentes não estão representados, tais como as organizações patronais ou outros setores 

que estão fora da questão “agro”. 

Outro elemento que corrobora com a perspectiva setorial na política territorial foi a 

dependência da trajetória por parte dos atores sociais envolvidos tanto na elaboração, quanto 

na execução das políticas setoriais. Esse movimento tem limitado a formação de 

competências para elaborar e executar uma política territorial propriamente dita, sendo 

territorial apenas na denominação. 

Todo esse conjunto de ações será responsável pelas características que marcam até 

hoje a gestão social do Fórum Territorial da Borborema. 

Inicialmente, o articulador estadual apresentou as diretrizes e a forma de 

operacionalização do Pronat. Nessas reuniões e seminários realizados com a participação 

dos representantes do governo federal, estadual, municipal e membros da sociedade civil, 

pactuou-se que a constituição do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável 

da Borborema, como a institucionalidade territorial da gestão do programa, teria como 
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princípio o atendimento aos requisitos constantes nas resoluções número 48 e 52, emitidas 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF).  

Na oportunidade, o Fórum da Borborema era composto majoritariamente por 

representantes da sociedade civil, mas contava com a participação de entidades do poder 

público, a exemplo do BNB, Emater e os representantes de algumas prefeituras. Segundo os 

membros mais antigos, a participação dos representantes das prefeituras aumentou com a 

implantação do Pronat. 

 

Com a chegada do PRONAT e junto com ele os recursos do PROINF, que antes iam 

direto para as prefeituras, o Fórum da Borborema começou a receber e aumentar a 

participação dos representantes das prefeituras. Alguns deles, chegavam a dizer que só 

vinham por causa dos recursos, e outros tinham medo que se viessem os seus 

municípios iam deixar de receber recursos do governo federal (Entrevistado 17, 

representante da sociedade civil, 2014). 

 

Concluídas as atividades e reuniões da Comissão de Implantação das Ações 

Territoriais (CIAT), o Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema, 

enquanto colegiado territorial passou a ser a principal institucionalidade do território. 

Como forma de envolver o poder público municipal nesse processo, foram realizadas 

algumas reuniões com os prefeitos, ocasião em que se buscou mostrar a importância e 

viabilidade que a política de desenvolvimento territorial poderia ter para o território. Apesar 

da iniciativa, a participação dos gestores foi baixa. Uma alternativa para resolver esse 

problema foi solicitar aos gestores que indicassem representantes para participar das reuniões. 

Esse movimento ampliou significativamente a participação dos representantes do poder 

público. No entanto, essa ampliação não foi acompanhada pela qualidade nem tampouco pela 

autonomia destes nas reuniões. Entre os elementos que limitava a qualidade na participação 

destes autores está relacionando a rotatividades destes representes como também a falta de 

autonomia dos mesmo no processo de gestão social. 

Com a passagem do território de identidade para o território da cidadania da 

Borborema e com o respectivo lançamento da matriz orçamentária, que trazia um volume 

considerável de recursos ao território, a participação dos gestores e outras instituições 

aumentou significativamente. Para se ter uma ideia, em função da quantidade de pessoas 

presentes, uma das plenárias do Fórum teve que ser realizada em um ginásio de esporte. Ao 

passo que a matriz orçamentária ampliava a participação dos atores, as explicações, e o 

caráter majoritariamente consultivo das ações, e a pouca capacidade de deliberação daquela 

plenária levou as plenárias seguintes a uma queda significativa no número de participantes. 
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Ainda segundo um dos membros da coordenação (Entrevistado 11, 2014), a 

participação das prefeituras estava condicionada à dinâmica e à elaboração de projetos 

territoriais, pois a elaboração e execução desses projetos tinha como condição a anuência dos 

gestores. O momento significativo desse processo se dá durante as discussões e aprovação da 

matriz orçamentária do PTC, de forma especial do Proinf-Infraestrutura. 

  

O momento de maior participação acontece quando precisamos discutir o PROINF, 

todo mundo participa pensando em levar o dinheiro para os seus municípios, em 

grande medida, alguns projetos não contemplam o território, ficando localizado 

apenas nos municípios. Nós tentamos evitar esse tipo de projeto, mas isso sempre vem 

acontecendo, pois é sempre uma correria, o governo federal lança o edital e nunca tem 

nada pronto, e tudo feito na carreira, e as vezes para não perder o recurso a gente pega 

um desses projetos, traz para o colegiado discutir e decidir sobre ele (Entrevistado 11, 

representante do poder público, 2014). 

 

Para outro entrevistado da coordenação (Entrevista 14, 2014), a passagem do 

território de identidade para o território da cidadania tornou o Fórum da Borborema mais 

engessado, principalmente com relação à composição. Esse momento serviu para mostrar a 

capacidade que as instituições possuíam nesse ambiente, ao passo que em plenária territorial a 

tese da paridade não obteve sucesso, tendo em vista que os membros da sociedade civil 

conseguiram aprovar em plenária que os representantes dos CMDRS no Fórum deveriam ser 

oriundos da sociedade civil. Essa aprovação possibilitou que a composição do Fórum passasse 

a ter mais membros da sociedade civil do que com membros do poder público. A paridade só 

ficou presente no âmbito da coordenação. 

Com a mudança do governo do presidente Lula para o da presidenta Dilma Rousseff, 

houve alteração na execução da assessoria técnica do programa. Nesse segundo momento, 

esta não pôde ser mais executada pelas instituições da sociedade civil. Assim, a assessoria 

técnica das instituições da sociedade civil passou para as instituições de ensino superior 

(universidades e institutos federais) através dos Núcleos de Extensão e Desenvolvimento 

Territorial (NEDET). Essa transição causou tensionamentos entre os representantes da 

sociedade civil e os assessores. Os representantes da sociedade civil alegavam que esse novo 

formato acabaria com a autonomia da sociedade civil no processo de gestão social do Fórum 

(Entrevistado 29, 2015). Por outro lado, a nova assessoria salientava que estavam ali apenas 

para cumprir o edital e as orientações da SDT, ficando com isso garantida a autonomia dos 

atores territoriais.  

Como mostram estudos (CANIELLO et al., 2013, 2014), o auge da política territorial 

ocorre entre os anos de 2006 e 2010, com a liberação de um montante significativo de 



110 
 

 

 

recursos para os territórios. Nessa época, se constata o investimento com a formação dos 

atores, em que um dos objetivos principais era o incentivo ao processo mais qualificado de 

participação social. Foram realizadas várias atividades nacionais, estaduais e territoriais, a 

exemplo das conferências (Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário), participação dos 

salões territoriais, Encontros Nacionais dos Colegiados Territoriais (ENCONTER), oficinas e 

cursos.  

Em 2010, foram constituídas parcerias com as universidades, no caso específico da 

Borborema, com a UFCG, a exemplo das Células de acompanhamento e Informação da 

Borborema, cujo o objetivo principal era o monitoramento e levantamento de informações 

sobre a política de desenvolvimento territorial. Ao final do projeto, os resultados mostram que 

a eficiência e eficácia dos projetos não acompanham o montante de recursos alocados. No 

caso do Território da Borborema, quase nenhum projeto foi concluído e os que foram não 

conseguiram desenvolver as atividades a que eles se propunham.  

Apesar dos limites encontrados, para alguns membros do colegiado, esse processo 

possibilitou importantes conquistas no que se refere ao processo de gestão social, tendo em 

vista que foi possível trocar experiências e saberes entre os atores territoriais, apesar dessas 

atividades terem contemplado um número pequeno de atores, conforme dados encontrados 

nas listas de presenças, atas e depoimentos de alguns entrevistados. 

Desde a sua formação em 2003, o Fórum da Borborema contou com a assessoria 

territorial prestada por seus próprios membros, entre os quais, destacamos a assessoria 

desenvolvida inicialmente por membros da AS-PTA/Polo Sindical da Borborema e, 

posteriormente, pela Arribaçã. Apesar dos assessores fazerem parte desta instituição, o processo 

seletivo dos mesmos era conduzido pela coordenação do Fórum e depois homologada pela 

plenária territorial. Em 2013, a assessoria passou a ser realizada através de chamada pública e o 

assessor era escolhido em processo seletivo pela entidade vencedora. Nos estados, esse processo 

fórum conduzidos e tinha o acompanhamento das delegacias federais do MDA. 

Essa nova prática no processo de gestão social gerou insatisfação em vários atores. 

Os argumentos que causaram insatisfação estavam relacionados ao fato de que a gestão 

territorial passaria a ser realizada por uma entidade de fora do território e até mesmo do 

Estado; outro motivo reside no fato dos atores já terem uma certa sinergia com as instituições 

que prestavam a assessoria territorial e participavam do Fórum desde a sua criação. Segundo 

um dos coordenadores do fórum,  
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Esse processo é muito complicado, pois corre o risco do assessor escolhido não 

conhecer a dinâmica local, e as instituições, e você sabe que para ter transito e 

acompanhar as atividades leva tempo, e o que nós não temos é tempo, por isso que 

defendo que o assessor seja da região e conheça a dinâmica para o trabalho se melhor 

desenvolvido (Entrevistado 10, representante do poder público, 2014). 

 

Segundo o mesmo entrevistado, a atuação de uma entidade de fora do território 

poderia diminuir a autonomia dos atores territoriais. Apesar da resistência de alguns atores, a 

nova assessoria deu continuidades às atividades já desenvolvidas e passou a atuar a partir da 

delegação da coordenação executiva e das demandas atribuídas pela SDT/MDA, 

diferentemente do que imaginavam alguns atores, esse novo modelo de gestão não alterou em 

nada a dinâmica da política de desenvolvimento territorial. Ainda com relação ao 

enfraquecimento da política de desenvolvimento territorial, de forma diferente, outro 

representante do colegiado (Entrevistado 16, 2014) afirmou: “o que enfraqueceu a política 

territorial foram as mudanças que passou a SDT durante o governo Dilma, com a saída da 

equipe que realmente conhecia a política de desenvolvimento territorial”. 

No auge dessa dinâmica, em virtude dos vários momentos de formação e de 

interação ente os setores do rural, foi possível realizar um significativo intercâmbio de 

conhecimento inovações e tecnologias sociais, por intermédio de um intenso processo de 

gestão social que, nesse primeiro momento, tinha um significativo apoio da política de 

desenvolvimento territorial patrocinada pela SDT/MDA. 

Mesmo com o corte de recursos destinado a política de desenvolvimento territorial, 

algumas instituições que compunham a coordenação executiva continuaram a se reunir, 

mesmo que em número menor e com recursos das próprias instituições e, em parceria com 

outras instituições, deram continuidade as atividades do Fórum da Borborema. Apesar desse 

do enfraquecimento da política de desenvolvimento territorial, o Fórum da Borborema 

continua sendo portador de legitimidade em função da trajetória histórica que as instituições 

que dela participam possuem. Por isso, para a maioria dos membros, o Fórum da Borborema 

continua sendo uma das mais importantes institucionalidades do Território da Borborema. É 

no fórum que acontecem as principais discussões, debates e encaminhamentos sobre o 

desenvolvimento do território, a exemplo das discussões que estão sendo feitas sobre as 

compras governamentais que têm como foco a compra dos produtos da agricultura familiar 

para a merenda (PNAE). Essas discussões vêm sendo feitas no âmbito da Câmara temática de 

Assistência Técnica, Financiamento e Acesso aos Mercados.  

No âmbito da Câmara de Segurança no Campo destacamos os debates sobre a 

segurança no campo que têm como base a formação dos conselhos municipais de segurança 
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em todos os municípios como uma forma de pressionar as autoridades constituídas. Outra 

ação que tem chamando atenção, e que vem sendo realizada pela Câmara de Educação no 

Campo contempla o fechamento das escolas do campo e a consequente inda destes alunos 

para escolas localizadas na zona urbana, o que, segundo dados preliminares, tem levado ao 

aumento de violência sexual e ao consumo de drogas entre as crianças e os adolescentes. 

Outro tema que tem sido bastante fecundo nas discussões do fórum é a questão de gênero, ao 

passo que discute o papel da mulher no desenvolvimento do território, por fim destacamos as 

discussões em torno da juventude como protagonista desse processo. Não por acaso, o Fórum 

da Borborema realizou três conferências territoriais no ano de 2016, entre elas a de mulheres e 

juventude, a terceira foi a assistência técnica. Nessas atividades a ideia central era privilegiar 

os segmentos sociais historicamente não contemplados pelas políticas públicas.  
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5 COMPREENSÃO DOS ATORES SOBRE A GESTÃO 

SOCIAL  

 

Esta parte da tese tem como base as informações levantadas pela Célula de 

Acompanhamento e Informação do Território da Borborema e as entrevistas realizadas com 

os membros do Fórum da Borborema. A ideia central deste capítulo é captar, a partir da 

percepção dos atores, como eles procedem e analisam o processo de gestão social. Este 

capítulo está dividido da seguinte forma: uma introdução, seguida das seguintes seções: uma 

seção que trata da percepção dos membros do Fórum da Borborema sobre o processo de 

gestão social de uma forma geral, em seguida, foi realizado a análise e desenvolvimento dos 

seguintes elementos: a participação como elemento fundante da gestão social; assessoria 

técnica entendido como apoio desse processo; as reuniões e as suas decisões e os seus 

desdobramento; as informações geradas; os temas tratados nas atividades territoriais, com 

destaque para o tema de projetos de investimentos, os problemas decorrentes desse processo, 

a produção de documentos por parte do fórum, entendido como a materialização desse 

processo. Dando continuidade temos a organização social do Fórum da Borborema e as suas 

estratégias, e por fim, as representações, influências e relações de poder no Fórum da 

Borborema. 

A participação nesses ambientes apresenta-se como uma das mais importantes 

características do processo de gestão social dos fóruns e colegiados territoriais, tenda em vista 

que eles agregam um número significativo de atores sociais. Diante disso, a gestão social está 

relacionada ao fortalecimento qualificado das organizações para a sua participação. Os fóruns 

e colegiados territoriais se constituem como o eixo central da gestão territorial e são instâncias 

institucionais em que a participação é efetuada e se realiza o “ciclo de gestão territorial”, 

envolvendo a negociação e deliberação acerca de todos os processos de constituição, 

representação, participação, operação e de impacto das ações dos colegiados (CANIELLO et 

al., 2014). 

A gestão do colegiado permite que o território seja conduzido a partir de decisões e 

ações que favoreçam o processo de desenvolvimento sustentável a partir da ação conjunta e 

concertada de instituições que visam dar os rumos mais adequados ao território, considerando 

suas potencialidades e vulnerabilidades, mantendo as características de identidade territorial 

para fortalecer suas bases econômicas, sociais, culturais, institucionais e demográficas. Esse 

processo se baseia na introdução de uma nova “cultura cívica” (PUTNAM, 2006) nas áreas 
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rurais brasileiras, fundamentada na tomada de decisões democráticas sobre a inclusão de 

atores territoriais na gestão participativa de projetos de desenvolvimento rural sustentável. 

Sua definição acontece a partir de mecanismos de gestão (planejamento, organização dos 

atores e o controle social) que dão coerência às políticas públicas, na medida em que 

procuram melhorar seu desempenho e sua eficácia (PERICO, 2009). 

O trabalho realizado pela Célula de Acompanhamento Informação (CAI-Borborema) 

foi fundamental para destacar o Fórum da Borborema como a principal institucionalidade 

responsável pela gestão do desenvolvimento territorial da Borborema. Diante dessa 

constatação, a possibilidade de aferir a percepção dos membros do Fórum da Borborema, se 

mostrou fundamental para interpretação sobre a gestão social desenvolvida no Fórum. 

Gestado no âmbito da SDT/MDA e em parceria com algumas universidades, a proposta das 

Células de Acompanhamento Informação tem como fundamento a ideia de desenvolvimento, 

baseada no arcabouço teórico construído por Amartya Sen, que se coloca em contraposição às 

ideias sobre desenvolvimento estabelecidas pelos economistas clássicos. Na acepção de Sen,  

os atores locais são responsáveis e condutores dos  processos de desenvolvimento, ajudando a 

pensa-los sob várias dimensões e atores, perpassando as atribuições da economia e do Estado 

(SEN, 2010). 

A ideia de desenvolvimento defendida por Armatya Sen (2010) é entendida como um 

processo de expansão das liberdades. A liberdade é concebida como resultado de ações e 

decisões, desde que executadas a partir de oportunidades reais com relação às circunstâncias 

pessoais e sociais, principalmente quando às condições para os indivíduos evitarem as 

privações de suas vidas. Essa perspectiva também prevê a necessidade de se assegurar as 

liberdades individuais, como garantia de decidir o significado do desenvolvimento e com elas 

garantir a sua conquista (SEN, 2010). 

Esse ponto de vista consiste na eliminação das restrições que limitam as escolhas e 

oportunidade das pessoas, ampliando a liberdade. Como destacam Rambo et al. (2012), essas 

instâncias estão relacionadas à abordagem das capabilitties (capacitações) que buscam avaliar 

a capacidade (liberdade) dos indivíduos escolherem e realizarem as ações para que se alcance 

estados tidos como desejáveis. Dessa forma, a capacidade de escolha está conectada à 

qualidade de vida dos indivíduos. 
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5.1 O Fórum da Borborema 

 

Em nosso trabalho, a percepção é entendida como algo que se difere da sensação e 

está relacionado ao estimulo-resposta. É uma interpretação inacabada e provisória, que se 

refere ao campo da subjetividade e da historicidade, ao mundo dos objetos culturais, das 

relações sociais, do diálogo, das tensões, das contradições e das experiências afetivas 

(NOBREGA, 2008), constituindo-se na capacidade de o indivíduo compreender as partes 

externas relacionadas às suas experiências, apresentando-se nas opiniões e, em todas as ações, 

as ações de um indivíduo. O ato perceptivo é a capacidade de dar sentido aos objetos e às 

situações que se visualizam e se experimentam (MERLEAU-PONTY, 2006 apud RAMBO et 

al., 2015). 

Para Simon (1978) e Gasson (1973), citados por Rambo et al. (2015), a percepção 

constitui-se a partir dos elementos da visão de mundo de cada indivíduo, que orientam as suas 

ações e decisões. As várias motivações são resultado das diferentes percepções dos indivíduos 

sobre a vida. Nesse sentido, a percepção fundamenta as decisões, atitudes e posturas dos 

agricultores. É fundamental entender suas percepções para compreender as dinâmicas 

territoriais. Esse entendimento é fundamental para a elaboração e constituição de políticas de 

desenvolvimento rural (como por exemplos as políticas de convivência com o semiárido) em 

função dessas estarem em sintonia com as expectativas dos sujeitos, ampliando com isso as 

possibilidades de liberdade e protagonismo frente aos processos de desenvolvimento 

(RAMBO et al., 2015). 

Abaixo apresentaremos a percepção dos principais atores do processo gestão social 

do desenvolvimento territorial do Território da Borborema. De uma forma geral, os 

entrevistados atribuíam ao processo de implantação do Pronat, no Território da Borborema, 

como um evento relevante e positivo para o processo de desenvolvimento rural. Ainda para 

esses mesmo informantes, o fato de existir uma dinâmica anterior no território, contribuiu de 

forma decisiva para o estágio desse processo. Apesar dos significativos avanços, foi 

consensual nas suas falas que o ponto fora da curva se deu com a inconsistência das ações 

(seja de assessoria ou de financiamento) causadas pelas mudanças de governo Lula para o 

governo Dilma, alterando significativamente a política de desenvolvimento territorial a partir 

de 2011, movimento esse que culminou por fragilizar as expectativas desses atores com 

relação ao processo de gestão social do desenvolvimento. Um dos pontos destacado nesse 

processo por alguns entrevistados diz respeito a passagem da assessoria que antes era 



116 
 

 

 

conduzida por entidades da sociedade civil e foi substituída pela assessoria que passou a ser 

realizadas pelas universidades e institutos federais através dos Núcleos de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial (NEDET). 

Para os membros da coordenação, esse processo só não foi mais acentuado, ou até 

mesmo decisivo, porque o Fórum da Borborema, em função da sua dinâmica e da trajetória 

histórica dos seus atores, conseguiu manter uma certa funcionalidade, mesmo com a 

diminuição da dinâmica da gestão social. Segundo esses membros que participam a mais 

tempo dessa dinâmica, essa resistência e continuidade é atribuída à autonomia dessa 

institucionalidade (em suas formas organizativas) em relação à normatização da política 

pública de desenvolvimento territorial. Segundo um dos entrevistados, é a relativa autonomia 

que possui o Fórum da Borborema que vem garantido a sustentabilidade de seu modelo de 

gestão social. 

 

Se tivéssemos seguido à risca o que determinava as orientações da SDT, sem respeitar 

a dinâmica local, o Fórum da Borborema não funcionava mais. É muito fácil montar 

um documento e dizer o que os outros tem que fazer. Nós sabemos o que fazer, temos 

diagnósticos, temos ações, planejamos e executamos muitas iniciativas para fortalecer 

o território. Um exemplo são as feiras agroecológicas, a distribuição de mudas, o 

trabalho com a alimentação animal, com os recursos a água, com a juventude, com a 

mulher, com a criança, entre tantos outros temas. Hoje nós conseguimos fazer isso, 

mas levamos muito tempo para chegarmos aqui (Entrevistado 2, representante da 

sociedade civil, 2014). 

 

Um exemplo dessa autonomia diz respeito às formas organizativas presentes nas 

institucionalidades, as quais continuaram com a constituição do Fórum da Borborema. O 

primeiro ponto que foi orientado pelos documentos da SDT e foi tencionado pelas instituições 

da sociedade civil diz respeito a paridade entre entidades da sociedade civil e do poder 

público. Após discussão na plenária foi aprovado que as prefeituras, os Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais e os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável de os 

municípios vinte e um municípios teriam direito de voz e voto. No entanto, foi aprovado 

também que os indicados dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

deveriam ser oriundos de organizações da sociedade civil.  

Quanto às formas organizativas, mesmo com as orientações da SDT, Fórum seguiu 

com as dinâmicas de suas instituições, tendo o Polo Sindical e suas comissões temáticas como 

estruturas orientadoras.  

Na seção abaixo analisaremos as percepções destes atores sobre alguns elementos 

que compões a gestão social do Fórum da Borborema. 



117 
 

 

 

5.2 A participação 

 

Segundo as informações levantadas junto ao Sistema de Gestão Estratégica (SGE), 

no ano de 2010, quase a totalidade das instituições (69/80 – 86,25%) participavam há mais de 

dois anos das atividades do fórum. Segundo alguns membros da coordenação entrevistados, a 

participação dessas instituições teve como motivador a sedução que a matriz orçamentária do 

programa provocou em várias instituições. 

 

Quando o governo federal lançou o Programa Território da Cidadania e junto com ele 

o dinheiro que cada território teria, foi um alvoroço danado. As representantes das 

prefeituras pensavam que tinha aumento o dinheiro, mas quando chegaram lá, o único 

recurso que eles poderiam discutir, e mesmo assim não poderia ir apenas para o 

município, era o PROINF. Nesta época, as plenárias eram lotadas, prefeito e secretário 

um batendo no outro, depois começou a se esvazia e ficou apenas os que acreditam no 

trabalho coletivo (Entrevistado 29, representante da sociedade civil, 2014). 

 

Apesar da dificuldade, aferimos que 40 instituições (50% do total) participam do 

Fórum da Borborema há mais de três anos. Isso mostra uma constância de participação dessas 

instituições. É importante destacar que as instituições com um maior período de participação, 

são representantes da sociedade civil, a exemplo dos sindicatos de trabalhadores rurais, e 

outras instituições que fazem parte ou são parceiras do Polo da Borborema atuam no território 

desde a década de 1990.  

De acordo com as informações levantadas, o tempo de participação médio das 

instituições no Fórum da Borborema é de 3,8 anos, indicando que essas instituições, em quase 

toda totalidade, vêm participando ou pelo menos se inseriram no território cidadania constituído 

em 2008. Outro dado interessante relaciona-se ao fato de 20 (25%) dessas instituições estão 

presentes há mais de cinco anos desse fórum, indicando que essas instituições participam da sua 

gestão social desde a constituição do território de identidades rurais, em 2003. Nesse sentido, 

seguimos o entendimento de Tenório (2008) e Nascimento (2012), que destacam alguns 

elementos, como: a participação, a coletividade, a democracia e a cidadania, que se apresentam 

como ideais norteadores das ações de gestão social. 

Por fim, como destacado anteriormente por como destacado anteriormente por Ray 

(2000) a perspectiva do desenvolvimento territorial enquanto resultado da democracia 

participativa possibilita a constituições de ambientes de participação e tomadas de decisões, os 

quais podem alterar o processo de desenvolvimento. Esse processo decisório é resultante de 

uma construção coletiva baseada na participação, o que implica na construção de autonomias 
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em contraposição a processos coercitivos, com a prerrogativa de proporcionar igualdade nas 

condições de participação. 

Desta forma, a gestão social constitui-se como um processo de legitimação social na 

condução das políticas públicas, baseados na participação, na coletividade, na democracia e 

cidadania como indutores das ações de gestão social, cuja a autoridade decisória e 

compartilhada entre os participantes da ação. 

Assim, a participação tem como objetivo a contribuição para um conjunto de 

indivíduos e a sociedade como um todo, interferindo de forma direta na dinâmica da história, 

permitindo que todos construam, gerenciem e façam parte do processo, compartilhando os 

mesmos interesses e objetivos. Como preceituada por Freire (1996), a participação, no 

processo decisório, possibilita o crescimento e amadurecimento dos atores, ampliando com 

isso a sua visão do mundo, tornando-os portadores de razão e membros participantes de um 

ambiente público. 

 

  

5.3 A assessoria técnica 

 

Para a maioria dos entrevistados, a assessoria técnica desempenha um papel 

importante para a gestão social do território. Segundo as informações levantadas, a figura do 

assessor técnico é reconhecida por 85% (68 membros) dos entrevistados e pouco mais de 13% 

disseram não saber se o fórum possui assessoria técnica. Para o percentual que diz não saber 

se existe assessoria técnica, os respondentes compunham o grupo de entidades com o 

percentual de participação baixo. Ainda segundo os entrevistados, esse percentual de mais de 

80% indica que o papel e as atividades realizadas pelo assessor são reconhecidos pelos 

membros que participam do fórum, atividades estas que têm sido fundamentais para o 

prosseguimento dos trabalhos realizados.  

Apesar do reconhecimento da existência de um assessor técnico, a pesquisa nos 

mostra que 36,25% desconhecem há quanto tempo o assessor técnico exerce suas funções. 

Segundo alguns membros da coordenação, esse número pode estar associado a dois contextos: 

o primeiro pelo fato do assessor geralmente estar ligado a uma das organizações do território, 

o que, segundo entrevistados, faz com que o membro do fórum não saiba se a fala naquele 

momento é do assessor territorial ou da instituição que ele está ligado; o outro contexto 

contempla à alternância recorrente na condução da assessoria territorial na época. Com isso, 



119 
 

 

 

fica claro, na fala dos entrevistados e nos números obtidos com a aplicação do questionário, 

que, mesmo com a existência da assessoria, as atribuições e funções do assessor territorial não 

estão bem definidas pelo colegiado, influenciando fortemente na organização e no 

desempenho do colegiado. 

Por outro lado, mesmo sem ter clara as funções do assessor territorial, 40% dos 

respondentes, quase a totalidade 75 instituições (93,75%), disseram ter recebido algum tipo de 

convite para participar do Fórum da Borborema. 

A escolha e seleção dos membros do Fórum da Borborema acontece em sua grande 

maioria por convite direto às organizações (63,75%). Segundo os entrevistados, a escolha das 

organizações é aberta e o principal critério para o convite, que pode partir de qualquer um dos 

membros do fórum, está ligado à trajetória e compromisso da instituição com o 

desenvolvimento do território. 

 

 

5.4 As reuniões e as decisões 

 

Constituído o Fórum da Borborema, o principal momento dessa institucionalidade 

são as reuniões. Nesse sentido, procurou-se aferir, em 2010, a quantidade de reuniões que 

esses membros participaram, desde a sua chegada, e foi obtido o seguinte resultado: quase a 

metade (45%) dos membros disseram ter participado de mais de 20 reuniões e, 13,75%, entre 

11 e 20 reuniões. Esses dois mostram a significativa participação nas reuniões (58,75%) por 

parte dos membros indicando uma funcionalidade (pelo menos em termos quantitativos) deste 

colegiado. No entanto, outro número nos chamou a atenção. Mais de um quarto (21/80), ou 

seja 26,25% dos entrevistados não sabe quantas reuniões aconteceram. Segundo os 

entrevistados, a significativa participação estava associada ao período de implantação do 

Programa Territórios da Cidadania, no qual houve uma série de reuniões e mobilizações. Por 

outro lado, eles atribuem a baixa participação à rotatividade dos representantes dessas 

instituições. Para eles, com certeza, a pessoa deve ter participado de poucas reuniões, no 

entanto, a organização foi convidada para mais de 20 reuniões. É importante diferenciar a 

participação da pessoa que naquele momento representa a instituição, da participação em si da 

própria instituição. Fazendo-se necessário considerar o significativo grau de rotatividade 

praticado por algumas instituições, com destaque para as instituições do poder executivo. 
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Segundo mais da metade das instituições (53,8%), essas reuniões acontecem num 

intervalo de dois a quatro meses. De toda sorte, é importante mencionar que, segundo os 

membros da coordenação do fórum, a coordenação do colegiado territorial se reúne 

mensalmente. 

Diante desse quadro, procurou-se saber a capacidade de decisão dos representantes 

dessas organizações presentes no processo de gestão social. A capacidade utilizou a seguinte 

escala de avaliação e legendada da seguinte forma: muito baixa (1), baixa (2), mais ou menos 

(3), alta (4) e muito alta (5). Ver figura 4 abaixo.  

 

Figura 4 - Capacidade de tomada de decisão s membros do Fórum da Borborema (%) 

 

 Fonte: CAI, 2014. 

 

Os representantes que tiveram as suas capacidades de decisão melhor avaliadas, 

conforme escala de avaliação (alta e muito alta), foram os representantes das associações e 

sindicatos, lembrados por 56 (70%) dos entrevistados. Seguindo essa escala, aparecem: os 

representantes dos agricultores familiares, com 66,3% (53 membros), e os representantes das 

organizações não governamentais, destacados por 50 instituições (62,5%). Ainda foram 

lembrados por mais da metade dos membros (47), os representantes dos movimentos sociais. 

Esses números nos evidenciam a forte capacidade de tomada decisão que os membros da 

sociedade civil possuem dentro colegiado do Território da Borborema (Ver figura acima). É a 

partir das várias formas de controle, em reuniões e no processo decisório, que determinado 
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grupo ou classe estabelecem laços de identidade social. Seja de forma equilibrada 

proporcionando uma interação construtiva, seja de forma autoritária, vertical e centralizadora, 

ao que Haesbaert (2002) denominou de apropriação simbólica. 

Esse aspecto mais uma vez se relaciona ao papel que essas instituições vêm 

desempenhando no território nos últimos anos, de forma especial, o Polo Sindical Borborema, 

que tem em sua base constitutiva os representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais, 

associações, agricultores familiares, organizações não governamentais e os representantes dos 

movimentos sociais. 

Por outro lado, os representantes que tiveram a sua capacidade de decisão menor 

avaliada foram os membros do poder público. A baixa capacidade de decisão atribuída a esses 

representantes está relacionada a vários fatores. No caso dos representantes dos governos 

municipais, primeiro, é importante destacar a ausência dos gestores nas reuniões do fórum e, 

em seguida, destaca-se a falta de autonomia que os representantes das prefeituras possuem em 

função da não participação dos gestores nessas reuniões. Segundo alguns membros da 

coordenação entrevistados, não há uma regularidade na participação da mesma pessoa, 

fazendo com que haja uma falta de acompanhamento das atividades territoriais. 

 

São poucas as prefeituras que enviam o mesmo representante, isso quando mandam. E 

quando manda a pessoa chega perdida, não sabe como funciona e nem o que tá 

acontecendo. Para você participar mesmo do Fórum e contribuir com ele é preciso 

acompanhar todas as reuniões. Chegou ao ponto de o Prefeito enviar o seu motorista 

para lhe representar, veja que absurdo. Para mim os prefeitos não acreditam na 

política territorial, aliás é pouca gente que acredita. Eu participo e acredito, mas é 

muito difícil convencer alguém que isso aqui funciona (Entrevistado 32, representante 

da sociedade civil, 2014). 

 

No caso dos representantes das universidades, esse número está associado à falta de 

participação dos representantes dessas instituições nas reuniões do fórum. Segundo 

informações da assessorial territorial, das três universidades (UFCG, UFPB e UEPB) 

inseridas no Território da Borborema, nenhuma delas tinham os seus representantes 

participando efetivamente das reuniões do fórum. O mesmo acontecendo com os 

representantes do governo estadual. Aliado a esses fatores poderíamos ainda destacar a 

rotatividade e a não participação dos representantes destas instituições. Não restam dúvidas de 

que essa realidade afeta consideravelmente o desempenho da gestão do Fórum da Borborema, 

pela importância que estas instituições possuem à qualificação do debate e à tomada de 

decisões. 
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A hegemonia das entidades da sociedade civil está relacionada à trajetória e ao 

trabalho que elas vêm desenvolvendo junto aos agricultores familiares dentro do fórum, sendo 

importante destacar a forma como essas organizações marcam posição nas reuniões do 

colegiado, evidenciando uma “cumplicidade de projeto” dessas entidades por terem como 

público alvo de suas ações os agricultores familiares. A qualidade e a participação desses 

atores no colegiado estão intimamente ligadas às dinâmicas existentes no território antes 

mesmo da constituição do colegiado. Eles apresentam uma forte e consistente articulação 

dentro desse espaço. Para uns, isso pode ser entendido como negativo à medida que provoca o 

distanciamento de algumas instituições e, para outros, se torna fundamental no sentido de ser 

um elemento importante de mobilização. 

 

 

5.5 As Informações 

 

Tomadas as decisões, o principal mecanismo utilizado para propagar essas decisões, 

segundo informações dos entrevistados, foi a Internet. Segundo mais de 3/4 dos representantes 

(81,25%), as decisões e as ações tomadas pelo colegiado foram repassadas para seus membros 

através de e-mail. Segundo os entrevistados, essas informações foram repassadas por meio de 

comunicação pessoal, sendo destacado por 29 membros (36,25%), e via parceiros (organizações 

da sociedade civil), que foi lembrado por 26 representantes (32,50%).  

Apesar de terem citado estes mecanismos de comunicação, os entrevistados relataram 

que algumas informações, segundo eles importantes, não eram repassadas para todos os 

membros do colegiado. Eles alegam que grande parte das informações são concentradas e 

restritas a um número pequeno de organizações, entre elas foram citadas o Polo da Borborema, 

a AS-PTA e a Arribaçã. Para alguns entrevistados, essa centralidade termina por causar 

constrangimentos e até mesmo o afastamento de algumas organizações, como foi o caso de 

representantes dos municípios mais afastados do eixo central do território. Segundo um dos 

entrevistados, “o fórum só debate coisa de interesse do Polo. Quando é coisa do interesse das 

prefeituras ou de outras instituições que faz parte do Polo, elas não querem debater” 

(Entrevistado 24, representante do poder público, 2014). 

Apesar de terem dito que as principais fontes de contato do Fórum com os seus 

membros aconteciam através de e-mail, alguns entrevistados disseram que os e-mails estavam 

restritos apenas aos convites para as reuniões. Afora o convite, vários membros do Fórum 
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alegaram existir um hiato entre a comunicação/informação estabelecida entre a coordenação do 

Fórum e os membros e o restantes de seus membros (plenária). Eles também destacaram como 

pontos fracos a precária articulação entre os atores sociais, a condução das dinâmicas colegiadas 

e o funcionamento do Fórum. Aqui eles destacaram a falta de objetividade das reuniões, a não 

socialização de documentos e o longo tempo gasto nas plenárias (assembleísmo). Segundo um 

deles “se fala muito e se produz pouco”. Para alguns membros, essa falta de objetividade tem 

afastado várias instituições das reuniões (CANIELLO et al., 2015).  

A falta de conhecimento sobre a forma como são repassadas as decisões e ações do 

fórum, relatada por alguns membros, pode ser de certa forma justificada pela não participação e 

pela rotatividade de vários deles, levando a uma descontinuidade das atividades, e ao 

consequente enfraquecimento das discussões e das definições das prioridades do Território. 

Nesse sentido, fica evidente a necessidade de se criar mecanismos de controle e socialização de 

informações com o objetivo de minimizar esses problemas, melhorando a funcionalidade e a 

produtividade do colegiado. Nesse sentido, seria importante o debate em torno da necessidade 

da indicação, por parte das instituições, de representantes minimamente qualificados e 

conhecedores dos problemas, potencialidades e dinâmicas sociais presentes no território. 

Para Raffestin (2011), as relações territoriais se apropriam do espaço, constituindo-se 

como produto de um campo de poder, estabelecido por relações sociais de comunicação. 

 

 

5.6  Os temas 

 

Tendo como característica ser uma arena de debate, o fórum tem como objetivo, 

debater temas relacionados a sua identidade e as suas características. Nesse sentido, os 

membros do fórum destacaram os temas que são frequentemente mais tratados (ver figura 5 

abaixo), em que o com maior frequência é o tema relacionado a projetos, citado por 56 

entrevistados (70%).  

Esse número, em certa medida, reflete a dinâmica e as bases das discussões do fórum 

territorial. Esse dado também pode estar associado ao fato de os projetos de investimentos 

serem os únicos recursos deliberados pelos membros do fórum, levando ao maior debate em 

torno desse tema. Esse tema tem sido o ponto alto da gestão do fórum, onde as reuniões 

apresentam maior índice de presença dos membros. 
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Figura 5 - Temas tratados com mais frequência pelo Fórum da Borborema 

 
 Fonte: CAI, 2014 

 

 

Contudo, apesar de ter sido bem citado, o debate em torno dos projetos não reflete a 

execução dos mesmos. Atualmente, a maioria dos projetos de investimentos, que foram 

deliberados pelo fórum, ainda não foi entregue às comunidades (ver tabela 5 abaixo). 

Os principais motivos para o atraso dessas obras têm sido provocados, em certa 

medida, por motivos técnicos e operacionais que o fórum não vem conseguindo solucionar. 

 

Segundo um dos membros da coordenação do Fórum, quando o projeto sai da 

competência do Fórum e passa para a prefeitura ou para o governo do Estado, nós aqui 

perdemos o controle, pois não depende mais de nós, e sim das assessorias as 

instituições proponentes. Nós não temos engenheiros ou arquitetos para elaborarmos e 

acompanharmos os projetos... fica difícil acompanhar e cobrar (Entrevistado 15, 

representante da sociedade civil, 2014). 

 

De posse da listagem, percorremos todos os projetos, constatando que, em quase sua 

totalidade, os projetos concluídos não atendem aos objetivos a que se propunham inicialmente. 

Emblematicamente, temos o caso do Centro de Vivência, localizado no município de Arara, 

que tinha como objetivo inicial ser um local de realização das atividades territoriais, inclusive 

com espaço para dormir, se alimentar e sediar o Fórum da Borborema. Todavia, constatamos 

a sua subutilização por parte da prefeitura.  
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Outro exemplo do não funcionamento dos projetos é o Banco Mãe de Sementes 

Comunitárias, que tinha como objetivo fortalecer as iniciativas de banco de sementes 

comunitários, bem como servir de local de capacitação das famílias envolvidas no processo. 

Quando realizamos a visita a esse equipamento, constatamos a sua não utilização e, em 

consequência disso, a sua deterioração. 

Seguindo o grau de importância, os respondentes citaram os seguintes temas: mais de 

50% dos entrevistados citaram os temas relacionados ao desenvolvimento agropecuário. O 

planejamento foi lembrado por 47 (58,8%) pessoas e, em seguida, aparece o tema meio ambiente 

que foi destacado por 46 entrevistados correspondendo a 57,5% do total de respondentes.  

Esses temas estão intimamente ligados às dinâmicas territoriais executadas por várias 

instituições inseridas no território (Polo, AS-PTA, Arribaçã, entre outras instituições). Essa 

informação reforça a tese da importância do capital social e simbólico que alguns atores 

possuem dentro do território. Segundo os informantes, esses temas estão relacionados às 

características de identidade do território (agricultura familiar e produção agrícola). Nesse 

sentido, é importante destacar que a maioria dos membros do fórum (STR, CMDRS, 

organizações não governamentais entre outras) tem como planos de ação os projetos de 

desenvolvimento das atividades agropecuárias pautados na sustentabilidade ambiental e na 

agroecologia, como é o caso do Polo Sindical da Borborema.  

Diante do exposto, percebemos a frequência de debate no fórum em torno de alguns 

temas, uns com mais intensidade do que outros. Esses dados nos mostram, em certa medida, 

que há uma funcionalidade desse fórum, contribuindo para o seu desempenho. 
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Tabela 5 - Projetos Financiados pela SDT/MDA - PROINF (2003-2009) 

Ano Código 

Operação 
Proponente Dados da Meta Situação 

1 2003 0163690-78 P. M.  de Alagoa Nova 26 Cisternas de Placas; 02 Kits de Formas para Cisterna de Placa Concluído 

2 2003 0157130-73 P. M.  de Areial 26 Cisternas de Placas; 02 Kits de Formas para Cisterna de Placa; 01 barragens subterrânea Concluído 

3 2003 0157148-71 P. M.  de Esperança 30 Cisternas de Placas; 01 barragens subterrânea Concluído 

4 2003 0157156-80 P. M. de Montadas 
26 Cisternas de Placas; 02 Kits de Formas para Cisterna de Placa; 01 barragens subterrânea 

01 Mercado do Produtor 
Concluído 

5 2003 0157151-38 P. M. de São S. de Lagoa de Roça 
Construção de Cisterna de Placa; Kit de Formas para Cisterna de Placa; 01 Barragem 

subterrânea 
Concluído 

6 2004 0163691-82 P. M. de Campina Grande 
26 Cisternas de Placa; 2 Kit de Formas para Cisterna de Placa; 1 Barragem Subterrânea 

Equipamentos para Feira Agroecológica; 240 Kg de Embalagens Plásticas 
Paralisado 

7 2004 0163694-13 P. M. de Remígio 26 Cisternas de Placas; 02 Kits de Formas para Cisterna de Placa; 01 barragens subterrânea Concluído 

8 2005 0177408-40 P. M. de Alagoa Nova 
Construção e Aquisição de Equipamentos Específicos para Viveiro de Mudas 

Aquisição de Maquina Debulhadeira 
Concluído 

9 2005 0177593-92 SEDAP/Lagoa Seca Banco Mãe de Sementes Normal 

10 2005 0176541-41 P. M. de Massaranduba 01 veículo utilitário; Aquisição de Equipamentos de Informática Concluído 

11 2005 0177593-92 SEDAP Aquisição de unidade laboratorial e equipamentos de materiais específicos Normal 

12 2006 0197575-99 SEDAP Construção do Centro de apoio a Mandiocultura Paralisada 

13 2006 0197579-34 EMATER Fortalecimento da Infraestrutura Operacional Concluída 

14 2007 02292556-25 Prefeitura M. de Arara 
Construção do Centro de Vivência com o Curimataú; Implantação Base de Serviço e Apoio a 

Comercialização da Agricultura Familiar 
Normal 

15 2008 0278178-05 SEDAP/UFPB-Areia 
Construção de Biofábrica para Micropropagacão de Mudas de Palma-forrageira e aquisição de 

equipamentos 
Não Iniciada 

16 2008 0282725-03 UEPB Construção de uma Escola Família/ Apoio a Educação no campo Normal 

17 2008 0282747-62 P. M. de São S. de Lagoa de Roça Ampliação do Núcleo de Beneficiamento de Forragem/Apoio a dinamização econômica Concluída 

18 2009 0306600-32 P. M. de Alagoa Nova Implantação de Unidade móvel de extração de Mel Concluída 

Fonte: SGE/MDA (2015).  

 



127 
 

 

 

 

Tabela 6 - Projetos Financiados pela SDT/MDA em tramitação- PROINF (2011-2014) 

Ano Código Operação Proponente Dados da Meta Situação 

2011 069753/2011 P. M. Campina Grande Apoio a produção, armazenamento e conservação de forragens para a agricultura familiar do Território da 

Borborema 

Parecer favorável do 

conselho estadual 

2011 069754/2011 P. M. Campina Grande Reformar/ampliar e equipar uma unidade de beneficiamento de frutas, com equipamentos necessários ao 

beneficiamento, e armazenamento climatizado; na comunidade de serra de Joaquim vieira ii no distrito de 

são José da mata, município de campina grande, Território da Borborema. 

Parecer favorável do 

conselho estadual 

2011 044558/2011 SEDAP Aquisição de materiais e equipamentos para o fortalecimento de feiras agroecológicas e apoio ao centro de 

atividades – banco mãe de sementes. 

Parecer favorável do 

conselho estadual 

2011 070632/2011 SEDAP Aquisição de equipamentos para qualificar o beneficiamento de grãos e sementes para o fortalecimento da 

segurança alimentar das famílias em transição agroecológica, das feiras agroecológicas e programas sociais 

de aquisição e distribuição de alimentos no Território da Borborema. 

Parecer favorável do 

conselho estadual 

2012 022000/2012 P. M. Serra Redonda Aquisição de trator 4x4 e implemento agrícola Parecer contrário do 

colegiado 

2012 028142/2012 P.M. Areia Aquisição de um trator agrícola para recuperação de estradas vicinais Parecer contrário do 

colegiado 

2012 030450/2012 P. M. Puxinanã Aquisição de um trator com potência de 110cv e uma PB carreta agrícola para o município de Ppuxinanã-PB Parecer contrário do 

colegiado 

2012 019285/2012 P. M. S. Sebastião, de 

Lagoa de Roça 

Aquisição de trator, plaína dianteira e carreta basculante no município de são Sebastião de Lagoa da Roça-

PB. 

Parecer contrário do 

colegiado 

2012 033365/2012 P.M. Massaranduba Aquisição de trator agrícola com plaína dianteira  Parecer contrário do 

colegiado 

2012 020930/2012 P. M. Queimadas Aquisição de trator e equipamentos agrícolas para o município de Queimadas/PB Parecer contrário do 

colegiado 

2012 038882/2012 Governo da Paraíba Aquisição de materiais e equipamentos para o fortalecimento de feiras agroecológicas, para o 

beneficiamento de polpa de frutas, e para o centro de atividades múltiplas do banco mãe de sementes do 

Território da Borborema 

Af-empenhado 

2013 062079/2013 Polo de Borborema  Apoiar as dinâmicas locais de inovações atualmente em curso no Território da Borborema através da 

aquisição de equipamentos, máquinas e veículo de carga para fortalecer e ampliar as ações de estocagem de 

forragem para os rebanhos, beneficiamento de frutas dos quintais pelas mulheres agricultoras e 

comercialização dos produtos da agricultura familiar. 

Área. Técnica em 

Complementação 

 

2013 086996/2013 Governo da Paraíba Apoiar a inserção dos produtos da agricultura familiar nos mercados privados e institucionais do território e 

melhorar a sustentabilidade dos sistemas produtivos de convivência com o semi-árido, por meio da aquisição 

de veículos utilitários moto ensiladeira e refrigeradores 

Af-empenhado 

2014 046112/2014 Governo da Paraíba Aquisição de materiais e equipamentos para o centro PB de atividades múltiplas do banco mãe de sementes. Área técnica em 

complementação 

Fonte: SGE/MDA (2015).
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Analisando a tabela 5 acima percebemos dois momentos da política de 

desenvolvimento territorial. O primeiro (2003-2004) tinha como ambiente de aprovação dos 

projetos os Conselhos de Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável. Estes projetos 

apresentam-se como pacotes por terem em sua composição a construção de cisternas de 

placas. Ou seja, vários municípios tiveram a oportunidade receber praticamente os mesmos 

recursos implementar o mesmo projeto. 

No segundo momento temos projetos financiados pela SDT/MDA, os quais tinham 

como percurso necessário à sua aprovação no âmbito do colegiado do Fórum da Borborema. 

Neste segundo momentos foram aprovados e financiado onze projetos (61,2%). Para além da 

importância da aprovação destes projetos em um ambiente colegiado, a tabela 5 acima nos 

permite visualizar a força e a hegemonia que alguns atores possuem nesta dinâmica. Ou seja, 

dos onze projetos aprovados, nove deles (81,8%) são de instituições que são membros da 

coordenação do Fórum, e dois (18,2%) são de instituições que não participavam da 

coordenação. No entanto é importante destacar que estes dois projetos aprovados, apesar de 

terem sido apresentados por instituições que não participarem da coordenação, os mesmos 

tinham relação com a dinâmica de instituições da coordenação. 

Para além dos projetos aprovados, a tabela acima nos mostra a força e a hegemonia 

que algumas instituições possuem no que diz respeito a discussão e aprovação de projetos no 

âmbito do Fórum da Borborema. Pare se ter uma ideia, o Polo Sindical junto com os seus 

parceiros emplacou (direta e indiretamente) cinco projetos (45,4%). 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, na tabela 6 que trata dos projetos em 

tramitação, detectamos o mesmo movimento. Dos quatorze projetos em tramitação, oito 

(57%) foram aprovados pelo colegiado do fórum e submetidos a análise da SDT/MDA. Deste 

oito, sete (87,5%) são projetos relacionados às dinâmicas do Polo. É um (12,5%) atende a 

uma comunidade do município de Campina Grande, a princípio sem nenhuma correlação com 

a dinâmica do colegiado territorial.  

Por outro lado (6/14) 43% dos projetos em tramitação tiveram parecer contrário do 

Fórum da Borborema. Segundo um dos coordenadores, a desaprovação aconteceu por nenhum 

destes projetos terem sido apresentados ao Fórum pelos seus proponentes. Segundo o mesmo 

coordenador, estes projetos foram submetidos diretamente à SDT por empresas de assessorias 

das prefeituras. Assim, seguindo as orientações dos documentos orientadores, a SDT remete o 

projeto ao Fórum, e este por sua vez emite um parecer e encaminha ao comitê estadual de 

desenvolvimento territorial. 
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Com relação aos temas, percebemos que há um aumento de autonomia por parte dos 

atores territoriais quando estes discutem temas dominados por eles, seja de forma técnica ou 

por que determinado tema está relacionado com a prática e história de vida da organização e 

seus membros. O grau de apropriação do tema em questão ou em disputa acaba por gerar 

segurança aos atores, fortalecendo a autonomia dos mesmos com relação ao processo de 

gestão social. 

Visto que o fórum provoca o debate em torno de alguns temas, o questionário nos 

possibilitou visualizar quais os problemas que mais prejudicam o desempenho desse fórum na 

percepção dos representantes do fórum. 

 

 

5.7 Avaliação geral do desempenho do Fórum da Borborema 

 

Segundo os membros do fórum, a pouca participação dos gestores públicos nas 

reuniões do mesmo tem sido o problema que mais prejudica o seu desempenho. Esse 

problema foi destacado por 56 entrevistados (70%). Segundo eles, várias decisões só podem 

ser tomadas com a presença dos gestores a exemplo, a doação de um terreno e/ou o 

cumprimento de contrapartidas para a realização dos projetos. Outro problema por eles 

destacado é a baixa participação dos produtores, lembrado por 52 deles (65%). Segundo um 

dos membros da coordenação:  

 

A ausência dos gestores é muito ruim... não tem como fazer uma boa política de 

desenvolvimento territorial sem a participação dos prefeitos, do governo do Estado, 

secretário ou até mesmo os seus representantes... Veja só, o território consegue o 

recursos para a construção de um projeto, certo! Ai a gente leva a discussão para o 

colegiado do Fórum, para decidir a onde vai ser. Até ai tudo bem. Mas quando 

precisamos discutir o local, se não tiver o próprio prefeito quando o terreno é da 

prefeitura, ou do representante do governo do estado quando o terreno for estadual, 

a discussão para, mesmo quando conseguimos o terreno, a maioria das prefeituras e 

seus prefeitos tornam-se o pai da criança, e o projeto fica como sendo do município, 

sem nenhuma relação com o desenvolvimento territorial. Veja o caso do Centro de 

Vivência de Arara, que só foi usado duas vezes pelo território, isso porque 

insistimos muito (Entrevistado 10, representante do poder público, 2015). 

 

Para 50% dos entrevistados, um ponto negativo para o Fórum da Borborema está 

relacionado ao fato do mesmo não ser escutado em outras instâncias. Eles lembram que, fora 

do fórum, determinadas ações não são acatadas por outras instâncias. Um exemplo desse 

problema aconteceu no ano de 2010, quando o fórum, junto com outras instituições, realizou 

várias discussões em torno da não utilização de agrotóxico como forma de controle e combate 
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à mosca negra. Apesar do debate, o governo do estado não acatou as orientações deliberadas 

pelas instituições do território e continuou com a aplicação do veneno.   

Mais três problemas foram avaliados por eles como prejudiciais para o desempenho do 

fórum. São eles: i) a alta rotatividade de seus membros, que foi destacado por mais da metade 

(51,2%) dos membros (41). Esse problema tem afetado diretamente toda a dinâmica e gestão 

do fórum. Essa alternância prejudica o desenvolvimento e continuidade das ações que são e 

precisam ser tomadas pelo fórum; ii) em seguida, aparece a baixa capacidade técnica para a 

avaliação de projetos. Esse problema tem feito com que vários projetos que são idealizados 

não ganhem corpo em função do fórum não possuir a capacidade técnica para planejá-los, 

executá-los e monitorá-los. Recentemente, o fórum teve vários de seus recursos 

disponibilizados pelo MDA, tendo que ser devolvidos ou até mesmo não acessados pela falta 

dessa capacidade técnica; iii) o último problema destacado por eles como prejudicial para o 

desempenho do fórum é a influência política. Segundo alguns entrevistados, várias ações 

tomadas pela coordenação do Fórum da Borborema têm motivações políticas. Eles alegam 

que algumas instituições dominam o acesso e a deliberação de recursos, em especial aos 

recursos de projetos de custeio e investimento (CANIELLO et al., 2014). 

Dessa maneira, fica evidente a necessidade que o fórum tem de encontrar algumas 

alternativas dentro da sua própria dinâmica (plenária, núcleo de coordenação, câmaras 

temáticas e setoriais) para discutir e encaminhar a resolução desses problemas que são vitais 

para o seu desenvolvimento. Sem contar que a maioria desses problemas provoca o 

enfraquecimento da credibilidade e poder de ação do fórum territorial e a limitação de sua 

gestão social. 

 

 

5.8 Participação e estruturação do Fórum 

 

Apesar da existência de problemas que afetam diretamente o seu desempenho, mais de 

50 representantes do Fórum da Borborema destacaram que participaram das oficinas de 

discussão para a elaboração de um diagnóstico territorial. Os dados também nos mostram que 

um número considerável de entrevistados (39) diz ter participado da concepção e elaboração 

desse documento. Por outro lado, pouco mais de 1/4 (24) dos entrevistados disseram ter 

participado da revisão desse documento. Com esses números, percebemos que houve uma 

diminuição significativa da participação das instituições na revisão desse documento. 

Segundo um dos entrevistados, no momento da revisão desse documento aconteceu uma 
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sobreposição por parte das instituições de assessoria, quando as mesmas, no dia dessa revisão, 

já trouxeram algumas informações prontas e a discussão foi muito pouca, sem contar que, na 

reunião que tratou desse assunto, a participação dos membros do fórum foi muito pequena, 

estando presente basicamente os membros da coordenação. 

Conforme mostram os dados, 50 (62,5%) dos 80 membros afirmaram ter participado 

das oficinas para a discussão do diagnóstico, 39 (49%) de sua elaboração e apenas 24 (30%) 

participaram de sua revisão, havendo, portanto, uma diminuição de mais de 50% da 

participação dos membros do fórum. Também fica evidente que 1/4 das instituições (20) 

disseram que não participaram (7) ou não sabem (13) se houve a elaboração desse documento. 

Dessa forma, fica clara a participação do fórum na elaboração de um diagnóstico territorial, 

instrumento esse fundamental para o desempenho do fórum territorial. No entanto, o 

instrumento não nos possibilita entender a qualidade dessa participação. Segundo alguns 

membros, a participação aconteceu apenas na hora da aprovação, pois, segundo eles, o 

documento já chegou pronto na reunião. 

 

Esse bendito PTDRS é muito interessante. Não sei nem o que tem dentro dele. Eu me 

lembro que quando foi para a gente discutir ele, lá atrás, eu participei da primeira 

reunião. Lá eles fizeram uma apresentação dizendo que seria nós que iria fazer esse 

documento. Neste mesmo dia marcaram uma plenária para discutir o assunto e 

aprovar o documento. Até ai tudo bem. Mas quando chegou o dia, os meninos da 

assessoria já trouxeram tudo pronto. Fizeram uma apresentação e jogou para a 

plenária discutir. Neste dia, a participação foi pequena, só tinha mais ou menos umas 

25 pessoas. Como ninguém falou, eles aprovaram naquele dia mesmo. Agora eu 

pergunto, alguém teve acesso a esse documento depois que ele foi aprovado. Era bom 

perguntar a eles se eles repassaram para a gente, por que eu nunca recebi (Entrevistado 

4, representante do poder público, 2014). 

 

Conforme podemos ver acima, existe um gargalo no processo de gestão social, 

ocasionado, em certa medida, pelas relações de poder assimétricas estabelecidas ao longo do 

processo por parte de atores que exercem uma certa hegemonia no processo de gestão social, 

tornado desigual a participação e o processo decisório (CANIELLO et al., 2014). 

Além do diagnóstico territorial, mais de 60% dos membros do Fórum da Borborema 

afirmam que foi elaborado um documento contendo uma visão de futuro do território. De 

qualquer forma, 31,3% dos entrevistados (25) disseram não saber se esse documento foi 

elaborado. Esse percentual pode estar associado a não participação de um número 

significativo de algumas instituições. Contribuindo de forma negativa para o desempenho do 

fórum. Ver figura 6 abaixo. 
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Figura 6 - Elaboração de um documento com a visão de longo prazo do Território  

 

Fonte: CAI, 2014 

 

 

Depois de verificado que foi elaborado um documento contendo a visão de longo 

prazo do Território da Borborema, um número significativo de entrevistados (46) afirmou que 

os membros do fórum participaram das oficinas de discussão para a sua elaboração (57,5%). 

Entretanto, quase 25% dos entrevistados (20) não souberam dizer se esse documento foi 

elaborado. Como diagnóstico territorial, o documento contendo a visão de futuro também teve 

uma queda significativa de membros na revisão desse documento. Segundo os entrevistados, 

apenas 18 participantes (14,6%) do colegiado revisaram esse documento, destes mais da 

metade eram membros da coordenação. É em momentos importantes de discussão que 

reverbera sobre a gestão social do Fórum da Borborema, a baixa participação tem sido um dos 

principais problemas. Por outro lado, os dados nos revelam, mesmo que fragilizados pela 

baixa participação, uma certa operacionalidade (debate, elaboração e revisão) no processo de 

desenvolvimento territorial do Território da Borborema. 

Segundo as informações dos entrevistados, o território possui um Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), cujo papel do fórum foi fundamental na 

discussão e elaboração desse documento. Porém, é preciso considerar que o processo de 

realização desse plano, segundo dados qualitativos, na prática foi realizado por um número 

pequenos de organizações, sendo estas ligadas à coordenação. 

De qualquer forma, a existência do PTDRS é considerada um indicador favorável ao 

desenvolvimento rural do território. Contudo, é necessário ressaltar que vários membros não 

conseguiram associar a produção desse documento ao processo de implementação de ações de 
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longo prazo. Essa percepção acontece em função de quase todos os membros do fórum 

(exceto alguns membros da coordenação do colegiado) terem dito que não lembram o 

conteúdo no PTDRS. Destacamos ainda, a pouca socialização entre os membros desses 

documentos, contribuindo para o enfraquecimento das dinâmicas e a limitação das ações 

territoriais. Vários membros disseram que existe esse documento, porém ele não é socializado. 

Podemos considerar o laço que se estabelece entre o poder e o saber. Como lembra Raffestin 

(2011), o poder e o saber possuem importância à medida que atuam sobre as relações, poder 

esse que se materializa em força. 

Tendo em vista que, para a elaboração e concepção de documentos e outras ações 

dentro de um fórum, é preciso que sejam tomadas algumas decisões. Nesse sentido, o 

questionário buscou aferir quais os principais mecanismos de decisão utilizados pelo Fórum 

da Borborema. Segundo os entrevistados, o principal mecanismo de tomada decisão é a 

votação por maioria. Esse procedimento foi destacado por quase todos os membros (69 de 80) 

participantes do fórum (86%). Além da votação por maioria, mais de 30% (25) dos 

entrevistados destacaram os acordos por consenso que são realizados nas plenárias do fórum, 

vinte e três deles disseram existir articulações entre os grupos. 

Esses números nos revelam como acontece o processo decisório no Fórum da 

Borborema. O fórum se configura em um local de debate, em que a tomada de decisões tem 

regras claras, mesmo que em alguns casos, algumas instituições consigam se sobrepor a outras, 

com relação ao capital social, político e simbólico construído e adquirido ao longo do tempo. 

Dentro de alguns campos, algumas instituições, em função do acúmulo desses capitais 

conseguem se movimentar e desenvolver melhor que outras instituições (BOURDIEU, 2007). 

Considerando que o principal mecanismo utilizado para tomar decisão no Fórum da 

Borborema é a votação por maioria dos membros presente nas reuniões deliberativas, fica 

evidente a necessidade de uma participação mais qualificada e efetiva das organizações e 

instituições que compõem esse fórum, cuja participação implicaria em um maior alcance das 

ações colegiadas, não contempladas em muitos casos pela falta de participação de alguns de 

vários de seus membros. De qualquer forma, verifica-se que por trás desse modelo, existem 

manifestações que, mesmo aprovadas, nem sempre refletem o desejo da maioria dos atores 

territoriais. Apesar do processo de decisão por maioria apresentar-se como a materialização da 

vontade dos mesmos, isso nem sempre acontece na prática, haja vista que esse tipo de escolha 

pode ser o resultado de relações de poder constituídas por grupos de acordo com os seus 

interesses. Em alguns casos, esse processo pode constranger processo inovadores de gestão 

social e de desenvolvimento do território (KATO et al., 2012). 
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Visto que as principais votações são acerca da gestão de projetos de desenvolvimento 

territorial, o questionário aferiu as ações tomadas pelo Fórum da Borborema para a gestão 

desses projetos. Os números nos revelam que, para mais de 50% de seus membros, a 

priorização e seleção aconteceu levando em consideração critério para a gestão desses 

projetos. Praticamente, o mesmo número (43) de pessoas disse ser necessária a realização de 

análise da viabilidade técnica dos projetos. Outros (19) também julgaram importante a 

avaliação interna de mérito dos projetos. Esses números mostram que, em certa medida, o 

território tem buscado ações que melhorem a gestão social dos projetos de desenvolvimento 

territorial proposto pelo fórum. Ver figura 7 abaixo. 

 

Figura 7 - Ações do colegiado Fórum para a gestão dos projetos de desenvolvimento territorial 

 
Fonte: CAI, 2014. 

 

Por fim, um aspecto que parece ser relevante para que haja uma gestão social mais 

eficiente por parte do fórum consiste na capacitação de seus membros para uma atuação mais 

qualificada, no sentido de melhorar a contribuição na escolha, elaboração, acompanhamento e 

controle dos projetos territoriais, acontecendo no Fórum da Borborema, as capacitações mais 

citadas foram: planejamento participativo, que foi citado por (52,5%), desenvolvimento 

territorial (49%) e elaboração de projetos (33,8%). 

Essas capacitações estão relacionadas à própria dinâmica funcional do fórum que é 

debater o desenvolvimento territorial de forma sustentável e, aí, nós temos o forte trabalho 

que é realizado pelas instituições em torno da agroecologia como modelo produtivo. Em 

seguida, temos a elaboração de projetos que têm sido fundamentais para a realização desse 

desenvolvimento. Uma prova desse processo foi a chamada pública de ATER para o 

Território da Borborema, que foi vencida pelas instituições que fazem parte do fórum (Polo, 
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Arribaçã e Emater), afora uma gama de projetos que foram e estão sendo executado por várias 

das instituições que compõem o fórum territorial. De qualquer forma, é necessário ressaltar 

que essas capacitações não acontecem com frequência e em larga escala, não contribuindo 

para um processo de melhorias na gestão social do fórum. A Figura 8 abaixo mostra as áreas 

em que os membros do colegiado receberam capacitação.  

 

Figura 8 - Áreas em que os membros do Fórum receberam capacitação 

 
 Fonte: CAI, 2014. 

 

 

A figura acima nos mostra áreas fundamentais para a gestão social do Fórum da 

Borborema e que não foram bem destacadas pelos seus membros. Um exemplo disso é que 

pouco mais de 1/4 dos membros disseram que participaram de capacitação que melhorasse o 

controle social (25), monitoramento e avaliação (22 - 27,5%), planejamento estratégico (22 – 

27,5%) e gestão de conflitos (22 – 31,3%). 

Um aspecto relevante para a gestão social eficiente do fórum consiste na capacitação 

dos membros para uma atuação mais qualificada, no sentido de melhorar a contribuição na 

escolha, elaboração, acompanhamento e controle dos projetos territoriais.  

Segundo Sen (2010), o desenvolvimento enquanto processo relaciona-se às 

condições de agente dos indivíduos, como também às intervenções do Estado, tendo em 

vista a condição de agente estão relacionadas às capacitações dos indivíduos para exercê-la 

e a viabilização das capacitações por parte do poder público. O autor acima citado atribui 
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papel importante ao Estado como agente do processo de desenvolvimento, pois é o Estado o 

principal regulador das ações dos indivíduos e gerador de oportunidades sociais, quando 

essas estão relacionadas ao serviço público, podendo com isso ampliar os campos de 

liberdade, especialmente quando as privações dessas liberdades se relacionam com o serviço 

público (SEN, 2010). 

Diante do exposto e das percepções dos entrevistados, ficam evidentes alguns aspectos 

que refletem no desempenho da gestão social do Fórum da Borborema, destacando-se: falta 

de uma assessoria mais presente e eficiente, no sentido de mobilizar e articular melhor as suas 

ações em todo o contexto territorial; relação mais construtiva entre as forças existentes no 

território e que de certa forma interfere na condução e desempenho do Fórum. Os membros da 

sociedade civil e do poder público; o debate mais qualificado e coletivo em contraposição ao 

imediatismo defendido pelos gestores que tem provocado o esvaziamento das plenárias, 

prejudicando sobremaneira a gestão social do fórum; a rotatividade dos membros do fórum 

que interferem nos níveis de discussão e deliberações; a tomada de uma decisão executiva que, 

na ausência do gestor, inviabiliza todo o debate em torno de determinados projetos;  além da 

falta de capacidade técnica de gestão e elaboração de projetos por parte dos membros do 

fórum e da falta de comunicação e gestão da informação que têm interferidos na qualidade do 

trabalho gestão do fórum. 

 

5.9  Fórum da Borborema, seus representantes e suas relações 

 

Esta seção foi construída tendo como base o levantamento empírico realizado pelo 

trabalho de campo. Aqui pretende-se responder como essa forma de organização social e a 

distribuição de forças dos atores sociais inseridos no Fórum da Borborema têm influenciado 

no processo de gestão social do desenvolvimento territorial do Território da Borborema.  

A seção está organizada da seguinte forma: uma introdução, seguida de uma seção 

que trata da organização social e as estratégias adotadas pelo fórum para o desenvolvimento 

de sua gestão social. Em seguida, analisamos a influência que as representações possuem e 

exercem na relação de poder entre os membros do Fórum da Borborema. 

Na primeira parte, que corresponde às dinâmicas relacionadas à organização social 

dos atores e suas estratégias para a gestão social do Território da Borborema, pretende-se 

responder como acontece essa gestão? Bem como deixar claro as estratégias dos atores frente 

a esse processo. 
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Em seguida, nos debruçaremos sobre a influência das relações sociais e políticas da 

gestão social. Aqui, temos como ponto de partida a análise do discurso dos membros do 

Fórum da Borborema e das observações realizadas durante as atividades e reuniões 

promovidas pelo Fórum da Borborema no período de 2010-2014 (ver anexos 5, 6 e 7). 

Por fim, pretendemos analisar as relações de poder que se apresentam fora do 

discurso dos membros do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da 

Borborema. 

 

5.9.1 Organização social e estratégias 

 

Neste espaço destacaremos como ocorre o processo de gestão social no Território da 

Borborema e a maneira como os atores sociais realizam a gestão social do desenvolvimento 

territorial. Essa indagação relaciona-se ao objetivo da Tese acerca da identificação e análise 

dos elementos presentes na gestão social do Território da Borborema, tendo como ponto de 

partida o processo de organização do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural 

Sustentável da Borborema. Pretendemos responder como acontece o processo de gestão social 

e a forma que os atores se comportam frente as dificuldades e os conflitos. 

Tendo como referência a discussão sobre a política de desenvolvimento territorial 

brasileira, percebemos que ela se constitui de elementos normativos de gestão social, com 

destaque para as suas estratégias de atuação, tais como: planejamento, organização, 

coordenação e controle social. Esses elementos compõem o cerne da SDT/MDA, sendo 

materializado pelo Departamento de Ações Territoriais (DETER), que era responsável pelos 

documentos orientadores da política de desenvolvimento territorial e funcionamento dos 

colegiados e fóruns territoriais. 

Segundo Tenório (2008), os elementos de planejamento, organização, coordenação e 

controle social constituem-se em elementos estratégicos de gestão. Apresentando-se no que 

Maia (2004) destacou como sendo os desafios da gestão estratégica. Esses elementos 

relacionam-se com os elementos da gestão social: autonomia, democracia e descentralização, 

que também estão inseridos nos documentos orientadores política de desenvolvimento 

territorial da SDT como princípios da gestão social (BRASIL, 2005). 

Levando em consideração a influência dos documentos orientadores sobre o processo 

de gestão social e que os modelos não normativos possuem características diversas, sobretudo, 
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por suas características históricas, demonstraremos aqui o tipo de gestão social desenvolvido 

no Território da Borborema.  

Segundo o levantamento de informações realizado com os membros do Fórum da 

Borborema sobre a gestão social, a maioria destacou a participação e o compartilhamento de 

informações e decisões como os elementos mais importantes, ficando ausente das respostas o 

termo autonomia. Essas respostas reforçam a influência que os documentos orientadores 

acabam exercendo nesse processo de gestão social do Fórum da Borborema.  

Para entender o modelo de gestão social do Fórum da Borborema, se faz necessário 

expor os seus elementos constitutivos. Basicamente, os elementos que constituem a gestão 

social do Fórum da Borborema é a resultante da simbiose de duas influências: de um lado 

temos as influências produzidas pelos documentos que orientam a política de 

desenvolvimento territorial: organização, planejamento, coordenação e controle social 

demonstrando a influência dos atores externos ao território, e, por outro, temos as 

influências exercidas pelos atores e iniciativas presentes no território, a  exemplo das 

experiências organizativas desenvolvidas pelo Polo Sindical da  Borborema através de seus 

diagnósticos participativos e suas comissões temáticas, que ao longo do tempo e com a 

assessoria da AS-PTA, vem se transformando em importante espaços de promoção do 

desenvolvimento  territorial, bem como pelos trabalhos desenvolvidos de Arribaçã, Emater 

entre outras instituições que participam da gestão social do Fórum. Constata-se com isso, 

que o modelo de gestão social do Fórum da Borborema, em sua grande maioria, está 

organizado a partir dos modelos impressos pelas instituições da sociedade civil e políticas 

públicas e ações disponíveis no território. É um modelo ajustável e adaptável a novas 

políticas, programas ou projetos.  

Para a representante da coordenação do território, a política de desenvolvimento 

territorial, através da constituição do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável 

da Borborema, interferiu no processo de organização da gestão social do território. Para ela, 

essa influência, em certa medida, foi positiva, pois promoveu a constituição de uma 

coordenação mais ampla, com o número maior de entidades participando, aumentando com 

isso o seu capital social e ampliou a autonomia de seus membros. 

Com o Pronat, a dinâmica do Território da Borborema ganhou novos atores e o 

estabelecimento de mecanismos de organização do Fórum territorial, tal como a elaboração e 

discussão de um regimento interno e mecanismo voltados para o seu funcionamento.  

A partir desse momento, o Fórum da Borborema passou a representar o Território da 

Borborema, através de uma composição aberta com representantes da sociedade civil e do poder 
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público, tendo como principal documento o Plano de Desenvolvimento Territorial Rural 

sustentável (PTDRS, 2010). Ao perguntar a um membro do núcleo diretivo, que participa desde 

a constituição do fórum, sobre a importância e utilização do PTDRS, ele nos respondeu: 

  

Pra falar a verdade, para a política de desenvolvimento territorial é muito importante, 

no entanto na prática a sua confecção só contribui no momento de sua produção, por 

que depois ele nunca foi utilizado que eu saiba. Pra mim foi dinheiro jogado fora 

(Entrevistado 1, representante do poder público, 2014). 

 

De acordo com o relatado acima, percebemos um descompasso entre a teoria e a 

prática. Entre o que é orientado pelos documentos e o que acontece de fato no dia a dia  

do fórum.  

Para o membro da coordenação do fórum e representante de um STR, dois momentos 

podem ser destacados: um momento de expansão e outro momento de retração do Fórum da 

Borborema.  Com o advento do Programa Território da Cidadania, o Fórum da Borborema 

ampliou significativamente a quantidade de representantes presentes nas suas reuniões 

plenárias. Com o passar das reuniões, segundo o entrevistado, algumas instituições 

começaram a perceber que a função deles era mais consultiva do que deliberativa. Várias 

instituições, entre elas as prefeituras, começaram a deixar de participar da dinâmica do fórum 

sob a alegação de que lá “se discutia muito e não se produzia nada de concreto” (Entrevistado 

2, representante da sociedade civil, 2014). A esse processo Caniello et al. (2013) 

denominaram de “assembleísmo”, que se refere ao número significativo de reuniões, pouco 

produtivas e longas, em especial pela ausência de um planejamento prévio e capacidade 

técnica de condução dos trabalhos e dos processos decisórios, acaba por dificultar e 

constranger a participação tanto de membros da sociedade civil quanto do poder público.   

No entanto, para a maioria dos entrevistados, a implantação do Território da 

Cidadania, apesar de indicar a diminuição de alguns representantes, no primeiro momento foi 

muito importante por oportunizar a participação de diversos atores, entre eles os gestores 

municipais, que passaram a conhecer melhor a política de desenvolvimento territorial. Esse 

momento culminou com a diminuição, a partir de 2010, das atividades do programa, fazendo 

com que o fórum realizasse um processo de atualização de sua recomposição. 

Apesar dos avanços, para alguns informantes (Entrevistados 1 e 68, representantes do 

poder público), o fórum traz consigo um elemento negativo que é a sua atuação de forma 

setorizada, com foco apenas no setor rural e exclusivamente na agricultura familiar.  
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Já para alguns membros dos sindicatos, a ausência dos representantes do poder 

público está relacionando à influência da velha política, fazendo com que os prefeitos 

resistam à ideia de investir em empreendimentos fora de seus municípios e com a perspectiva 

de um desenvolvimento a longo prazo que, por sua vez, esbarra no imediatismo almejado por 

estes gestores. 

Com relação ao que foi relatado acima, o representante de uma prefeitura 

(Entrevistado 12, 2014) alegou que alguns representantes do poder executivo municipal 

deixaram de participar porque perceberam que o Fórum da Borborema só discute e delibera 

assuntos de interesse dos seus coordenadores. Quando esses estão ausentes ou não podem 

participar, as reuniões são canceladas. Na visão dele, há um controle da agenda por parte de 

alguns dos representantes dos setores ligados à agricultura familiar e à agroecologia. Para ele 

é importante trazer outros temas para serem discutidos no fórum a exemplo da segurança, 

aterro sanitário, educação, saúde, emprego, entre outros. 

Seguindo com o modelo de gestão social do Fórum da Borborema, apesar da 

influência sofrida pela gestão da política pública, é preciso reconhecer que os atores que estão 

à frente do fórum e do processo de desenvolvimento territorial possuem uma forma particular 

de organização da gestão social. Para a maioria dos membros da coordenação do Fórum da 

Borborema, a forma de organização (aberta e flexível) possibilitando que esse fórum atuasse 

até hoje. 

Segundo a maioria dos coordenadores do Fórum da Borborema, o fato de sua 

composição ser aberta, diferente do que orienta as resoluções do Condraf, permitindo alguma 

autonomia em sua organização e, consequentemente, criando autonomia em relação aos vários 

programas governamentais que ele se relaciona. 

No entanto, apesar do fórum ser aberto à participação de novos atores, essa abertura 

em sua composição não tem garantido a inclusão de alguns segmentos. Nesse aspecto, 

reconhece-se o esforço que tem sido feito para a inclusão de atores antes invisíveis para as 

políticas públicas, a exemplo das mulheres, jovens, assentados da reforma agrária, entre 

outros. Apesar desse esforço, entende-se que a ausência de alguns atores como sendo o 

resultado do padrão de organização do Fórum da Borborema, influenciado por características 

setoriais. Durante as entrevistas, dois motivos para a ausência de alguns atores foram mais 

citados: alguns autores não se identificam e/ou não têm interesse em participar e outros não se 

sentem mobilizados para participar.  

Outro elemento importante para a nossa análise refere-se aos recursos alocados entre 

os projetos dos atores. Na fala de alguns entrevistados, está explicita a necessidade de 
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priorizar projetos mais estratégicos ao invés de dividi-los entre os municípios, o que vem 

acontecendo, segundo a maioria dos membros da coordenação. De qualquer forma, do ponto 

de vista da gestão social, esse procedimento pode dificultar a apoio a grupos excluídos, 

especialmente pela diversidade de atores e de suas demandas, tornando difícil de atender a 

todos num só projeto. Conforme defendido por Oliveira, Perafán e Conterato (2013), é preciso 

articular os componentes estratégicos, que poderão favorecer os atores excluídos do processo 

de desenvolvimento. 

Como não era de ser diferente, a diversidade de atores no Fórum da Borborema torna 

a gestão social muito complexa e repleta de conflitos e disputas no processo de 

desenvolvimento territorial. Apesar disso, é o conflito que possibilita a inovação, tornando 

mais complexa a coordenação desses atores em função da diferença de interesses. Nesse caso, 

a habilidade em mediar esses momentos é fundamental.  

Conforme explicitado anteriormente, os respondentes foram unânimes em afirmar 

que, no âmbito do Fórum da Borborema, a tomada de decisões acontece por consenso e 

votação por maioria. Segundo a representante do poder público e membro da coordenação do 

fórum desde a sua constituição, o Fórum da Borborema é marcado pelo exercício do diálogo, 

provocando com que a tomada de decisão demore mais que o necessário, inclusive esse 

procedimento chega a afastar os atores mais imediatistas, como é o caso das prefeituras. 

Destacamos nesse processo a experiência do Polo Sindical da Borborema,  

AS-PTA, Arribaçã, BNB e Emater que, por intermédio de seus membros e parceiros, utilizam 

nas reuniões metodologias participativas com o objetivo de mediar os conflitos nas reuniões 

do fórum. Em sua grande maioria, as votações são simbólicas, pois antes de acontecer o 

consenso entre os atores já teria sido estabelecido. 

Apesar do consenso, aparece na fala de alguns atores que as decisões tomadas no 

fórum nem sempre condizem com a vontade da maioria dos atores sociais. Perguntado sobre 

isso, um dos coordenadores disse que realmente isso acontece, particularmente pela força e 

hegemonia que alguns atores possuem, como é caso do polo e seus sindicatos. Todavia, ele 

alega que a disputa é realizada de forma clara e legitima e o sucesso que esses projetos obtém 

são fruto da mobilização que os mesmos fazem em suas bases, enquanto os que reclamam, às 

vezes, nem participam do processo (Entrevistado 33, representante da sociedade civil, 2014).  

Como podemos observar, em alguns casos, o consenso está relacionado à hegemonia 

que alguns grupos possuem dentro desse fórum, hegemonia essa que acaba por moldar as 

ações de acordo com os seus interesses, podendo constranger outras iniciativas de gestão 

social e de desenvolvimento do território. 
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Destacamos também, a construção de projetos que, a nosso ver, concerne à ausência 

de critérios pré-estabelecidos pelo Fórum da Borborema para a definição dos projetos de 

infraestrutura. Apesar de todo ano o território ter alocado pela SDT recursos para projetos de 

investimentos, a maioria dos entrevistados alega que as regras sobre a elaboração, execução e 

acompanhamentos desses projetos não são claras. Dizem que as orientações chegam em cima 

da hora, geralmente um ou dois meses antes de inserir o projeto no Sicov (Sistema de 

Convênios)10. Por outro lado, para um dos membros mais antigos do fórum, essa ausência 

acaba por provocar a liberdade e possibilidade de inovação; já para outro, o não 

estabelecimento de regras pode abrir espaços para a tomada de decisões tendenciosas, 

reforçando a força dos grupos hegemônicos. 

É importante destacar que, durante a nossa observação direta, a coordenação do 

Fórum da Borborema em vários momentos se confunde com a coordenação de alguns atores, 

principalmente, dos membros que participam desde a sua formação. Para um membro da 

plenária (Entrevistado 4, representante do poder público, 2014) e que não faz parte da 

coordenação, essas instituições até ajudam a organizar as reuniões (definindo critérios), no 

entanto, é visível uma tendência para contemplar projeto de atores já consolidados e que, na 

maioria das vezes, sequer dialoga com o PTDRS do território. Como podemos ver na tabela 6 

acima, na qual constam os projetos de investimentos, é possível verificar que a maioria dos 

projetos estão vinculados ao Polo Sindical, o que comprava a capacidade de agência e 

importância para o desenvolvimento territorial que está institucionalidade vem consolidado 

nos últimos anos. 

Apesar da importância atribuída ao PTDRS, desde que começamos a acompanhar as 

atividades do Fórum da Borborema, poucas foram as vezes que este documento foi acionado 

para elaborar algum projeto. Até mesmo a sua atualização não contou com a participação 

efetiva dos membros do fórum e das bases sociais do território, dificultando o monitoramento 

e a realização da gestão social. Segundo alguns entrevistados, o fórum não consegue atingir as 

suas bases de forma mais eficiente, porém não foi possível visualizar neles nenhuma ação 

mais coletiva com o intuito de mudar essa situação. 

É possível perceber que o modelo de gestão social imprimido no Território da 

Borborema pelo Fórum da Borborema está bastante vinculado ao modelo constante nos 

documentos orientadores das políticas públicas que existem no território, apesar de iniciativas 

                                                 

10  O Sistema de Convênios (Siconv) foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de 

recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades 

privadas sem fins lucrativos. 
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inovadores estarem sendo executadas por alguns atores em suas instituições, que, em certa 

medida, acabam influenciando a dinâmica no Fórum da Borborema, vários gestores públicos 

continuam se prendendo à visão normativa do processo de gestão social, embora outros 

considerem a importância da dimensão política desses processos. 

Contudo, ficou explícito que o território possui outros elementos de gestão social 

importantes, que foram formatados ao longo do tempo por algumas organizações que 

participam do território antes mesmo da existência do Fórum da Borborema e da política de 

desenvolvimento territorial. Dentre esses, destacamos: i) identidade cultural com foco na 

agricultura familiar e na agroecologia; ii) alguns atores são portadores e defensores de um 

projeto de desenvolvimento do território para além da política de desenvolvimento territorial, 

como é o caso do território agroecológico da Borborema defendido e implementado pelo Polo 

Sindical da Borborema; iii) valorização da participação social e política de seus atores em 

função da sua composição aberta e busca de consensos no âmbito do Fórum da Borborema; e, 

iv) protagonismo dos atores territoriais em discussões extraterritoriais e nas discussões de 

políticas públicas, para além do território e com foco no desenvolvimento do semiárido 

brasileiro. 

A identidade territorial voltada para a agricultura familiar foi fortalecida pelo 

sentimento de pertença definido pela ação dos indivíduos e determinada no âmbito das 

estruturas subjetivas, sendo elas produto da estrutura social e um atributo da agência dos 

indivíduos. Nesse sentido, três componentes subjetivos da ação se destacam: parâmetros 

racionais que equilibram, pelo cálculo, desejos, crenças em oportunidades e avaliação de 

resultados (CANIELLO, 2009; ELSTER, 1994). Ainda segundo Caniello (1993), é o 

sentimento de pertença que consolida sentimentos de inclusão na comunidade, 

proporcionando ao indivíduo uma identidade social e um credo gregário, ao torná-lo parte da 

totalidade que o define como pessoa. O aumento desse sentimento ampliou-se com a 

participação de alguns atores no Fórum da Borborema. Esse elemento ganha importância 

significativa em um processo de gestão social, pois representa as lutas dessa categoria da 

agricultura familiar, que buscam se consolidar e sobreviver no território que tem como marca 

histórica representadas pelo latifúndio e pela pecuária, relatados anteriormente em momentos 

de campesinização, descampesinização e recampesinização. Esse processo explicita a 

capacidade e poder de resistência que essa categoria possui dentro do Território da Borborema. 

Ao passo que reconhecem a necessidade de afirmar cada vez mais o papel e 

importância da agricultura familiar no Território da Borborema, por meio do processo de 

gestão social do desenvolvimento, não podemos deixar de falar na necessidade de ampliar as 
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suas relações com outros grupos, considerado por alguns como antagônicos, como é o caso 

dos representantes da agricultura patronal e do agronegócio, que também participam e 

interferem no desenvolvimento do território. É possível que se possam estabelecer temas que 

sejam capazes de abrir diálogo em busca de convergências de interesses entre categorias tão 

distintas, cujo objetivo maior é o desenvolvimento do território. Como exemplo, podemos 

citar o tema da questão ambiental e da violência, podendo ser abertos canais de interações 

entre os vários setores rurais. 

Dois elementos merecem a nossa atenção nesse momento: compartilhamento da 

gestão e valorização da participação dos atores. Em função da trajetória sócio-histórica dos 

atores, esses elementos faziam parte do território antes mesmo da constituição do Território 

da Borborema, em que a formatação dessa institucionalidade acabou por aprimorá-los. Um 

dos principais elementos desse processo foi o aporte de recursos técnicos e financeiros que 

esse território passou a receber para organizar a participação dos atores da sociedade civil que 

tinham dificuldades para participar do processo gestão social, seja por ausência de recursos 

financeiros ou de falta de preparo e formação para atuarem nesses novos espaços de decisão. 

Apesar da existência no território de organizações que já exerciam o 

compartilhamento de sua gestão com o objetivo de construção de um projeto de 

desenvolvimento para o território, como é o caso do Polo Sindical da Borborema, mesmo 

antes da política de desenvolvimento territorial, ainda era tímida a presença e participação do 

poder público. Entretanto, com a chegada da política de desenvolvimento territorial no 

Território da Borborema, através de oficinas e discussões metodológicas, constatou-se 

mudanças nessas relações. O poder público passa a ser mobilizado a participar desse processo 

de gestão social. 

Como podemos verificar, ainda é baixa a participação dos membros do poder público 

executivo municipal, tendo em vista que são estes os proponentes oficiais dos projetos de 

infraestrutura territorial. Assim, na visão dos membros da coordenação, esse é um dos 

principais gargalos para a articulação de políticas públicas nos territórios, fragilizando a 

legitimidade dos órgãos colegiados, como é o caso do Fórum da Borborema, pois causa uma 

certa dependência dos representantes do poder público. 

Como destacado por Caniello et al. (2012), a fragilidade da relação dos 

representantes do poder executivo municipal com a política de desenvolvimento territorial se 

dá, entre outros fatos, pelo absenteísmo destes em relação ao processo de gestão social do 

território, relação essa que veremos mais adiante. Alguns gestores atribuem esse absenteísmo 

à morosidade na execução dos projetos e à burocracia envolvida no seu encaminhamento. 
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Esses fatores se apresentam como sendo prejudiciais à participação membros, pois segundo a 

maioria dos gestores entrevistados, esse argumento foi ressaltando como um elemento de 

desmotivação (CANIELLO et al., 2013). 

 

5.9.2 Representações, influência e relações de poder 

 

A partir deste ponto, investigaremos até onde as relações de poder podem influenciar 

no processo de gestão social do desenvolvimento territorial e como esse processo ocorre. 

Dessa forma, vamos destacar as influências das relações de poder no processo de gestão social 

do desenvolvimento territorial e os efeitos dessas relações no processo de desenvolvimento 

territorial. 

Mostraremos, com isso, os elementos que estão presentes para além do discurso dos 

entrevistados, daquilo que não foi dito, mas ficou perceptível nas observações realizadas 

durante nossa participação nas atividades do Fórum da Borborema. Recorremos também às 

informações prestadas por atores que não participam do processo de desenvolvimento 

territorial do Território da Borborema.  

Como já foi visto anteriormente, as relações sociais e políticas são produtos 

resultante do processo histórico de lutas que os vários atores passaram no Território da 

Borborema, ocorrendo também no Fórum da Borborema. Ganham destaque nesse processo o 

Polo Sindical da Borborema, a AS-PTA, a Arribaçã, a Copaf, o BNB e a Emater. Essas 

organizações se destacam como lideranças no processo de gestão social do desenvolvimento 

do Território da Borborema.  

O Polo Sindical da Borborema se destaca pelo significativo apoio que vem 

realizando junto aos segmentos da agricultura familiar (14 sindicatos, mais de 150 

associações), o que em vários momentos acaba por ressaltar mais que os outros atores no 

processo de gestão social do Fórum da Borborema. Em determinado momento, percebe-se 

uma certa dependência dessas organizações que compõem o polo, especialmente por estas 

disporem, de recursos financeiros, conhecimento técnico, diagnósticos sobre as microrregiões 

e capital social para transitar e operar políticas públicas dentro e fora do território, como é o 

caso da gestão que o mesmo tem do Programa 1 milhão de Cisternas (P1MC), do Programa 1 

terra e 2 águas (P1+2), bem como a participação na chamada pública de assessoria técnica, 

que atende mais de duas mil famílias. Esses elementos são importantes para os agricultores 
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familiares do território que, historicamente, foram impedidos de participar de processos de 

gestão social. 

O protagonismo desses atores com relação à gestão social do Território da 

Borborema levou-nos a questionar os atores sobre a escolha dos membros da coordenação do 

Fórum da Borborema. Na fala dos entrevistados, quase 90% deles afirmaram que os membros 

da coordenação foram escolhidos tendo como contemplar o número significativo de grupos 

sociais e do poder público presentes no território, caracterizando com isso a sua diversidade. 

Em alguns momentos, os entrevistados comentaram que a escolha também aconteceu em 

função da experiência que essas organizações possuem em trabalhar com muita gente. Outro 

respondente (Entrevistado 14, representante da sociedade civil, 2014) disse que não é fácil 

assumir essa função, pois ela demanda muito tempo e isso acaba assustando algumas 

organizações. Apesar de parecer existir um consenso, algumas instituições alegam que não há 

uma alternância na coordenação do fórum. Analisando as atas disponíveis, percebemos que 

desde a fundação, os atores acima citados (Polo Sindical, Emater, Arribaçã, BNB, AS-PTA) 

estão presentes na condição de coordenadores em quase todas as reuniões. 

Essas informações, apesar da importância desses atores, mostra uma certa fragilidade 

no processo de escolha da coordenação, em especial por ela não dar conta da diversidade de 

atores presentes no território. Outro ponto destacado refere-se à ausência de discussão nas 

bases das organizações e segmentos sociais para a escolha dos seus representantes no Fórum 

da Borborema. No caso específico do Polo Sindical da Borborema, com a perspectiva de 

representar os agricultores familiares, ele acaba assumindo o protagonismo no processo de 

desenvolvimento, cujo limite entre o apoio e a representação social é muito tênue. Quando, na 

verdade, algumas categorias que não fazem parte do polo, não se sentem por ele representado. 

Segundo Dagnino (2004), o que passa a ocorrer é um entendimento particular e equivocado de 

representatividade. No entanto, é preciso registrar que a maioria dos entrevistados não 

percebe a escolha da coordenação como algo imposto. 

Mesmo com limites, na visão dos entrevistados, a composição do Fórum da 

Borborema tem funcionado bem, apesar de haver dificuldades na comunicação e diálogo com 

os membros dessa coordenação. Os elementos de comunicação destacados pelos entrevistados 

são o e-mail e o telefone. Segundo um dos coordenadores, a alternância e rotatividade por 

parte de alguns representantes e a não atualização cadastral acaba por fragilizar o processo de 

comunicação. 
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Às vezes a gente nunca sabe para quem enviar o convite... no caso das prefeituras, os gestores 

quase nunca mandam o mesmo representante. Os representantes dos CMDRS não têm e-mail, 

os presidentes dos STR dizem que não tem tempo de ficar olhando os e-mails... meu amigo, é 

uma luta mobilizar qualquer coisa aqui no território (Entrevistado 3, representante da sociedade 

civil, 2014). 

 

A maioria dos entrevistados não se sente pressionado para participar da realização do 

processo de desenvolvimento territorial. Segundo eles, o processo é conduzido de forma 

coletiva e transparente. De acordo com um dos membros, “você pode até não concordar com a 

posição de alguns membros do Fórum, no entanto nas suas reuniões é dada a oportunidade 

para qualquer um falar” (Entrevistado 11, representante do poder público, 2014).  

Por outro lado, um dos representantes (Entrevistado 47, representante do poder 

público) alega que alguns membros da coordenação trazem para dentro do colegiado as 

pautas de interesse da sua instituição em detrimento da pauta coletiva. Como exemplo, o 

entrevistado comentou:  

 

Teve uma vez que nós estávamos organizando uma plenária para discutir a situação da 

mosca negra, quando estávamos organizando os atores que iriam falar sobre o tema, 

foi sugerido que fosse convidado os grandes produtores de tangerina do Município de 

Matinhas... meu amigo, foi aí que começou a zuada... não por que eles são do 

agronegócio e não tem relação com a agricultura familiar. A discussão continuou, e 

com muita dificuldade, deixaram que um representante fosse convidado. No dia 

plenária, chegou a ser constrangedor o comportamento por parte de alguns 

coordenadores durante a apresentação do rapaz... escutaram a força... esse é só um 

exemplo... tentar trazer algum tema que não é de interesse de algumas pessoas para 

você ver o que acontece... (Entrevistado 47, representante do poder público, 2014)  

 

Para o representante do poder público (Entrevistado 47, 2014) essa influência precisa 

melhorar, pois existe pouca formação dos atores no sentido de realizar um processo de 

desenvolvimento territorial. Contudo, para outro entrevistado do poder público (Entrevistado 

11, 2014) o papel da coordenação é provocar o processo de desenvolvimento do território com 

informações, animação, mediação e aportes técnicos, porém “alguns atores se sobressaem 

nesse processo, vejo como natural essa relação”. No final, o entrevistado estabeleceu o 

seguinte diálogo: “depois dessa nossa conversa eu pergunto, será que sem a participação 

destes atores essa dinâmica ainda existia”. Entrevistador: “o que você acha?” Entrevistado: 

“tenho minhas dúvidas...”. 

O entrevistado destacado acima acredita que o suporte financeiro e de mediação das 

organizações que assessoram o Fórum da Borborema são fundamentais para os representantes 

da sociedade civil, pois algumas delas possuem dificuldades financeiras para participar desse 

processo. Essa intervenção apresenta-se como importante para o processo de desenvolvimento. 
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Para outro membro da coordenação e representante do poder público (Entrevistado 

10, 2014), “o processo de gestão social no Território da Borborema é produto da sua realidade 

que é muito diversa”. Segundo ele, essa diversidade tem a ver com o protagonismo dos 

representantes do mundo rural. Apesar disso, ainda existe grupos muito frágeis e submissos e 

isso está ligado aos aspectos geográficos culturais do compartimento da Borborema. 

No caso do Fórum da Borborema, na fala dos entrevistados, não se percebe a 

existência de grupos específicos com manifestações claras de poder e dominação, no sentido 

de possibilitar assimetrias nas relações de poder entre os atores territoriais. Entretanto, na 

prática, durante o acompanhamento das atividades do Fórum, percebemos que alguns 

membros da coordenação do fórum exercem poder que não é de um grupo específico, mas de 

um grupo de atores, com destaque para as organizações que atuam desde a formação inicial 

do Fórum da Borborema, leia-se, Polo Sindical da Borborema, AS-PTA, Arribaçã, Emater e 

BNB. Um exemplo prático desse processo se materializa na condução das atividades 

territoriais (ver anexos 4, 5, 6 e 7). As pautas, discussões e encaminhamento são gestadas a 

partir desse grupo. Por outro lado, é preciso reconhecer o papel e protagonismo que a política 

de desenvolvimento territorial reserva aos grupos de coordenação, papel que acaba por 

potencializar essas manifestações de poder. Em particular, quando esse poder não é 

questionado pelos demais atores do processo decisório ou quando é conveniente para reforçar 

o poder. 

Nesse sentido, a gestão social não é suficiente para estabelecer mudanças 

significativas nas relações de poder, particularmente com relação a tornar mais equitativas as 

relações de tomada de decisão nos territórios rurais, que em sua essência são constituídos 

como espaços de conflito e de disputa (TORRE, 2010), bem como medidas desiguais de 

poder (PINTO, 2004), influenciando significativamente no processo de organização social, no 

que tange à realização da gestão social do desenvolvimento territorial. 

Para Rover (2007), a gestão social não é produto apenas da participação social dos 

atores territoriais, pois a relação entre o beneficiário e a política é muito complexa. A 

dificuldade reside no fato de existir uma maior diversidade de segmentos sociais carregados 

de interesses e conflitos, provocando a necessidade da emergência de processos inovadores de 

gestão social com foco no desenvolvimento territorial. 

Foi possível observar durante o acompanhamento das atividades realizadas pelo 

Fórum da Borborema que não há nenhum constrangimento por parte dos membros do fórum 

em executar a função de coordenador. Também ficou claro que esta mesma coordenação, 

durante esse tempo, não esboçou nenhum esforço no sentido de formar atores mais 



q
_r1 

P
age 149 of 
5 

149 

 

questionadores e reflexivos sobre os seus papeis no processo de gestão social. Indagado sobre 

essa situação, um dos membros da coordenação disse que a formação não é função da 

coordenação.  

Mesmo não sendo papel da coordenação, acreditamos ser possível trazer elementos 

dessa natureza para esse processo que é contínuo, sendo possível discutir pelo menos os 

papeis de cada ator dentro das instâncias da coordenação. Assim, a gestão social mais 

participativa e dialógica entre o Estado e sociedade civil no compartilhamento de decisões 

entre os envolvidos no processo de gestão social, mesmo que não sejam definidos os papeis e 

funções dos atores explicitamente, não em termos hierárquicos, mas sim em termos de 

legitimidade social na condução das normas que orientam a política de desenvolvimento 

territorial. Dessa maneira, para Tenório (2008), a gestão social possibilita uma racionalidade 

comunicativa entre os atores e seus níveis de intervenção, em que os atores são sujeitos 

soberanos do processo de gestão pública, permitindo com isso que os mesmos participem 

ativamente do processo de elaboração, execução e avaliação da política pública. O autor 

alinha o conceito de gestão social ao de cidadania deliberativa (TENÓRIO, 2008). 

Recorrendo a vários documentos, identificamos que alguns membros do fórum 

participaram de cursos e capacitações. De posse dessas informações, indagamos aos membros 

do colegiados sobre esses cursos ou capacitações promovidas pelos atores parceiros junto aos 

membros do colegiado. Os membros da coordenação complementaram a informação 

informando que esses foram promovidos pela SDT/MDA e geralmente participavam deles um 

número limitado de pessoas. Inclusive, essas capacitações ocorriam fora do território e a 

restituição do mesmo nunca acontecia. Ao final de um dos cursos, os representantes do fórum 

elaboraram o PTDRS do Território da Borborema, levando-nos a crer que esse plano, apesar 

de homologado em uma plenária, teve uma participação limitada dos atores que compõem o 

Fórum da Borborema.  

Segundo um membro da coordenação (Entrevistado 10, representante do poder 

público, 2014), outras capacitações foram realizadas (Proinf, Gestão Social, Colegiados em 

rede, entre outros), porém apenas o assessor técnico, uma ou duas pessoas da coordenação 

participavam. O grande constrangimento causado nesse processo acontece em função não 

socialização das capacitações. Na maioria das vezes, a socialização desses cursos (quando 

aconteciam) apareciam nas plenárias em formato de informes e de forma insuficiente. Por 

esse motivo, essa prática acaba por reforçar um certo grau de dependência dos representados 

frente às organizações que estão sempre conduzem esse processo.  
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Com relação à elaboração de projetos, segundo vários estudos (CENIELLO et al., 

2013, 2014), esse aspecto mostra-se como uma limitação em todos os territórios do Brasil. 

Conforme acompanhamos em várias situações, essa questão deveria ter sido melhor 

contemplada pelos gestores da política territorial. Sobre a elaboração dos projetos, relatou um 

entrevistado: 

 

Se é difícil para uma prefeitura, que na sua grande maioria possui um corpo técnico 

mínimo, e até mesmo escritório de consultorias elaborar alguns projetos, imagine 

realizar essa tarefa em sua dimensão territorial e sem técnicos e sem recursos... é 

preciso repensar esse formato de elaboração de projeto, principalmente quando temos 

a participação da sociedade civil... você imagina um membro do colegiado inserido 

uma proposta no SINCOV... ou agente estabelece uma forma diferenciada de elaborar, 

executar e acompanhar os nossos projetos, ou então vai continuar assim, sem nenhum 

projeto concluído, e quando se conclui não funciona do jeito que era para funcionar 

(Entrevistado 34, representante da sociedade civil, 2014). 

 

Essa situação torna as organizações como menos capacidade técnica e de 

mobilização dependentes de outras organizações que possuam algum tipo de expertise nesse 

processo. No caso específico do Território da Borborema, podemos citar o protagonismo que 

o Polo Sindical da Borborema e a assessoria a ele prestada pela AS-PTA exercem nesse 

processo. O capital social e técnico construídos ao longo dos anos, tornando-os portadores de 

capacidade de articulação e saber. Esse processo acaba por transformá-los em detentores de 

um poder que se origina na informação e no saber, que se constitui posteriormente em micro 

poderes (FOUCAULT, 2012). Para Raffestin (2011), a relação de poder acontece de forma 

intencional e objetiva, transformado na realização do trabalho de uma organização que 

ultrapassa e ao mesmo tempo dá significado ao sujeito.  

Verificamos nas relações dos atores do Território da Borborema uma aproximação 

entre o poder e o saber, tendo em vista que essas relações se explicam mutuamente, se 

manifestando nas relações entre a coordenação do Fórum da Borborema e os demais membros 

do fórum. 

Um momento que ajuda a entender a materialização dessas relações de poder é a 

disputa que ocorre em torno dos recursos dos projetos de infraestrutura territorial (PROINF). 

Aqui, fica claro o poder do saber e articulação que alguns representantes possuem. Apesar do 

esforço inicial de abrir espaço para que todos os representantes tivessem a possibilidade e o 

direito de submeterem seus projetos, esse processo acaba esbarrando na resistência de alguns 

representantes do proponente. Inicialmente, esse poder se concentrava nas prefeituras e no 

governo do estado. No caso do Território da Borborema, teve um caso emblemático. No 

período de apresentação dos projetos, o Polo Sindical da Borborema, junto com os seus 
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parceiros, apresentou um projeto para a compra de dez kits de motoensiladeiras e forrageiras. 

A ideia central desse projeto era o armazenamento de forragem, que fortaleceria os recursos 

para a alimentação animal em períodos mais seco. Apresentado o projeto, que tinha como 

proponente o governo do Estado da Paraíba, no dia da homologação em plenária, os 

representantes das prefeituras pressionaram e acabaram desmembrando o kit. O Polo, através 

dos seus sindicatos, receberia as motoensiladeiras e as prefeituras as máquinas forrageiras. 

Em nosso trabalho de campo, encontramos todas as dez motoensiladeiras que estavam sob o 

controle do Polo em perfeito funcionamento. Já as forrageiras que estavam sob a tutela das 

prefeituras, só encontramos uma que estava no sindicato de trabalhadores rurais, e que como 

presidente o vice-prefeito.  

Esse constrangimento acontece porque o poder executivo tem dificuldades para 

pensar projetos de desenvolvimento para além de seus municípios, pois é no seu município 

que se encontram os seus eleitores, fazendo com que eles promovam respostas imediatas aos 

atores locais, ampliando com isso o seu capital social e político. 

Além da disputa entre os representantes do poder público executivo e os membros da 

sociedade civil, existe a disputa entre os membros da sociedade civil. Nesse momento é 

possível visualizar outros poderes dentro do Fórum da Borborema. Constatamos uma relação 

de dominação, pois os grupos mais ligados ao saber técnico ou, por outro lado, ligados aos 

membros da coordenação, acabam por dominar e monopolizar os debates e influenciar no 

processo de decisão por consenso. Para Torre (2010), o conflito faz parte da evolução do 

território e possibilita a inovação no processo de desenvolvimento, tornando-se difícil a 

coordenação desses atores, cujas diferenças e interesses se afirmam a cada dia. 

Encontramos nesse processo o desenvolvimento de estratégias realizadas por parte 

dos membros que estão submetendo os seus projetos no ambiente do fórum. Esse sentimento 

é reforçado pelos dados levantado pela CAI-Borborema, que aferiu que quase a totalidade dos 

entrevistados disseram que as instituições que eles representam desenvolvem alguma 

estratégia para aprovar os seus projetos. Por sua vez, estratégias se apresentam de várias 

formas, contudo, a articulação entre as organizações é a estratégia mais utilizados pelos atores. 

Os sindicatos de trabalhadores rurais, através do Polo sindical da Borborema são os atores 

mais articulados quando se trata de submissão de projetos, tendo em vista o corpo técnico que 

o assessora. Essa percepção pode ser comprovada pela quantidade de projetos aprovados e 

que tem como público alvo os agricultores familiares em bases agroecológicas. As 

organizações com o maior poder de articulação se traduzem em organizações com o maior 

poder para influenciar as decisões por consenso no Fórum da Borborema. Isto Posto, 
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destacam-se o Polo Sindical da Borborema e as organizações não governamentais fortemente 

ligadas à coordenação do Fórum. 

Os segmentos com maior aprovação de projetos são os agricultores familiares. Nos 

últimos projetos, a questão de gênero (mulheres) e geracional (juventude) tem sido parte 

constitutiva dos projetos, até porque o fato de contemplar esses segmentos amplia os valores 

disponíveis para os projetos. Para além da aprovação ou não do projeto, esse debate tem 

provado discussões interessante sobre o papel que cada um desses segmentos tem no processo 

de gestão social do desenvolvimento territorial da Borborema. 

Com relação à autonomia dos atores no processo de desenvolvimento territorial, os 

entrevistados foram unânimes em afirmar que possuem autonomia no processo de gestão 

social, pois o modelo adotado pelo Fórum da Borborema incentiva a participação que é um 

dos elementos principais que constituem a autonomia. O modelo de gestão social adotado 

influencia no grau de autonomia dos atores sobre o processo de gestão social do 

desenvolvimento territorial. É o modelo de gestão de tem a possibilidade de controlar os 

atores para que estes não ajam de forma isolada ou coletivamente de forma autoritária, desse 

modo restringindo a autonomia dos atores do desenvolvimento territorial. 

Claval (1979) afirma que as relações assimétricas de poder promovidas pelas 

relações de trocas de informações, pode limitar, ampliar ou até mesmo garantir o exercício da 

liberdade (SEN, 2010). Ainda segundo Sen (2010), é preciso que se considere que não há 

liberdade sem o mínimo de organização. Entretanto, essa organização é uma ameaça e pode 

restringir a autonomia das escolhas, podendo resultar em processos de dominação que 

parecem indispensáveis. 

É perceptível que os atores inseridos no Território da Borborema são mais 

autônomos em momentos que ocorre a discussão de temas por eles dominados, seja por estar 

relacionada a sua área de atuação (expertise técnica), ou por que a discussão contempla a sua 

prática e história de vida. Esses elementos demonstram que o grau de apropriação do tema em 

questão ou em disputa produz segurança aos atores e isso, por sua vez, fortalece o processo de 

autonomia desses atores nos processos de gestão social de desenvolvimento territorial que, no 

caso do Território da Borborema, é o Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural 

Sustentável da Borborema. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Tendo como base o referencial teórico utilizado em nosso trabalho, entendemos a 

abordagem territorial como sendo um processo de desenvolvimento endógeno, com ênfase na 

descentralização das políticas públicas, através da gestão compartilhada e valorização das 

experiências. Esse momento, segundo Ray (1998), será marcado pela constituição de redes de 

colaboração e maior participação da sociedade civil nas políticas públicas. Esse contexto será 

marcado pela ascensão da gestão social no âmbito da política e de programas de 

desenvolvimento de territórios rurais. 

Analisar a gestão social no âmbito acadêmico tem sido uma atividade relativamente 

recente (que ocorre desde os anos 1990), quando a relacionamos com a perspectiva do 

desenvolvimento territorial como foi o nosso caso (MAIA, 2005). Para Tenório (2005), a 

gestão social deixa de ser um produto e passa a ser um processo inovador, intersubjetivo e 

dialógico entre sociedade civil e poder público. Nesse sentido, o processo de gestão social do 

desenvolvimento territorial passou a ser influenciado não apenas pelos poderes e organizações 

que constituem o poder local e territorial, mas também por ambientes e pautas exteriores. 

A partir do exposto nos capítulos desenvolvidos, fica explicito que a dinâmica do 

desenvolvimento territorial terá seus avanços e limites associados diretamente à trajetória e 

iniciativas desenvolvidas pelos atores que participam do Fórum da Borborema.  

A gestão social apresenta uma nova maneira de pensar o desenvolvimento territorial. 

Essa nova forma de relação, tem provocado uma mudança importante por demandar uma 

nova divisão de funções, representações e de poder. Mudanças sociais mobilizadas pelo 

capital social, arranjos institucionais e um sistema de gestão social retroalimentado com 

agentes locais inseridos nesse processo. (CANIELLO et al., 2009, 2011). 

É com base nessa discussão que agora apresentamos as nossas conclusões sobre a 

pergunta de pesquisa que norteou o nosso trabalho, que indagava se os atores inseridos no 

Fórum da Borborema, os seus pactos e as suas relações de poder influenciavam ou não 

no processo de gestão social desse colegiado. Para isso, foi necessário investigar os 

elementos que compreendem a gestão social do Fórum da Borborema. Também observamos 

os atores envolvidos e suas estratégias nesse processo e as suas implicações na condução da 

gestão social do desenvolvimento territorial, averiguando a influência das relações de poder 

exercida por alguns atores no desenrolar desse processo. 
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O arcabouço teórico acionado neste trabalho possibilitou uma leitura das questões 

pertinentes às formas de organização dos atores sociais, servindo-nos de elementos para 

analisar o processo de desenvolvimento territorial, sobre a gestão social, as representações 

sociais e as relações de poder existentes no Fórum da Borborema. 

Com relação aos aspectos metodológicos, destacamos a possibilidade de termos tido 

a oportunidade de ter participado e observado de forma continua as atividades desenvolvidas 

no âmbito do Fórum da Borborema, no primeiro momento, como técnico da Célula de 

Acompanhamento e Informação do Território da Borborema, permitindo-nos observar, 

compreender e refletir sobre questões para além do discurso oficial da política de 

desenvolvimento territorial. De olhar de forma mais próxima à realidade do dia a dia desse 

fórum. E, no segundo momento, acompanhamos de forma direta como pesquisador as 

atividades do Fórum da Borborema.  

Sobre a abordagem do desenvolvimento territorial de áreas rurais brasileiras 

encontramos vários signatários, seja na academia, no governo ou na sociedade civil. Ainda 

com relação ao tema do desenvolvimento territorial, destacamos a existência de várias linhas 

de análises sobre a teoria e a prática estabelecidas por pensadores e formuladores de políticas 

públicas sobre essa abordagem (FAVARETO, 2006; DUCAN, 2010). 

Conforme demonstram vários estudos (SCHNEIDER, 2004; FAVARETO, 2010; 

DUCAN, 2010; REIS, 2012; CANIELLO et al., 2013, 2014) a implementação de políticas 

pública em sua dimensão territorial tem alcançado avanços significativos com relação ao 

exercício da democracia e da cidadania, elementos estes fundamentais para o 

desenvolvimento de áreas rurais, como é o caso do Território da Borborema, localizado no 

interior da Paraíba. De qualquer forma, ainda se faz necessário a realização de mais pesquisas 

que possam aprofundar questionamentos sobre o desenvolvimento territorial e a sua relação 

com o processo de gestão social, avançado em análises para além das discussões sobre os 

documentos que orientam essa política, adentrando em questões relacionadas ao território, 

autonomia, conflito, poder e dominação, analisando a correlação que essas questões possuem 

com os limites e os avanços provocados pela gestão social executada no Fórum da Borborema. 

Um dos limites a ser destacado na experiência do desenvolvimento territorial no 

Território da Borborema é tentar ir além de sua dimensão setorial, que está presente nessa 

ação, basicamente por essa política de desenvolvimento ter sido pensada e gestada dentro de 

um ministério direcionado exclusivamente para a agricultura familiar. A transição do 

Território de Identidade para o Programa Território da Cidadania foi uma iniciativa, a nosso 

ver, que tentou superar essa perspectiva setorial. Apesar disso, não conseguindo realizar a 
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articulação entre os ministérios, como preceituava a política, desmobilizando em alguns casos, 

o desenvolvimento da política de desenvolvimento territorial.  

Como vimos na literatura sobre o tema, o modelo de gestão participativa, tendo como 

ponto de partida a abordagem territorial, necessita que os membros e suas institucionalidades 

tenham a capacidade de planejar estratégias, elaborar projetos, administrar e acompanhar 

ações, projetos e políticas públicas. No entanto, é preciso estar atento para os elementos que 

constituem a gestão social, tais como: inclusão social e produtiva, acesso a direitos básicos, 

processo contínuo de formação para uma participação qualificada e efetiva nos processos de 

gestão social do desenvolvimento territorial. É preciso que se crie um ambiente que os atores 

sejam portadores de uma maior autonomia e protagonismo frente ao processo de gestão social, 

tendo como objetivo principal o desenvolvimento em sua dimensão territorial. Segundo 

Caniello, Piraux e Bastos (2013), existe uma tendência decrescente quando se passa do campo 

das ideias (concepções, representações, ideologias) para o campo da prática, permanecendo 

um hiato entre as ideias planejadas e debatidas no Fórum da Borborema e o processo de 

colocar em prática e acompanhar essas ações.  

Como vimos no decorrer de nosso trabalho, a problemática da gestão social está 

totalmente relacionada ao processo de construção de autonomias (PLOEG, 2009), tendo como 

foco os atores sociais envolvidos em processos de desenvolvimento rural, a partir da 

perspectiva territorial.  

Refletir sobre os estudos que tenham foco nas relações de poder torna-se importante, 

no sentido de realizar o aprofundamento sobre os processos de gestão social do 

desenvolvimento territorial. Como podemos observar, estamos tratando de um processo (a 

gestão social) que se relaciona e influencia outro processo (o do desenvolvimento territorial). 

De qualquer forma é preciso tomar cuidado nesse processo de construção de conhecimento, 

ao passo que devemos ponderar nas análises, tendo em vista que todo processo passa por 

alterações constantes, motivo este que torna a análise de contexto um elemento fundamental 

no processo de construção de conhecimento. 

As relações de poder são parte constitutivas tanto das instituições do poder público, 

quanto nas organizações da sociedade civil. Essas relações de poder são carregadas de valores 

positivos e negativos, tendo em vista que a valoração dessa ação estará condicionada a 

determinadas situações e contextos, principalmente quando essas relações estiverem 

relacionadas aos processos de gestão social. O poder pode ser considerado um elemento 

necessário, até certo ponto, no sentido de viabilizar alterações positivas no processo de 
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desenvolvimento rural, e negativas quando constrange a possibilidade de ampliação de ações 

que possam fortalecer o processo de gestão social (RAFFESTIN, 2011). 

Diante disso, destacamos que as relações de poder precisam ser melhor 

compreendidas, tanto pela academia, quanto pelos agentes de desenvolvimento, cujo melhor 

entendimento possibilitará a tomada de decisões mais consistentes sobre a realização ou não 

de intervenções, seja no âmbito local ou territorial sobre esse aspecto. 

Visto dessa forma, o processo de gestão social no Território da Borborema não se 

apresenta de forma clara para os atores territoriais, pois vários atores se confundem sobre 

quem os realmente representa. Em determinados momentos, os membros do Fórum da 

Borborema não sabem se a coordenação representa os interesses do fórum ou os interesses de 

suas instituições. Essa lacuna ficou evidente na fala dos entrevistados, apesar do não 

reconhecimento dessa situação por parte dos membros da coordenação. Essa situação faz ver 

que as regras dos processos de gestão social não são claras. Elas estão mais presentes na teoria 

(documentos orientadores) do que nas ações e práticas (CANIELLO et al., 2013, 2014). 

Esse ponto demonstra um gargalo que acomete o processo de gestão social, pois o 

regimento e regras de funcionamento do jogo não estão claros para todos os jogadores. Nesse 

caso, se desempenhará melhor aquele(s) jogadores que conhecerem melhor essas regras que, 

no caso específico do Território da Borborema, são os atores que dominam e concentram 

informações sobre o território e sobre as políticas públicas que desembocam no território 

(DELGADO; ZIMMERMAN, 2008). A coordenação dos processos de desenvolvimento 

territorial que sempre é constituída pelos mesmos personagens, alternam apenas a sua 

condição de titular ou suplente.  

Com o objetivo de tentar diminuir as diferenças de poder no Fórum da Borborema, 

não se apresenta como um problema o caráter paritário (sociedade civil e poder público) de 

sua composição conforme orientação do PTC. Não obstante, essa lógica enfraquece quando às 

atividades de capacitação, que geralmente são limitadas e de pronto absorvidas pelos 

membros da coordenação. A depender do tema, a paridade se torna irrelevante, quando se 

trata de momentos de formação internacional, nacional e estadual no ambiente da política de 

desenvolvimento territorial. 

Tendo com princípio o fortalecimento das instituições da sociedade civil, o ideal é 

que essas instituições sejam priorizadas, particularmente pelo fato da sua grande maioria 

possuir um corpo técnico fragilizado e carente do processo de formação. É importante que 

também se dê oportunidades para membros do fórum que não sejam membros da coordenação. 

Essas ações possibilitam que haja uma melhor distribuição das informações e do saber técnico 
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e político, passando a ser repassados de forma menos diferenciada e, com isso, diminuir as 

assimetrias de poder nas relações estabelecidas entre os membros desse ambiente 

(BURSZTYN; BURSZTYN, 2010). 

Com relação ao formato e organização do Fórum da Borborema para realizar a 

gestão social, verificou-se que ele é apoiado e orientado por algumas organizações do 

território, o Polo Sindical, a AS´PTA, a Arribaçã, a Emater e o BNB, as quais acompanham 

esse processo de gestão social desde a sua formação. Essas organizações se caracterizam pela 

importante inserção que possuem nas esferas públicas territoriais e extraterritoriais, 

contribuindo para o apoio às ações de desenvolvimento no Território da Borborema, por outro 

lado, traz para o território e para o Fórum da Borborema influências normativas sobre o 

processo de gestão social.  

Para além dos aspectos normativos, o Fórum da Borborema possui um modelo 

próprio de gestão, tendo como norte as ações tomadas pelos membros de sua coordenação. O 

seu modelo prioriza a agricultura familiar, em função da força identitária que esse segmento 

tem no território, sendo ela a categoria central da política de desenvolvimento territorial e que 

também é corroborada pela resistência dessa categoria em um território marcado pelo conflito 

entre esse segmento e a agricultura patronal (PIRAUX; MIRANDA, 2010).  

O modelo de gestão social, influenciado pela política de desenvolvimento territorial e 

executado no Fórum da Borborema, que tem como base as representatividades sociais no 

território, permitiu uma análise significativa das representações sociais e das relações 

sociopolíticas, como vinham sugerindo alguns teóricos acionados nesta pesquisa. A 

abordagem realizada por Amartya Sen (2010) sobre as capacitações, reforça o argumento das 

várias dimensões defendidas pela abordagem do desenvolvimento territorial em áreas rurais. 

Para a perspectiva teórica de Sen (2010), a sociedade é constituída por indivíduos imbuídos de 

práticas sociais cotidianas que modificam e multiplicam a realidade onde vivem. Com isso, é 

possível quebrar a dicotomia entre a estrutura e a ação, entre o global e o local, entre o Estado 

e a sociedade civil, quando sabemos que as políticas territoriais emergem de ações conjuntas 

entre atores distintos sobre o território. 

Em outro sentido, concluímos também que, mesmo com a influência que política de 

desenvolvimento territorial possa ter exercido no processo de gestão social do 

desenvolvimento do Território da Borborema, o Fórum da Borborema continuou mantendo a 

sua dinâmica própria, mesmo com o enfraquecimento explícito da política de 

desenvolvimento territorial por parte do governo federal. Nesse sentido, destacamos que a 

política de desenvolvimento territorial, apesar de ter os seus documentos orientadores, precisa 
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considerar os modelos de gestão das institucionalidades territoriais anteriormente 

estabelecidos e incentivar que os territórios possuam os seus próprios modelos de 

desenvolvimento. Um exemplo prático desse processo é a constituição de ações paralelas de 

desenvolvimento executado pelo Polo Sindical da Borborema e seus parceiros, que executam 

as suas atividades no que eles denominam de Território Agroecológico da Borborema, que 

tem como foco principal o fortalecimento das famílias de agricultores em bases 

agroecológicas. Outro exemplo desse processo é o projeto de desenvolvimento da avicultura 

alternativas que vem sendo desenvolvido pela Copaf e seus cooperados, tendo como objetivo 

ampliar a produção ao passo que garante um mercado consumidor, seja ela institucional 

(PNAE e PAA) ou não. Podemos citar também o trabalho desenvolvido com os assentados 

em torno da produção do algodão colorido e agroecológico que vem sendo desenvolvido pela 

Arribaçã. Dessa maneira, será possível manter um maior grau de autonomia em suas formas 

organizativas, garantindo a sustentabilidade dos modelos naturais de gestão e de 

desenvolvimento do território. 

Como vimos, uma das principais características do modelo de gestão social do 

Fórum da Borborema é a construção de consensos entre os seus membros, com o intuito de 

ajudar na tomada de decisões. Se por um lado esse movimento estabelece critérios que 

facilitam o processo de construção do desenvolvimento, diminuindo o conflito e as disputas 

no ambiente do fórum, por outro, diminuem as possibilidades de inovações no processo de 

desenvolvimento, uma vez que abre pouco espaço para novas ideias. Pode ser que essas 

inovações surjam de grupos menores, marginalizados e excluídos de políticas públicas e de 

dinâmicas de desenvolvimento e de grupos diferentes da agricultura familiar, tendo 

dificuldades de estabelecer consensos em torno de propostas no território, sem que para isso 

deixe de ser importante para o desenvolvimento dessas atividades. 

É importante destacar que as decisões tomadas por consensos nem sempre acabam 

com as assimetrias de poder, tendo em vista que essa dinâmica acaba por fortalecer os grupos 

mais preparados e detentores de um significativo capital social e político para atuar no 

processo de gestão social do desenvolvimento territorial, haja vista que existe uma 

permanência dos mesmos grupos na coordenação desse processo. 

Como vimos nos documentos, a grande maioria dos membros da coordenação da 

Fórum da Borborema foram responsáveis por sua criação e tornaram-na a principal 

institucionalidade do desenvolvimento territorial rural da Borborema. É ela quem define as 

estratégias de desenvolvimento para o território e o seu modelo de gestão social. Essa situação 
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fortalece o fato do Fórum da Borborema não superar a dimensão setorial que a política de 

desenvolvimento territorial reforçou nos territórios rurais do Brasil (FAVARETO, 2010). 

O Fórum da Borborema, através de sua coordenação, dispõe de um poder, 

permitindo-lhes criar um espaço de poder e disputa pela direção do desenvolvimento do 

território em favor de grupos organizados da agricultura familiar. Essa força será responsável 

pela concretização de projetos produtivos desse setor no território, mas com baixa interação 

com outros setores do território. 

Inicialmente, a disputa acontecia entre os representantes das prefeituras, que 

sempre apoiaram o Fórum da Borborema. No entanto, são esses representantes que resistem 

a aceitar o poder que os membros da sociedade civil exercem no fórum por meio de sua 

coordenação. Essa resistência pode ser um dos motivos que faz com que esses 

representantes participem do processo de forma tão ausente, sobretudo, na definição das 

pautas do desenvolvimento e ao mesmo tempo estão presentes na execução de projetos de 

infraestrutura, tendo em vista que o Estado lhe confere o poder de propor oficialmente e 

executar tais projetos. É nesse momento que se faz necessário um melhoramento nos 

mecanismos de gestão social, para que esses possam garantir maior eficiência das políticas 

públicas, sem restringir a autonomia dos atores territoriais. 

O marco legal sobre os projetos de infraestrutura, o qual só podem ter como 

proponentes os membros do poder público (prefeituras e governos estaduais), tem gerado 

muita polêmica em todos os territórios brasileiros. Porém, isso não depende apenas dos 

gestores da política de desenvolvimento territorial, depende de uma decisão de Estado, em 

modificar a legislação vigente, permitindo que a gestão financeira de projetos de 

infraestrutura seja efetuada pelo poder público, ficando vedada essa competência às 

instituições da sociedade civil. Essa questão interfere diretamente no modelo de gestão social, 

pois acaba limitando a autonomia dos atores sociais para o desenvolvimento de seus projetos 

de forma convergente com o que foi planejado em um ambiente democrático 

Os dados levantados indicam a necessidade de uma maior atenção voltada para a 

qualificação prática dos membros do Fórum da Borborema, capacitando-os tecnicamente para 

uma iniciativa mais proativa do processo de desenvolvimento territorial, contemplando a 

perspectiva prática do desenvolvimento com foco no fortalecimento das capacidades 

institucionais. 

Tendo em vista a dificuldade de alteração da legislação, é importante garantir que os 

atores territoriais estejam preparados para iniciar uma discussão intersetorial em prol de seus 
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projetos. Discussão essa que vá para além da agricultura familiar, como é o caso de atores 

como os quilombolas, assentados e do agronegócio. No entanto, sabemos que a inserção 

desses atores não é fácil, é complexa e demanda tempo e habilidade por parte dos membros do 

fórum.  

Por fim, e diante deste quadro, algumas necessidades são lançadas, tais como: ações 

e iniciativas que constituam oportunidades dentro do colegiado para membros fora da 

coordenação; criar mecanismo que melhorem e ampliem a distribuição das informações; 

valorizar o modelo de gestão das institucionalidades territoriais anteriores a essa dinâmica; 

ampliar as condições de autonomias dos atores; fortalecer as capacidades institucionais a 

partir da qualificação técnica; e, ampliar as discussões no âmbito do Fórum da Borborema 

para além do segmento da agricultura familiar, a exemplo do quilombolas e assentados. 

Nessa perspectiva, quanto mais os atores estiverem envolvidos, mais fortemente 

atuarão no controle social das políticas públicas, que vai desde o planejamento do 

desenvolvimento que se acredita ser o ideal e justo para um número cada vez maior da 

população do território. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A 

 

Identificação 

Q3_P1: Entrevistador 

Informe o nome do entrevistador 

___________________________________________________________________________

Q3_P2: Data da aplicação do questionário 

Informe a data 

___________________________________________________________________________ 

Q3_P3: UF: 

Informe a UF do município do respondente 

___________________________________________________________________________ 

Q3_P4: Município: 

Informe o município do respondente 

___________________________________________________________________________ 

Q3_P5: Território: 

Informe o território 

___________________________________________________________________________ 

Q3_P6: Nome do entrevistado: 

Informe o nome do entrevistado 

___________________________________________________________________________ 

Q3_P7: Que organização ou entidade representa: 

Informe a organização 

___________________________________________________________________________ 

Q3_P8:Há quanto tempo você faz parte do Colegiado Territorial? 

Exemplo: Há 2 anos e 4 meses 

 

Parte I 

Q3_P9:Existe um assessor técnico que apoie permanentemente a gestão do Colegiado? 

Escolha APENAS UMA das opções seguintes: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Q3_P10: Se sim, há quanto tempo exerce a função de assessor técnico? 

Responder apenas se a resposta da questão Q3_P9 for SIM 

___________________________________________________________________________ 

Q3_P11: No caso de não existir um assessor técnico, há algum outro técnico que apoie a ação 

do Colegiado? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Sim, um técnico do governo municipal 

(  ) Sim, um técnico do governo estadual 

(  ) Sim, um funcionário do governo federal 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

 
   

 

Questionário  

Data: 9/17/10 10:46 PM 

Relatório: Acompanhamento da Gestão dos Colegiados Territoriais 
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(  ) Não se aplica 

Outro______________________________________________________________________ 

Q3_P12: De que forma se realiza a seleção e a eleição dos membros do Colegiado? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Convite pessoal 

(  ) Convocatória aberta para eleição de representantes 

(  ) Convite direto a organizações selecionadas 

(  ) Solicitação voluntária de participantes 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro ______________________________________________________________________ 

Q3_P13: Você sabe qual a data de constituição do Colegiado? 

Escolha apenas uma alternativa 

Q3_P14: Quantas reuniões formais o Colegiado realizou desde a sua constituição? 

Por favor escolha APENAS UMA alternativa 

(  ) Só se reuniu para a sua constituição 

(  ) Entre 2 e 5 

(  ) Entre 6 e 10 

(  ) Entre 11 e 20 

(  ) Mais de 20 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Q3_P15: Com que frequência a plenária do Colegiado se reúne? 

Por favor escolha APENAS UMA alternativa 

(  ) Mensalmente 

(  ) A cada dois meses 

(  ) A cada três ou quatro meses 

(  ) A cada cinco ou seis meses 

(  ) Com intervalos superiores a seis meses 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Q3_P16: Como é avaliada a capacidade de decisão de cada um dos seguintes membros do 

colegiado? 

 
Q3_P17: Quais mecanismos de comunicação são utilizados pelo Colegiado para informar 

suas ações e decisões à comunidade? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Reuniões comunitárias 

(  ) Mídia de massa (rádio, televisão, carro de som, etc) 

(  ) Mídia focal (cartazes, faixas, folhetos, etc) 
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(  ) Internet (e-mail, sites, etc) 

(  ) Comunicação pessoal (de boca em boca) 

(  ) Parceiros (governo) 

(  ) Parceiros (organizações da sociedade civil) 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro______________________________________________________________________ 

Q3_P18: Indique o ano de constituição do Colegiado? 

Informe o ano________________________________________________________________ 

 

Parte II 

Q3_P19: Com que frequência cada um dos seguintes temas são tratados no Colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo 

 
Q3_P20: Com que frequência os problemas a seguir prejudicam o desempenho do Colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo 

 
Q3_P21: Qual o papel desempenhado pelo Colegiado na elaboração do diagnóstico territorial? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Participou na concepção e elaboração 

(  ) Participou das oficinas de discussão para sua formação 

(  ) Participou da revisão 

(  ) Não participou 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro______________________________________________________________________ 

 

Q3_P22: Foi elaborado algum documento que contenha uma visão de longo prazo do 

território (visão de futuro)? 

Escolha APENAS UMA das opções seguintes 

(  ) Sim 

(  ) Não 



q
_r1 

P
age 175 of 
5 

175 

 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Q3_P23: Qual o papel desempenhado pelo Colegiado na elaboração da visão de futuro do 

território? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Participou na concepção e elaboração 

(  ) Participou das oficinas de discussão para sua formação 

(  ) Participou da revisão 

(  ) Não participou 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro______________________________________________________________________ 

Q3_P24: Caso o território tenha o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentavel - 

PTDRS, qual foi o papel desempenhado pelo Colegiado Territorial na elaboração do mesmo? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Participou na concepção e elaboração 

(  ) Participou nas oficinas de discussão para sua formação 

(  ) Participou da revisão 

(  ) Não participou 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro ______________________________________________________________________ 

Q3_P25: Indique quais dos seguintes mecanismos são utilizados para a tomada de decisões no 

Colegiado: 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Acordos por consenso 

(  ) Votação por maioria 

(  ) O Colegiado avalia, opina, mas não decide 

(  ) Cada membro do Colegiado defende seus próprios projetos e iniciativas 

(  ) Articulação entre grupos (blocos) de interesse 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro ______________________________________________________________________ 

Q3_P26: Quais ações são desenvolvidas pelo Colegiado para a gestão dos projetos de 

desenvolvimento territorial? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Análise de viabilidade técnica 

(  ) Avaliação interna de mérito 

(  ) Priorização e seleção com base em criterios 

(  ) Disponibilização de especialistas nas áreas do projeto 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro ______________________________________________________________________ 

Q3_P27: Em quais das seguintes áreas, os membros do colegiado receberam capacitação? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Planejamento participativo 

(  ) Elaboração de projetos 

(  ) Organização 

(  ) Elaboração de planos de desenvolvimento 

(  ) Desenvolvimento territorial 
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(  ) Planejamento estratégico 

(  ) Controle social 

(  ) Monitoramento e avaliação 

(  ) Gestão de Conflitos 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro ______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Questionário: Índice de Gestão Social 

IDENTIFICAÇÃO 

Q9_P1: Entrevistador 

Informe o nome do entrevistador 

___________________________________________________________________________ 

Q9_P2: Data da aplicação do questionário 

Informe a data 

___________________________________________________________________________ 

Q9_P3: UF 

Informe a UF do município do respondente 

___________________________________________________________________________ 

Q9_P4: Município 

Informe o município do respondente 

___________________________________________________________________________ 

  

Q9_P5: Território 

Informe o território 

___________________________________________________________________________ 

Q9_P6: Nome do entrevistado 

Informe o nome do entrevistado 

___________________________________________________________________________ 

Q9_P7: Que organização ou entidade representa: 

Informe a organização 

___________________________________________________________________________ 

Q9_P8: Há quanto tempo você participa do Colegiado Territorial? 

Exemplo: Há 2 anos e 4 meses 

___________________________________________________________________________ 

Q9_P9: Quando foi a última reunião que você participou?____________________________ 

 

PARTE I – MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Q9_P10: Quando os membros do Colegiado são convocados para as reuniões com o objetivo 

de discutir temas sobre o Território, como você avalia a mobilização das pessoas:  

Avalie utilizando a escala abaixo: 

1 (péssima); 2 (ruim); 3 (média); 4 (boa); 5 (ótima).   9 (não sabe) 

 
Q9_P11: Existem atores, sujeitos, pessoas que você considera como estratégicos (importantes) 

para o desenvolvimento rural do território e que não são membros do colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(    ) Sim   Quais?__________________________________________________ 

(    ) Não 

(    ) Não sabe 

Q9_P12: Com que frequência a plenária do Colegiado se reúne? 

Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 
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(    ) Mensalmente 

(    ) A cada dois meses 

(    ) A cada três ou quatro meses 

(    ) A cada cinco ou seis meses 

(    ) Com intervalos superiores a seis meses 

(    ) Não sabe 

(    ) Não se aplica 

Q9_P13: Com que frequência o núcleo dirigente (ou comissão executiva) do Colegiado se 

reúne? Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(    ) Mensalmente 

(    ) A cada dois meses 

(    ) A cada três ou quatro meses 

(    ) A cada cinco ou seis meses 

(    ) Com intervalos superiores a seis meses 

(    ) Não sabe 

(    ) Não se aplica 

Q9_P14: Existe um núcleo técnico? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não se aplica 

Q9_P15: Se for o caso, com que frequência o núcleo técnico do Colegiado se reúne? Por 

favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(    ) Mensalmente 

(    ) A cada dois meses 

(    ) A cada três ou quatro meses 

(    ) A cada cinco ou seis meses 

(    ) Com intervalos superiores a seis meses (    ) Não sabe 

Q9_P16: Como você avalia hoje a capacidade de tomada de decisão considerando cada um 

dos seguintes membros do colegiado? Avalie utilizando a escala abaixo: 

Muita baixa – 1, 2, 3, 4 ou 5 - Muita alta. 

9-  Não sabe,  99-  Não se aplica 

Representantes do governo federal  

Representantes do governo estadual  

Representantes do governo municipal  

Representantes de conselhos municipais  

Representantes de sindicatos  

Representantes de associações   

Representantes de organizações não-governamentais  

Representantes de cooperativas  

Representantes de universidades  

Representantes de entidades religiosas  
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Representantes de outros movimentos sociais  

(mulheres, jovens...) 

 

Representantes de comunidades tradicionais  

Q9_P17: Como você avalia a evolução da capacidade de tomada de decisão dos diferentes 

segmentos no decorrer do tempo? Avalie utilizando a escala abaixo: 

(1) Piorou– (2) mesma– (3) melhorou. (9) Não sabe - (99) não se aplica 

Representantes do governo federal  

Representantes do governo estadual  

Representantes do governo municipal  

Representantes de movimentos sociais (mulheres..)  

Representantes de comunidades tradicionais  

Representantes de associações   

Representantes de organizações não-governamentais  

Representantes de universidades  

Representantes de cooperativas  

Representantes de entidades religiosas  

Representantes de conselhos  

Representantes de sindicatos  

Q9_P18: Qual o papel desempenhado pelo Colegiado na construção e implementação dos 

projetos (Proinf, custeios...)? 

Por favor, escolha as alternativas que se aplicam. 

(   ) Não participou 

(   ) Participou no planejamento 

(   ) Participou na execução 

(   ) Participou do monitoramento e avaliação (   ) Não sabe 

 

PARTE II – FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO COMO ESTRUTURA DE  

GOVERNANÇA 

Q9_P19: Como é feita a escolha dos membros do Colegiado? Por favor, escolha as 

alternativas que se aplicam: 

(   ) Convite pessoal 

(   ) Convocatória aberta para eleição de representantes 

(   ) Convite direto a organizações selecionadas 

(   ) Solicitação voluntária de participantes 

(   ) Não sabe 

(   ) Não se aplica 

Outro____________________________________________________ 

Q9_P20: Como você avalia as ações do assessor técnico que apoia permanentemente a gestão 

do Colegiado?   

Avalie utilizando a escala abaixo: 

1 (péssima); 2 (ruim); 3 (média); 4 (boa); 5 (ótima).   9 (não sabe) 
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Q9_P21: Com relação as suas expectativas, como é avaliado o funcionamento do colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo: 

1 (péssima); 2 (ruim); 3 (média); 4 (boa); 5 (ótima).   9 (não sabe) 

 
Q9_P22: Desde o momento que o Colegiado foi constituído, seu funcionamento: Por favor, 

escolha APENAS UMA alternativa. 

(   ) Está melhorando 

(   ) Não tem mudado (   ) Está piorando 

Q9_P23: Na sua visão, existem grupos de interesse claramente presentes no Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P24: Na sua visão, existem grupos hegemônicos no Colegiado? Escolha apenas uma das 

alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P25: Na sua visão, existem grupos marginalizados no Colegiado? Escolha apenas uma 

das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P26: Avalie a capacidade de gestão do Colegiado para as seguintes atividades: 

Avalie utilizando a escala abaixo: 

1 (péssima) – 2 (ruim) - 3 (media) - 4 (boa) - 5 (ótima). 

9 (Não sabe); 99 (Não se aplica) 

Construir objetivos comuns  

Fazer um debate coletivo sobre o desenvolvimento rural no Território  

Lidar com (resolver) os conflitos  

Definir regras coletivas de funcionamento  

Cumprimento das regras definidas e acordadas coletivamente   

Lidar com os grupos de interesse  

A animação do colegiado (tomada de palavra, direção das reuniões, pauta)  

Capacidade de encaminhar a resolução de problemas  

Acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas   

Definir as responsabilidades de cada um  

Q9_P27: Quem define a agenda do Colegiado? 

Por favor, escolha APENAS UMA alternativa.  

(   ) O assessor técnico territorial ou o coordenador (presidente)   

(   ) Algumas pessoas do núcleo de direção 

(   ) O núcleo técnico 
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(   ) O núcleo de direção 

(   ) A plenária  

(   ) Não sabe 

(   ) Outro _____________________________________ 

Q9_P28: Quem executa as seguintes tarefas do colegiado? 

Numere as alternativas utilizando as opções abaixo: 

(1) O assessor técnico, (2) O coordenador, (3) O secretário, (4) O núcleo de direção, (5) 

Outra pessoa, (6) Outro grupo. (9) Não sabe  

(   ) - Quem define a data da reunião? 

(   ) - Quem constrói a pauta?  

(   ) - Quem faz os convites para a reunião?  

(   ) - Quem faz os contatos para definir o local da reunião? 

(   ) - Quem faz a mediação na reunião? (   ) - Quem faz a ata? 

Q9_P29: Avalie de uma maneira geral a qualidade do repasse da informação dentro das 

instituições que participam do colegiado? Avalie utilizando a escala abaixo: 

1 (péssima); 2 (ruim);  3 (média);  4 (boa);  5 (ótima).   9 (não sabe) 

 
Q9_P30: O colegiado definiu alguma regra quanto ao repasse de informação pelas 

instituições membros?  

Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P31: Qual a sua avaliação sobre o nível de conhecimento acerca dos seguintes temas 

dentro do colegiado?   

Avalie utilizando a escala abaixo: 

1 (péssima) – 2 (ruim) - 3 (media) - 4 (boa) - 5 (ótima). 9 (Não sabe); 99 (Não se aplica).  

Sobre a política territorial  

Sobre a realidade local  

Sobre as políticas públicas em geral  

Sobre os projetos Proinf  

Sobre a matriz de ação do Programa 

Territórios da Cidadania 

 

Sobre o PTDRS  

Q9_P32: O Plano de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (PTDRS) ajudou a 

orientar as decisões e ações realizadas para o desenvolvimento do Território?     

Avalie utilizando a escala abaixo: 1 (pouco) – 2 – 3 – 4 – 5 (muito).  

 9 (Não sabe); 99 (Não se aplica). 

 
Q9_P33: Com que frequência cada um dos seguintes temas são tratados no Colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo: 

1 (nunca) – 2 – 3 – 4 – 5 (sempre). 

 9 (não sabe); 99 (Não se aplica) 

Desenvolvimento agropecuário  
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Saúde  

Meio Ambiente  

Assuntos políticos  

Segurança  

Educação  

Justiça  

Infraestrutura  

Cultura  

Lazer  

Planejamento  

Projetos  

Controle Social  

Cidadania e inclusão social  

Gênero, raça e etnia  

Reforma agrária  

Q9_P34: Indique quais dos seguintes mecanismos são utilizados para a tomada de decisões 

no Colegiado: 

Por favor, escolha as alternativas que se aplicam. 

(   ) O Colegiado avalia, opina, mas não decide 

(   ) Cada membro do Colegiado defende seus próprios projetos e iniciativas 

(   ) Articulação entre grupos (blocos) de interesse  

(   ) Votação por maioria  

(   ) Acordos por consenso  

(   ) Não sabe 

(   ) Não se aplica 

Outro____________________________________________________ 

Q9_P35: Quais ações são desenvolvidas pelo Colegiado para a gestão dos projetos de 

desenvolvimento territorial? 

Por favor, escolha as alternativas que se aplicam. 

(   ) Análise de viabilidade técnica 

(   ) Avaliação interna de mérito 

(   ) Priorização e seleção com base em critérios 

(   ) Disponibilização de especialistas nas áreas do projeto 

(   ) Não sabe 

(   ) Não se aplica 

Q9_P36: Existem outras fontes de recursos para assegurar o funcionamento do Colegiado que 

não sejam da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA? Escolha apenas uma 

das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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(   ) Não sabe 

Q9_P37: Caso sim, quais? 

________________________________ 

Q9_P38 De forma geral, como é avaliada a articulação do colegiado com os conselhos 

municipais de agricultura ou de desenvolvimento rural ou equivalente? 

Avalie utilizando a escala abaixo: Péssima - 1 2 3 4 5 – Ótima. 

 9 (Não sabe) ; 99 (Não se aplica) 

 
Q9_P39: Com que frequência os problemas a seguir prejudicam o desempenho do Colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo: 

Prejudicam pouco - 1 2 3 4 5 – Prejudicam muito.  

 9 (Não sabe) ; 99 (Não se aplica) 

Baixa participação dos produtores  

Baixa capacidade técnica para avaliação de projetos  

O colegiado não é escutado em outras instâncias  

O colegiado não representa os verdadeiros interesses do território  

Influência política  

Alta rotatividade dos membros  

Falta de assessor técnico  

Pouca participação dos gestores públicos  

Outro?____________________________________________  

PARTE III – IMPACTOS 

Legitimidade 

Q9_P40: O Colegiado é considerado como um espaço legítimo (reconhecido, importante) 

pelos atores locais para o desenvolvimento do Território? 

Avalie utilizando a escala abaixo 

1 (pouco legítimo) – 2 – 3 – 4 – 5 (muito legítimo)  9 (Não sabe) ; 99 (Não se aplica) 

 
Q9_P41: Se não for o caso, por que?  

__________________________________________________________________________ 

Q9_P42: Sua participação no Colegiado tem oferecido algum beneficio para sua instituição? 

Pouco beneficio - 1 2 3 4 5 – Muito benefício   9 (Não sabe). 

 

Exercício do poder 

Q9_P43: O colegiado possibilitou uma repartição mais equilibrada do poder no Território? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 
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Q9_P44: Há, com as ações do colegiado, um equilibro entre os grupos de interesse presentes 

no Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P45: O poder está concentrado nas mãos do comitê de direção? Escolha apenas uma das 

alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P46: Existe uma institucionalização do colegiado na forma de pessoa jurídica? Escolha 

apenas uma das alternativas.  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P47: De uma maneira geral, como se constroem as decisões no Colegiado? 

Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(   ) Por consenso 

(   ) Concentração nas lideranças (personalizado) 

(   ) Por maioria 

(   ) Por hegemonia dos grupos 

(   ) Não sabe 

Q9_P48: O processo desenvolvido pelo Colegiado possibilitou uma renovação das lideranças 

no território? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P49: Como você qualifica a influência das entidades parceiras sobre o colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Positiva 

(   ) Nenhuma influência  

(   ) Negativa 

(   ) Não sabe 

Aprendizagem 

Q9_P50: Como é avaliado seu processo de aprendizagem adquirido dentro do colegiado em 

relação a:  

Avalie utilizando a escala abaixo: 

Péssimo - 1 2 3 4 5 – Ótimo.    9 (Não sabe) 

Capacidade de negociação  

Diálogo com o Estado  

Visão mais clara dos desafios da região  

Melhor leitura das dinâmicas atuais do território  

Entender as políticas públicas  
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Entender as percepções dos grupos de interesse  

Entender os desafios de uma gestão social das políticas públicas   

Capacidade de definir, implementar e avaliar propostas de projetos  

Capacidade de intercâmbios de experiências e troca de conhecimentos.   

Capacidade de lidar com os conflitos   

Territorialização das políticas públicas 

Q9_P51: No âmbito do Colegiado houve debate sobre outras políticas públicas, além do 

PROINF? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim Quais_________________________________________________ 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P52: A partir da gestão do colegiado foi possível ajustar e/ou orientar outras políticas 

públicas para se adaptarem às realidades territoriais?  

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P53: Houve sugestões de adaptações do PROINF à Secretaria do Desenvolvimento 

Territorial (SDT/MDA) a partir do Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas.  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P54: Caso sim, houve adaptações (normativa, da ferramenta) do PROINF no território? 

Escolha apenas uma das alternativas.  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

(   ) Não se aplica 

Q9_P55: A partir do trabalho do Colegiado, as políticas municipais mudaram ou foram 

adaptadas? Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Q9_P56: O trabalho do Colegiado possibilitou uma melhor articulação com as políticas dos 

governos estaduais? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

Laços sociais e identidade 

Q9_P57: Como você observa a influência do colegiado na melhoria das relações entre os 

atores locais? 
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Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(   ) Piorou 

(   ) Não há influência 

(   ) Melhorou 

(   ) Não sabe 

Q9_P58: Como você observa a influência do colegiado nas relações de cooperação entre os 

atores locais? 

Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(   ) Piorou 

(   ) Não há influência 

(   ) Melhorou (   ) Não sabe 

Q9_P59: Como você observa a influência do colegiado na vida das redes sociais existentes? 

Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(   ) Piorou 

(   ) Não há influência 

(   ) Melhorou 

(   ) Não sabe 

Q9_P60: Desde que você começou a participar do Colegiado, como avalia a evolução do seu 

o sentimento de pertencimento ao território? Por favor, escolha APENAS UMA alternativa. 

(   ) Piorou 

(   ) Sem influência  

(   ) Melhorou (   ) Não sabe 

Q9_P61: Fazer parte do Colegiado contribuiu para mudar sua maneira de pensar e agir? 

Escolha apenas uma das alternativas.  

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Não sabe 

Q9_P62: De uma maneira geral, como evoluíram todos esses impactos do colegiado no 

decorrer do tempo? (Está se referindo a legitimidade, aprendizagem, territorialização das 

políticas públicas, laços sociais de identidade e outros relacionados).  

Avalie utilizando a escala abaixo 

1 Piorou muito  - 2 Piorou - 3 não mudou  - 4 Melhorou 5 – Melhorou muito ; 9 (Não sabe) 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PESQUISA DE CAMPO DA TESE 

GESTÃO SOCIAL 

MEMBROS DO COLEGIADO 

 

 

Entrevistado: Instituições: 

Sexo: M (  )  F (  ) Desde quando participa (ano): 

Município: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO SOCIAL NO T. DA BORBOREMA 

1. Que característica da gestão social você destaca? 

2. Qual a avaliação que você faz da gestão social? Você mudaria alguma coisa? Se não, 

porque? Se sim, qual? Como? 

3. Como você avalia as influências externas sobre a gestão social do Fórum da Borborema? 

4. E as influências internas sobre a gestão social do Fórum da Borborema, como você avalia? 

5. Para você, qual é o principal responsável pelo processo de gestão social? porque?  

6. Como você avalia a forma de organização do Fórum da Borborema? Você alteraria alguma 

coisa nesta organização? 

7. Com relação a escolha dos temas, existe algum tipo resistência por parte de algum 

integrante, qual a conduta adotada por você? Você participa? Existem conflitos? 

8. As regras em torno da execução e planejamento dos projetos são claras? Existe alguma 

instituição com mais força/poder neste processo? Se sim, qual? E o que você acha? 

 

 

ESTRATÉGIAS 

9. Como foi escolhida a coordenação do Fórum da Borborema? Em que se baseia as escolhas? 

10. E a comunicação do fórum com a coordenação. Como ela acontece? A sua instituição 

recebe informações por parte da coordenação? Como essas informações chegam até você? 

11. Na sua percepção, a coordenação tem realizado uma boa orientação sobre o 

desenvolvimento territorial? Como você avalia esse processo? 

12. Na sua avaliação, a sua instituição passou a ser melhor vista depois que passou a 

participar do Fórum da Borborema? 

13. Na sua visão, com a criação do Fórum da Borborema, algum segmento passou a controlar 

esse processo? Em caso positivo, quais, são eles? Em caso negativo, por que? 

14. Em caso positivo da questão anterior, você acredita que isso tem afetado a sua atuação e o 

controle sobre o processo de desenvolvimento territorial. Você gostaria de atuar de forma 

diferenciada? Se sim, como? 

15. Você tem conhecimentos dos projetos aprovados? Se sim, ele tem atendido aos 

beneficiários presentes no projeto? 

16. A sua instituição formulou ou ajudou a formular algum projeto? Em caso positivo, qual? 

E como? 
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RELAÇÕES DE PODER 

17. A instituição a qual você representa possui alguma estratégia para aprovar projetos no 

Fórum da Borborema? Se sim, como acontece esse processo? 

18. Existe alguma aprendizagem nesse processo de gestão social? Se sim, possível atribuir a 

esse processo a construção de alguma autonomia? Se não, por que? 

19. E em algum momento você se sentiu mais autônomo?  Você se acha com algum poder 

para ajudar no processo de desenvolvimento do Território da Borborema? 

20. A organização do Fórum pode inibir a autonomia dos atores e o seu poder de escolha 

sobre o desenvolvimento do território?  

21. E modelo de gestão, mobilização ou não os movimentos sociais? Se sim, como? Se não, 

por que? 

22. Qual a sua posição hoje sobre o processo de gestão social do Território da Borborema? Se 

pudesse você modificaria a sua posição? 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PESQUISA DE CAMPO DA TESE 

PARCEIROS DO COLEGIADO ENVOLVIDOS COMA GESTÃO SOCIAL 

GESTÃO SOCIAL 

 

 

Entrevistado: Instituições: 

Sexo: M (  )  F (  ) Desde quando participa (ano): 

Município: 

 

1. Como aconteceu o processo de homologação do Território da Borborema? Quem 

coordenou esse processo? Quais atores estavam presentes? 

 2. E a constituição do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável da 

Borborema? Teve a participação dos atores locais? 

3. O que você entende por gestão social? Você recebeu alguma capacitação sobre esse tema? 

4. Qual o papel da identidade local na constituição do processo de gestão social? 

 5. Qual a importância história e da cultura local neste processo? 

6. Como relação ao processo de gestão social, como você avalia o papel da coordenação do 

Fórum da Borborema? 

7. Qual a avaliação que você faz sobre as ações e estratégias tomadas pelos atores no que diz 

respeito ao processo de gestão social? 

8. Tendo em vista que em todo processo, uns ganham e outros perdem, como você avalia esse 

processo? Quais os principais atores desse processo? Como você avalia as suas atuações? 

9. Qual sua avaliação do atual modelo de gestão social do Fórum? Ele possibilita a de 

construção de autonomias? Se sim, como? Se não, por que? 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

QUADRO DE APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS 

GESTÃO DO COLEGIADO 

1º CICLO DE PESQUISA 

 

Gestão do Colegiado - Território da Borborema 

Universo da Aplicação dos Questionários e Entrevistas 

MUNICÍPIOS ENTIDADE 

1 Alagoa Nova  

1. Prefeitura Municipal 

2. CMDRS 

3. STR 

4. COOBAN 

5. Fórum do Turismo da Borborema 

6. S. M. de Assistência Social 

7. S. M. de Educação 

8. S. M. de Saúde 

9. C. M. de Assistência Social 

2 
Algodão de 

Jandaíra 

10. Prefeitura Municipal 

11. STR 

3 Arara 

12. Prefeitura Municipal 

13. CMDRS 

14. C. M. de Educação 

15. STR 

4 Areia 

16. Prefeitura Municipal 

17. UFPB 

18. COOPERAR 

19. MAE 

20. EMATER (Escritório regional) 

5 Areial 
21. Prefeitura Municipal 

22. STR 

6 Borborema 
23. Prefeitura Municipal 

24. CMDRS 

7 
Campina 

Grande 

25. Prefeitura Municipal 

26. CMDRS 

27. STR 

28. EMBRAPA 

29. COPENATURAL SEM REPRESENTANTE 

30. CONAB 

31. BNB 

32. UEPB - SEM REPRESENTANTE 

33. UFCG - SEM REPRESENTANTE 

34. Banco do Brasil - SEM REPRESENTANTE 

35. SINTAB - SEM REPRESENTANTE 

36. SEBRAE - SEM REPRESENTANTE 

37. Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEM REPRESENTANTE 

38. Caixa Econômica Federal - SEM REPRESENTANTE 
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Gestão do Colegiado - Território da Borborema 

Universo da Aplicação dos Questionários e Entrevistas 

MUNICÍPIOS ENTIDADE 

8 Casserengue 
39. Prefeitura Municipal 

40. STR 

9 Esperança 

41. Prefeitura Municipal 

42. STR 

43. POAB – Polo 

44. Associação dos Produtores Rurais do Sítio Timbaúba - APTA 

45. AS-PTA 

46. Ecoborborema 

10 Lagoa Seca 

47. Prefeitura Municipal 

48. CMDRS 

49. STR 

11 Massaranduba 

50. Prefeitura Municipal 

51. CMDRS 

52. STR 

12 Matinhas 
53. Prefeitura Municipal 

54. STR 

13 Montadas 

55. Prefeitura Municipal 

56. CMDRS 

57. STR 

14 Pilões 

58. Prefeitura Municipal 

59. GJPC - Grupo de Jovens Plantando para colher 

60. FARA - Fórum dos Assentados da Reforma Agrária 

61. STR 

15 Puxinanã 

62. Prefeitura Municipal 

63. STR 

64. APMandioca 

16 Queimadas 

65. Prefeitura Municipal 

66. CMDRS 

67. STR 

17 Remígio 

68. Prefeitura Municipal 

69. CMDRS 

70. STR 

71. Arribaçã 

72. Cooperativa Oziel Pereira 

18 
São S. de 

Lagoa de Roça 

73. Prefeitura Municipal 

74. STR 

75. S. M. de Agricultura de Lagoa de Roça 

76. APAB - Associação dos Produtores de Avicultura da Borborema 

19 Serra Redonda 

77. Prefeitura Municipal 

78. Fundação Dom J. Maria Pires 

79. ACNCM - Associação Comunidade Negra do Matias 

80. C. M. de Saúde 

20 Serraria 81. Prefeitura Municipal 

21 Solânea 

82. Prefeitura Municipal 

83. STR 

84. EMATER (escritório regional) 
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Gestão do Colegiado - Território da Borborema 

Universo da Aplicação dos Questionários e Entrevistas 

MUNICÍPIOS ENTIDADE 

85. ONGIFA 

86. PPS - Associação dos Pescadores de Solânea - SEM REPRESENTANTE 

87. Rádio Comunitária - SEM REPRESENTANTE 

Outros 

88. ACA -PB -  Associação de Cooperação Agrícola do Estado da Paraíba - SEM 

REPRESENTANTE 

89. Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - SEM 

REPRESENTANTE 

90. INTERPA - SEM REPRESENTANTE 

91. INCRA - SEM REPRESENTANTE 

92. INSS - SEM REPRESENTANTE 

93. MDA 

94. MST - SEM REPRESENTANTE 

95. Programa Luz Para Todos - PLPT/ CHESF 

96. SEDAP - SEM REPRESENTANTE 

97. SUPLAN  - SEM REPRESENTANTE 

98. SEDUP - SEM REPRESENTANTE 

99. STAAB - Sindicato dos Transporte Alternativos do Agreste da Borborema - 

SEM REPRESENTANTE 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS – 80 (80,8%) 

QUESTIONÁRIOS NÃO APLICADOS/Sem Representante (SR) – 19 (19,2%) 
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ANEXO 2 

 

QUADRO DE APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS 

GESTÃO DO COLEGIADO 

2º CICLO DE PESQUISA 

 

Gestão do Colegiado - Território da Borborema 

Universo da Aplicação dos Questionários e Entrevistas 

MUNÍCIPIO ENTIDADE 
QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS 

1 Alagoa Nova 
Prefeitura S X 

STR S X 

2 Arara 

Prefeitura S X 

CMDRS S X 

STR S X 

3 Areia Prefeitura S X 

4 Campina Grande 

STR S X 

CONAB S  

Emater/Campina Grande S X 

BNB S X 

5 Casserengue STR S X 

6 Esperança 

STR S X 

AS-PTA S X 

POAB S X 

7 

 
Lagoa Seca 

Prefeitura S  

STR S X 

8 Massaranduba 

Prefeitura S  

CMDRS S  

STR S X 

9 Matinhas STR S X 

10 Montadas 
Prefeitura S  

STR S X 

11 Puxinanã Prefeitura S X 

12 Queimadas STR S X 

13 Remígio 

CMDRS S X 

STR S X 

ARRIBAÇÂ S X 

14 São S. de Lagoa de Roça 

Prefeitura S X 

STR S X 

APAB S X 

15 Serra Redonda Fundação Dom José Maria Pires S X 

16 Serraria Prefeitura S X 

17 Solânea 
Prefeitura S X 

STR S X 

Número de Instituições 34 34 29 

Presença 100,0% 100,0% 85,3% 
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ANEXO 3 

 

 CATEGORIA, REPRESENTAÇÃO E UNIVERSO DO ENTREVISTADOS 

Municípios, entidades representação e gênero dos membros do F. da Borborema Entrevistado 

Municípios (20) Entidade (39) 
Representantes (39) Gênero 

SC (26) GOV (13) M (27) F (12) 

Alagoa Nova 
1. Prefeitura  X X  

2. STR X  X  

Algodão de Jandaíra 3. STR X  X  

Arara 

4. Prefeitura  X X  

5. CMDRS X  X  

6. STR X  X  

Areia 7. Prefeitura  X X  

Areial 8. STR X   X 

Campina Grande 

9. STR X   X 

10. Emater  X X  

11. BNB  X  X 

Casserengue 12. STR X   X 

Esperança 

13. STR X  X  

14. AS-PTA X  X  

15. POAB X   X 

Lagoa Seca 
16. CMDRS X  X  

17. STR X  X  

Massaranduba 
18. Prefeitura  X X  

19. STR X   X 

Matinhas 20. STR X   X 

Montadas 
21. Prefeitura  X X  

22. STR X  X  

Pilões 
23. F. dos Assentados X   X 

24. Prefeitura  X X  

Puxinanã 25. Prefeitura  X X  

Queimadas 26. STR X   X 

Remígio 

27. Prefeitura  X  X 

28. STR X  X  

29. ARRIBAÇÂ X  X  

São S. de Lagoa de 

Roça 

30. Prefeitura  X X  

31. STR X  X  

32. APAB X  X  

33. COPAF X   X 

Serra Redonda 34. F. Dom José M. Pires X  X  

Serraria 
35. Prefeitura  X  X 

36. STR X  X  

Solânea 

37. Prefeitura  X X  

38. CMDRS X  X  

39. STR X  X  

20 39 
26 13 27 12 

66,7% 33,3% 69,2% 30,8% 
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ANEXO 4 

 

CATEGORIA, REPRESENTAÇÃO E UNIVERSO DO ENTREVISTADOS 

Municípios, entidades representação e gênero que não participam do Fórum da Borborema Entrevistado 

Municípios (20) Entidade (39) 
Representantes (39) Gênero 

SC (9) GOV (3) M (3) F (9) 

Alagoa Nova 40. Casa do Mel X  x  

Algodão de Jandaíra 
41. A. Rosa Luxemburgo X   x 

42. Emater  X  x 

Arara 
43. Emater  X  x 

44. A. dos P.de Jabuticaba X  x  

Areia 
45. Comunidade S. do 

Bonfim 
X   x 

Casserengue 46. A.Ernesto. Che Guevara X   x 

Lagoa Seca 47. Emater  X  x 

Matinhas 48. COOPERTAGE X   x 

Pilões 49. C. dos Floricultores X  x  

Remígio 50. A. Oziel Pereira X   x 

Serra Redonda 51. Associação do Matias x   x 

10 12 
9 3 3 9 

75% 25% 25% 75% 
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ANENXO 5 

 

 

QUADRO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

REUNIÕES DO NÚCLEO DIRETIVO (63) 

Nº DATA LOCAL ATIVIDADE PAUTA 

1 30/11/2010 Remígio R. Núcleo Diretivo Planejamento das ações territoriais 

2 09/12/2010 Esperança R. Núcleo Diretivo Planejamento das ações territoriais 

3 15/12/2010 Remígio R. Núcleo Diretivo Avaliação 2010 e planejamento 2011 

4 25/01/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Planejamento das ações territoriais 

5 08/02/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Projetos Territoriais/PTDRS, Recomposição das instâncias do 

Fórum e Assessoria territorial 

6 22/03/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Planejamento das atividades, Projetos Territoriais, 

Recomposição, assessoria técnica e CAI 

7 12/04/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Planejamento das atividades 

8 26/04/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Acompanhamento de Projetos em andamento no território 

9 10/05/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Acompanhamento de Projetos em andamento no território 

(Biofábrica, Banco Mãe, Escola Rural e Centro de vivência) 

10 24/05/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Proposta de recomposição do Fórum e Encaminhamentos 

para o encontro estadual dos territórios 

11 14/06/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Recomposição do Fórum 

12 07/07/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Preparação da Plenária territorial para o Proinf 2011 

13 19/07/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Projetos Territoriais e Proinf 2011 

14 02/08/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Projetos do cooperar e Proinf 2011 

15 12/08/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Montagem do mapa de oportunidades do Território da 

Borborema 

16 15/08/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Projetos Territoriais 

17 15/09/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Encaminhamentos do Seminário da fruticultura e Conferência 

Estadual da Juventude 

18 
18 e 

19/10/2011 
Remígio R. Núcleo Diretivo Proinf Programa Brasil sem Miséria e Assessoria Territorial 

19 25/10/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Projetos Territoriais e Proinf 2011 

20 09/11/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Proinf Programa Brasil sem Miséria 

21 18/11/2011 Arara R. Núcleo Diretivo Proinf Brasil Sem Miséria 

22 02/12/2011 Remígio R. Núcleo Diretivo Alimentação do Colegiados em Rede 

23 30/01/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Levantamento de Informações Territoriais 

24 03/02/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo 

Agendamento de atividades, socialização das ações de 

assistência técnica no Território, Programa Brasil Sem 

Miséria, Conferência Estadual e Território de ATER 

25 08/02/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Preparação do Seminário Territorial de ATER 

26 12/03/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Lançamento e distribuição das sementes do Programa Brasil 

Sem Miséria 

27 27/03/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Participação da Embrapa Petrolina 

28 17/04/2012 Esperança R. Núcleo Diretivo 
Reunião com os executores do Programa Brasil Sem Miséria: 

Emater, Embrapa e CONSULPLAN 

29 24/04/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Planejamento das atividades territoriais de 2012 

30 14/05/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Discussão sobre a estiagem 

31 13/06/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Tratar da estiagem e da entrega das retroescavadeiras 

32 27/06/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Ações de enfrentamento da estiagem, Programa Brasil sem 

Miséria e Retroescavadeira 

33 24/07/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Proinf 2012 

34 14//08/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo 

Levantamento das informações dos PROINF´s, PROINF 

2012, unidade de beneficiamento de Areia, Fortalecimento 

das feiras agroecológicas, unidade de beneficiamento de 

grãos e de polpa. 
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QUADRO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

REUNIÕES DO NÚCLEO DIRETIVO (63) 

Nº DATA LOCAL ATIVIDADE PAUTA 

35 15/08/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Conclusão da proposta do PROINF 2012 

36 21/08/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Planejamento do Seminário de socialização das atividades da 

CAI 

37 25/09/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Andamento dos projetos de investimento 

38 25/10/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Socialização dos resultados e impressões do Seminário 

Territorial da CAI 

39 31/10/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Atualização dos projetos técnicos do Centro de Vivência e do 

Banco Mãe de Sementes 

40 11/12/2012 Remígio R. Núcleo Diretivo Capacidades Institucionais 

41 29/01/2013 Remígio R. Núcleo Diretivo Calendário das atividades territoriais para 2013 

42 04/02/2013 Remígio R. Núcleo Diretivo Preparação da Plenária Territorial 

43 01/04/2013 Remígio R. Núcleo Diretivo Alimentação do Colegiados em Rede 

44 15/04/2013 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Projetos de Investimentos em Andamento (Centro de 

Vivência) 

45 03/05/2013 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Projetos de Investimentos em Andamento (Centro de 

Vivência) 

46 29/05/2013 Remígio R. Núcleo Diretivo 2ª Conferência de Desenvolvimento Sustentável e Solidário 

47 20/06/2013 Remígio R. Núcleo Diretivo 
Mobilização para as conferências municipais sobre o 

desenvolvimento rural sustentável e solidário 

48 13/01/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Apresentação da equipe do NEDET-Borborema 

49 04/02/2015 Esperança R. Núcleo Diretivo Planejamento de Atividades 

50 12/02/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Planejamento de Atividades 

51 19/02/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Planejamento da Plenária Territorial 

52 31/03/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Socialização de informações e planejamento de atividades 

53 08/04/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Planejamento da Plenária Territorial 

54 28/04/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Avaliação da Plenária e Planejamento das ações 

55 26/05/2015 Esperança R. Núcleo Diretivo Planejamento das atividades 

56 12/06/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Planejamento das dinâmicas das Câmaras temáticas 

57 30/06/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Planejamento da Plenária Territorial 

58 21/07/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Planejamento da plenária das Câmaras temáticas 

59 10/08/2015 C. Grande R. Núcleo Diretivo Planejamento para a plenária territorial 

60 25/08/2015 L. Seca R. Núcleo Diretivo Planejamento das atividades das câmaras 

61 29/09/2015 Esperança R. Núcleo Diretivo Planejamento das ações territoriais 

62 21/10/2015 Puxinanã R. Núcleo Diretivo Acompanhamento das ações territoriais: sede da APMandioca 

63 25/01/2015 Esperança R. Núcleo Diretivo Planejamento das ações territoriais 
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ANEXO 6 

 

 

QUADRO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

REUNIÃO DAS CÂMARAS E COMITÊS TEMÁTICOS (13) 

Nº DATA LOCAL ATIVIDADE/PAUTA 

1 17/03/2015 
S.S.de L. de 

Roça 

Assistência Técnica, Financiamento e Acesso aos mercados: Organização e 

planejamento das atividades 

2 18/03/2015 Arara 
Violência no Campo: Organização e planejamento das atividades: socialização da 

situação da segurança no território 

3 24/03/2015 Esperança Educação e Cultura: Organização e planejamento das atividades 

4 20/07/2015 C. Grande Comitê das mulheres: planejamento de atividades 

5 12/08/2015 C. Grande Segurança no campo: retomada das atividades da câmara 

6 12/08/2015 C. Grande Educação e Cultura: Organização e planejamento das atividades 

7 12/08/2015 C. Grande 
Assistência Técnica, Financiamento e Acesso aos mercados: Organização e 

planejamento das atividades 

8 24/08/2015 L. Seca Segurança no campo: planejamento de ações e troca de experiência 

9 25/08/2015 L. Seca Educação e Cultura: Organização e planejamento das atividades 

10 02/09/2015 Esperança Comitê das mulheres: preparação para a conferência territorial das mulheres 

11 23/09/2015 Areia 
Segurança no Campo: troca de experiências entre os conselhos municipais de 

segurança pública 

12 24/09/2015 C. Grande 
Assistência Técnica, Financiamento e Acesso aos mercados: Organização e 

planejamento das atividades 

13 29/10/2015 C. Grande 
Assistência Técnica, Financiamento e Acesso aos mercados: Organização e 

planejamento das atividades 
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ANEXO 7 

 

 

QUADRO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

OUTRAS ATIVIDADES TERRITORIAIS (53) 

Nº DATA LOCAL ATIVIDADE/PAUTA 

1 27/08/2010 Remígio Visita ao assessor territorial 

2 11/12/2010 

S. S. de 

Lagoa de 

Roça 

Solenidade de Ordem de Serviço da Unidade Educacional da Agricultura Familiar e 

beneficiamento de foragem 

3 22/12/2010 João Pessoa 
Encontro Estadual de avaliação e Planejamento da Estratégia de Desenvolvimento 

Territorial da Paraíba: Balanço das atividades territoriais no Estado 

4 03/02/2011 João Pessoa Comitê de Articulação Estadual: composição e atribuição 

5 
24 e 

25/02/2011 
João Pessoa 

IV Encontro da Rede Estadual de Colegiados territoriais: constituição e mecanismos 

de estruturação da rede 

6 28/02/2011 João Pessoa 
Reunião dos Territórios da Paraíba e do Comitê de Articulação Estadual: 

apresentação e atualização dos dados dos territórios 

7 
25 E 

26/03/2011 
Solânea 

III Seminário da Rede Paraíba de Algodão Agroecológico: apresentação dos 

Resultados dos projetos acompanhados pela rede 

8 27/04/2011 Bananeiras 
Oficina da Rede de Construção do Conhecimento Agroecológico: planejamento e 

encaminhamentos 

9 27/04/2011 Lagoa Seca Inauguração do Banco Mãe de Sementes Comunitárias 

10 29/04/2011 Solânea Entrega dos Equipamentos da Feira da Agricultura Familiar em Solânea 

11 11/05/2011 Esperança 
Reunião sobre a praga da Mosca Negra no Território da Borborema: Planejamento de 

ações 

12 13/05/2011 Esperança 
Reunião Preparatória do I Seminário Territorial sobre a fruticultura agroecológica: 

Planejamento do Evento 

13 19/05/2011 Esperança 
Reunião Preparatória do I Seminário Territorial sobre a fruticultura agroecológica: 

Planejamento do Evento 

14 25/05/2011 Esperança 
Grupo de Trabalho do Polo do Biodiesel do Território da Borborema: Planejamento 

da Safra por município 

15 02/06/2011 João Pessoa 
Reunião do Comitê de Articulação Estadual: Orçamento Democrático, Empreender e 

Plano de Trabalho sobre ovinocultura de base familiar 

16 16/06/2011 João Pessoa 
Reunião do Comitê de Articulação Estadual: Lançamento do Plano Brasil Sem 

Miséria 

17 15/07/2011 Bananeiras 

Reunião da Rede de Construção do Conhecimento Agroecológico da Borborema: 

Implementação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão do Território da 

Borborema 

18 
24 e 

25/08/2011 
Lagoa Seca 

I Seminário de Fruticultura e Agroindústria Familiar de base Agroecológica do 

Território da Borborema: Apresentação do quadro da fruticultura no Território da 

Borborema 

19 06/10/2011 João Pessoa 
Reunião do Comitê de Articulação Estadual: Programa Brasil Sem Miséria: 

estratégias e arranjos de execução nos territórios da Paraíba 
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QUADRO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

OUTRAS ATIVIDADES TERRITORIAIS (53) 

Nº DATA LOCAL ATIVIDADE/PAUTA 

20 24/11/2011 João Pessoa 
Reunião do Comitê de Articulação Estadual: Implementação do Programa Brasil Sem 

Miséria 

21 
25, 26 e 

27/11/2011 
Remígio II Salão Territorial da Borborema e III Festa da Colheita do Algodão Colorido 

22 13/12/2011 João Pessoa 
Reunião do Comitê de Articulação Estadual: Estratégia de atuação das organizações 

Federais e estaduais no PBSM 

23 05/03/2012 Remígio Seminário de ATER do Território da Borborema 

24 12/03/2012 João Pessoa 
Reunião do Comitê de Articulação Estadual: Distribuição de Sementes aos 

agricultores familiares do território 

25 
14 e 

15/03/2012 
João Pessoa Seminário Estadual de ATER 

26 20/03/2012 João Pessoa 
Reunião do Comitê de Articulação Estadual: Seminário do Plano Brasil Sem Miséria 

no Território da Borborema 

27 10/05/2012 Esperança 
Seminário de Políticas Públicas para o enfrentamento da estiagem no Território da 

Borborema 

28 13/052012 

S. S. de 

Lagoa de 

Roça 

Encontro Territorial da Borborema do SEBRAE 

29 24/05/2012 Esperança Reunião territorial da Batatinha 

30 18/06/2012 Esperança 
Reunião Preparatória do Seminário da Rede de Construção do Conhecimento 

Agroecológico 

31 
19 e 

20/06/2012 
Areia Seminário da Rede de Construção Agroecológico 

32 21/06/2012 Esperança Avaliação do Seminário da Rede de Construção do Conhecimento Agroecológico 

33 24/07/2012 João Pessoa Encontro Estadual de Territórios Rurais da Paraíba 

34 29/07/2012 
Campina 

Grande 

Entrega das Retroescavadeiras, adesão da Paraíba à rede Brasil Rural e a realização 

do mutirão da documentação do trabalhador rural 

35 31/07/2012 João Pessoa Reunião Técnica Estadual do Plano Safra da Agricultura Familiar 

36 01/08/2012 
Campina 

Grande 
Reunião Técnica Estadual do Plano Safra da Agricultura Familiar 

37 
16,17 e 

18/2012 
Lagoa Seca 

Seminário: Refletindo sobre o Território da Borborema: apresentação dos dados da 

pesquisa da CAI 

38 
12 e 

13/12/2012 
Lagoa Seca Participação Balanço anual das atividades do Polo Sindical da Borborema. 

39 28/03/2013 Lagoa Seca 1º Encontro unitário do Camponês da Paraíba 

40 23/05/2013 Lagoa Seca Lançamento do Programa Sementes de paixão 

41 27/05/2013 Lagoa Seca formação sobre o manejo de água para a produção nos arredores de casa 



q
_r1 

P
age 201 of 
5 

201 

 

QUADRO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

OUTRAS ATIVIDADES TERRITORIAIS (53) 

Nº DATA LOCAL ATIVIDADE/PAUTA 

42 
21/01/2201

5 
C. Grande 

Seminário Internacional: Construção da resiliência agroecológica em regiões 

semiáridas 

43 
24 e 

25/02/2015 
J. Pessoa Encontro da Rede Estadual de Colegiados: apresentação dos NEDET´s 

44 27/05/2015 C. Grande Audiência pública no ministério público sobre as experiências agroecológicas 

45 28/05/2015 C. Grande Conferência regional de Segurança Alimentar: qualidade e soberania alimentar 

46 01/06/2015 C. Grande Encontro Estadual com a juventude dos territórios rurais: formação política 

47 17/06/2015 
S.S.de L. de 

Roça 
Reunião para formação do Comitê de Mulheres da Borborema na sede da COPAF 

48 04/07/2015 
S.S.de L. de 

Roça 
Reunião para formação do Comitê de Mulheres da Borborema na sede da COPAF 

49 28/07/2015 
S.S.de L. de 

Roça 
I Seminário da Avicultura Caipira 

50 02/09/2015 Arara Conferência territorial da Juventude 

51 23/09/2015 
S.S.de L. de 

Roça 
Conferência territorial das mulheres 

52 19/10/2015 C. Grande Seminário diálogos territoriais: troca de experiências 

53 01/12/2015 Areia 2ª Conferência Territorial de ATER da Borborema 

 

 

 

 

 


