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RESUMO 

 

 

A participação social é um processo de conquista de liberdade e de poder, que é 
construído lentamente e interiorizado na sociedade, que provoca e impulsiona a 
discussão nas políticas públicas, além do controle sobre investimentos públicos, o 
fortalecimento e o envolvimento de cidadãos no processo de desenvolvimento local, 
essa importante dinâmica vêm ao longo dos tempos, principalmente no final do 
século passado e início do atual, se consolidando em diversos espaços como 
colegiados territoriais, fóruns, conselhos e conferencias por todo país. O trabalho 
tem como objetivo o estudo de caso no Colegiado Territorial Sertão do São 
Francisco Pernambucano, doravante (COSERFRAN-PE), situado no semiárido de 
Pernambuco, cuja metodologia pressupõe o percurso para acesso ao colegiado, 
observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise documental. O 
estudo tem uma importância significativa, pois com a criação e estruturação dos 
colegiados territoriais, nos quais são considerados espaços políticos bastante 
importantes no processo de decisão participativa das organizações sociais 
vinculadas ao desenvolvimento rural sustentável do Brasil. Pode-se realizar nesse 
espaço planejamento, discussão, controle social e deliberação de ações do território 
no qual está relacionada com a infraestrutura, saúde, educação, cultura e agricultura 
familiar, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da região. A pesquisa 
pretende inferir sobre a participação social como estratégias para avanços 
significativos no desenvolvimento territorial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
com foco de análise as organizações que fazem parte do Colegiado Territorial, 
distribuídas em grupos distintos, e com ampla participação em todo o processo de 
pesquisa. Após análise efetuada concluiu-se que a política territorial implantada 
provocou melhorias na qualidade de vida das pessoas, estimulou a participação 
social na definição dos processos e na execução das políticas públicas. São 
expostos os desafios e potenciais desta política com base na análise de resultados 
obtidos em pesquisa de campo no Território da Cidadania Sertão do São Francisco 
Pernambucano. A partir da observação e participação em plenárias e eventos do 
colegiado, das atas de reuniões, da leitura de relatórios e da realização das 
entrevistas com os atores sociais que fazem parte da dinâmica territorial, foi possível 
perceber a articulação dos atores sociais, das instituições e os avanços e conflitos 
que a política nacional de desenvolvimento rural territorial é capaz de proporcionar. 

 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local, Participação Social, Controle Social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
 

 

Social participation is a process of conquest of freedom and power, which is slowly 
and internally constructed in society, which provokes and encourages discussion in 
public policies, besides the control over public investments, the strengthening and 
the involvement of citizens in the process of local development, this important 
dynamic has come through the ages, especially at the end of the last century and 
beginning of the present, consolidating itself in several spaces such as territorial 
colleges, forums, councils and conferences throughout the country. The study aims 
to study the case of the Territorial Colegio Sertão do São Francisco Pernambucano 
(COSERFRAN-PE), located in the semi-arid state of Pernambuco, whose 
methodology presupposes the access to the collegiate, participant observation, semi-
structured interviews and documentary analysis. The study has a significant 
importance, since with the creation and structuring of territorial associations, in which 
are considered important political spaces in the process of participatory decision of 
social organizations linked to the sustainable rural development of Brazil. Planning, 
discussion, social control and deliberation of actions of the territory in which it is 
related to the infrastructure, health, education, culture and family agriculture can 
contribute to the sustainable development of the region. The research intends to infer 
about social participation as strategies for significant advances in territorial 
development. It is a qualitative research with focus of analysis the organizations that 
are part of the Territorial Collegiate, distributed in distinct groups, and with broad 
participation in the entire research process. After analysis, it was concluded that the 
territorial policy implemented improved the quality of life of people, stimulated social 
participation in the definition of processes and the implementation of public policies. 
The challenges and potentials of this policy are exposed based on the analysis of 
results obtained in field research in the Sertão do São Francisco Pernambucano 
Citizenship Territory. From the observation and participation in plenary and events of 
the collegiate, minutes of meetings, reading reports and conducting interviews with 
social actors that are part of the territorial dynamics, it was possible to perceive the 
articulation of social actors, institutions and the advances and conflicts that the 
national policy of rural territorial development is able to provide. 
 
 

Key words: Local Development, Social Participation, Social Control. 
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1 INTRODUCÃO 

 

Há muito se buscam formas de participação social nas ações do Estado. 

Especialmente após o período da ditadura, tem-se pensado, no Brasil, modelos de 

gestão que descentralizem o poder de decisão do Estado a partir do envolvimento 

da sociedade civil. Esta ultima, por sua vez, tem buscado estratégias de 

envolvimento nas decisões que tem como principais objetivos o seu próprio 

desenvolvimento. Tal relação entre a sociedade civil e o Estado busca se 

caracterizar como um processo democrático efetivo, na qual ambos os segmentos 

inter-relacionam-se na construção de um modelo de desenvolvimento comum. 

Nessa perspectiva, varias ações e projetos têm buscado metodologias que se 

utilizem de uma interação entre as mais diferentes tipologias sociais. A junção de 

diversos grupos em um espaço de debate tem sido um exemplo claro de tais 

tentativas, as quais objetivam, a partir da interação, buscar ações que possam incluir 

todos os segmentos, respeitando-os em suas diferenças e igualando-os em 

oportunidades. Ou seja, a busca por decisões democráticas tem se manifestado 

através da tentativa de elaboração de projetos conjuntos, com ampla participação 

social e em espaços de dialogo onde sociedade civil e poder público tenham o 

mesmo poder de voz.   

Exemplos de tais ações são os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais. 

Distribuídos nas mais diversas áreas, tais como saúde, educação, assistência social 

e desenvolvimento rural, estes Conselhos tem como função a criação de um espaço 

de debate no quais instituições públicas e privadas, sociedade civil, poder público, 

cidadãos etc., possam discutir as melhores formas de desenvolvimento econômico, 

social, cultural, entre outros, que resultem em melhorias para o maior número de 

envolvidos. Para o presente estudo, será analisado o Colegiado Territorial Sertão 

São Francisco Pernambucano, doravante COSERFRAN-PE. 

Criados em sua grande maioria no ano de 2004, os Colegiados de 

Desenvolvimento Territorial objetivaram, além dos fatores já citados, (a) a inserção 

de projetos de desenvolvimento rural a nível territorial, contextualizados com as 

regiões e inseridos em uma perspectiva de desenvolvimento maior (estadual e/ou 

nacional), e (b) o acesso a recursos. O primeiro objetivo busca uma interação entre 

desenvolvimento local, regional, territorial e desenvolvimento global, o qual se 
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manifesta através das ações de todos os estados ou nação e que, muitas vezes, não 

chega a todos os locais. Já o segundo, identificado através de estudos como os de 

Abramovay (2001), indica que muitos Conselhos foram criados, inicialmente, para 

que segmentos sociais passassem a ter acesso a programas do Governo Federal e 

Estadual, tais como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). Por esse motivo, afirma-se que muitos Conselhos, desde a sua criação, 

tiveram seus reais objetivos de participação social deturpados, resultando em 

ineficácia, uma vez que eram criados somente no papel para o acesso a recursos, 

sem debate integrado (ABRAMOVAY, 2001). 

Entretanto, são muitos os Conselhos/Colegiados que continuam efetivos na 

tentativa de reunir segmentos sociais e poder público para uma ação conjunta de 

desenvolvimento. Um destes está localizado no Território Sertão do São Francisco 

Pernambucano. Apontada como uma região agrícola riquíssima, alvo de diversos 

investimentos, a economia da Região de Desenvolvimento do Sertão do São 

Francisco Pernambucano está baseada na fruticultura irrigada, na agroindústria e na 

vitivinicultura. 

Por outro lado, o Território Sertão do São Francisco Pernambucano possui 

um grande número de agricultores que produzem nas chamadas áreas de sequeiro 

(sem irrigação), grãos (feijão e milho) e culturas de ciclos curtos resistentes às 

estiagens, fenômeno característico da região. Outra atividade bastante reconhecida 

é a caprinovinocultura, a qual é responsável pela exploração de carne e pele. 

Desta maneira, a área rural do Território é marcada por grande diversidade de 

segmentos sociais. Dentre eles, encontram-se agricultores irrigantes, agricultores de 

sequeiro, criadores de caprinos e ovinos, colonos, assentados, quilombolas, 

indígenas, acampados, latifundiários, ribeirinhos, pescadores, trabalhadores rurais 

etc., cada um destes com culturas e perspectivas de desenvolvimento próprias, com 

objetivos e formas de vida diferentes. Diante, então, da existência de tanta 

diversidade e de um espaço de discussão que objetiva integrar a sociedade, julga-se 

de grande importância o estudo do Colegiado Territorial Sertão do São Francisco 

Pernambucano, o qual pode fornecer indícios da situação em que se encontra 

aproximadamente 153.926 pessoas (habitantes da zona rural) de um total de 

497.924 (IBGE, 2018).     

Desta maneira, como se inter-relacionam os grupos que compõem a área 

rural do Territorial Sertão do São Francisco Pernambucano dentro do Colegiado? Ou 
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melhor, há promoção da participação social que leve a uma interação entre estes? 

Suas diferenças são levadas em consideração no projeto de desenvolvimento do 

Território? O Colegiado atua de forma a possibilitar um modelo de gestão 

fundamentado na democracia participativa? Há um projeto de desenvolvimento 

territorial integrado discutido ou proposto pelo Colegiado? Qual a perspectiva de 

desenvolvimento do Colegiado? O Colegiado tem proporcionado ações para 

melhorias da qualidade de vida das pessoas? Tem proporcionado algum tipo de 

aprendizagem? O presente trabalho tem, portanto, como objetivo a tentativa de 

responder as questões acima colocadas através da análise do papel do Colegiado 

Territorial Sertão do São Francisco Pernambucano para a promoção do 

desenvolvimento territorial integrado, a partir da experiência dos municípios que 

compõem o território: Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina 

e Santa Maria da Boa Vista. 

Perguntas como as anteriores ainda devem ser respondidas. Mesmo os 

Colegiados Territoriais sendo criados no período de 2004, o que resultou numa série 

de estudos e reflexões sobre o assunto, na atualidade ainda são importantes à 

realização de estudos na área por conta do alto nível de representação e 

importância que o Colegiado tem na estratégia e no planejamento territorial. 

Os Municípios do território, por exemplo, que possuem aproximadamente 

153.926 pessoas morando, trabalhando e compartilhando o modo de vida da zona 

rural das formas mais diversas possíveis, ainda tem o Colegiado Territorial como um 

importante espaço de debate para reflexões de melhorias da qualidade de vida, para 

a elaboração e efetivação de projetos, para legitimação do processo de participação 

social etc.  

Outra reflexão que pode e deve ser feita é sobre o modo de funcionamento 

dos Colegiados Territoriais. É inegável a existência de muitos estudos sobre o tema, 

contudo, devido à possibilidade de amadurecimento da atuação dos Colegiados, os 

quais podem ter refletidos sobre sua existência e avançado em diversos aspectos 

quanto à criação, execução e aplicação de politicas públicas, é sempre importante à 

realização de mais estudos na área para reflexão sobre novas causas de avanço ou 

descenso. 

O Colegiado Territorial Sertão do São Francisco Pernambucano tem obtido, 

nos últimos anos, certos êxitos quanto ao arranjo de estratégias para a melhoria das 

condições de vida e produção das pessoas do campo. Por conta da localização na 
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região politicamente definida como semiárido brasileiro, a qual passa, atualmente, 

por um processo de reorganização, será que o Colegiado, como estratégia, tem 

refletido sobre a apropriação das tecnologias e das formas de vida para garantia de 

um modelo de desenvolvimento próprio, que esteja adequado às características da 

região, resultando em um projeto de desenvolvimento territorial em que estão 

inseridos os mais diversos segmentos sociais do campo? 

Desta maneira, esse estudo sobre o Colegiado Territorial Sertão do São 

Francisco Pernambucano se justifica no fato de o mesmo ser um possível espaço de 

representação de aproximadamente 153.926 pessoas que residem na zona rural do 

território. Nesta perspectiva, é de suma importância refletir sobre o possível papel do 

Colegiado na elaboração de projetos de desenvolvimento territorial integrado. Será 

que o Colegiado conseguiu, desde sua criação, proporcionar avanços a partir do 

debate fundamentado na participação social dos segmentos sociais do campo 

presentes no território? Consideramos importantíssimas as tentativas de responder a 

tais questionamentos. 

Assume-se, como hipótese, que o Colegiado tem como base as experiências 

bem sucedidas apresentadas em estudos como os de Abramovay (2001), Fuks, 

Perissinotto e Ribeiro (2003) e Marques e Flexor (2010), sendo, de alguma maneira, 

efetivo na integração dos segmentos sociais que o compõem, promovendo a 

participação social a partir de um amplo debate que tem como resultado a 

elaboração de estratégias de desenvolvimento territorial, e não somente de acesso a 

recursos. Para isso, acredita-se que as reuniões realizadas mensamente pelo 

Colegiado são bem sucedidas, tendo encaminhamentos para as questões discutidas 

e ampliando a participação da sociedade civil. 

Para fundamentação e interpretação do processo de participação e do modelo 

de desenvolvimento que assumimos nesse estudo, nos basearemos na proposta de 

Desenvolvimento como Liberdade, de Amartya Sen; no conceito de Capital Social e 

Participação Cívica de Robert Putnam; no debate sobre Desenvolvimento Local 

Integrado de Ricardo Abramovay e Augusto de Franco; e na discussão sobre 

Aprendizagem Social de Luiz Carlos Beduschi Filho. 

Como metodologia, três caminhos foram adotados: (a) observação dos 

participantes através da participação e análise das reuniões e demais atividades 

desenvolvidas pelo Colegiado; (b) análise dos documentos do Colegiado, tais como 

atas, relatórios, regimento interno, listas de presença, possíveis estudos já 
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existentes etc., para a identificação dos temas já debatidos, análise do histórico do 

Colegiado, entre outros fatores; e (c) entrevistas com sujeitos chave, entre eles 

conselheiros, representantes, coordenador, ex-coordenador e representantes dos 

segmentos para a obtenção de relatos e opiniões daqueles que formam o Colegiado. 

Para explanação das ideias e apresentação compreensível dos dados, o 

trabalho será dividido em quatro partes, além da presente introdução. Na primeira 

parte, A Participação Social e o Povo Brasileiro: de comandados a conselheiros, 

será exposta e debatida a trajetória das políticas nacionais, as quais foram ditatoriais 

e autoritárias a públicas, com ampla participação social em sua fundamentação; 

também será mostrada a importância do programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) para a criação dos Colegiados Territoriais. 

A segunda parte, intitulado Para Além do Desenvolvimento Econômico: o 

desenvolvimento como liberdade e avanço democrático, será composto pelo debate 

conceituais das teorias e ideais que fundamentarão a construção do trabalho e a 

análise dos dados. 

A terceira parte - Arranjos Metodológicos - explanará a metodologia adotada 

para elaboração, desenvolvimento e análise dos dados, bem como os motivos para 

tal escolha. Irá conter, ainda, todo o percurso da pesquisa, dificuldades, soluções 

etc. 

Na quarta parte – Dos Resultados e Discussão – apresentaremos todas as 

informações importantes encontradas nas observações, entrevistas e leituras 

documentais. Será exposto, também o relato das observações realizadas durante a 

pesquisa. Tentaremos, através de tal exposição, analisar os dados sob a égide dos 

conceitos que fundamentam o trabalho, estes previamente discutidos na segunda 

parte, conforme anteriormente informado. Tentar-se-á relacionar os dados com as 

teorias apresentadas e debatidas a fim de garantir o embasamento de qualquer 

conclusão a que se poderá chegar. 

  Por fim, nas Considerações Finais, serão expostas algumas conclusões a que 

o estudo chegou. Serão apresentadas, ainda, sugestões de novas pesquisas.    
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  
 

 
 

 

Analisar o papel do Colegiado Territorial Sertão do São Francisco Pernambucano 

para promoção do desenvolvimento territorial integrado, a partir das experiências 

dos municípios que compõem o território. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 

 Investigar o perfil dos participantes do colegiado, em relação a quantidades de 

mulheres, jovens e idosos. 

 Inferir sobre as contribuições do colegiado para o desenvolvimento do Território 

Sertão do São Francisco Pernambucano. 

 Analisar a importância da formação técnica, social e politica pedagógica dos 

envolvidos no colegiado. 

 Avaliar a sinergia entre as ações da sociedade civil e do poder público no 

ambiente do colegiado. 

 Elaborar o produto final que será um Resumo Executivo do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Sertão do São Francisco Pernambucano. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

3.1 PERFIL DO TERRITÓRIO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO PERNAMBUCANO  
   

 

 
 

 

Geograficamente o Território Sertão do São Francisco Pernambuco, localiza-

se na região Nordeste do Brasil, no Semiárido Pernambucano (Figura 1), abrange 

uma área de 14.682,2 km², representando aproximadamente 14,89% da área total 

do Estado, que é de 98.588,3 km² (BRASIL, 2011). 

 

Figura 1: Mapa do Território Sertão do São Francisco – PE. 

Fonte: MDA/Brasil, 2011. 

 

O Território Sertão do São Francisco Pernambucano é composto por sete 

municípios: Dormentes, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, 

Cabrobó e Orocó e faz parte da Região Administrativa Integrada de 

Desenvolvimento do Polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA (RIDE), como apresentado na 

(Figura 2) os quais estão distribuídos na Mesorregião do São Francisco e 

localizados na Microrregião de Petrolina, sendo considerada, na classificação 

política do Governo do Estado de Pernambuco, como Região de Desenvolvimento 

do Sertão do São Francisco (BRASIL, 2011). 
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A RIDE Petrolina – Juazeiro, criada pela lei complementar nº 113, de 2001, e 

regulamentada pelo decreto nº 4.366, de 2002,  

 

[...] foi definida pelo Congresso Nacional como região prioritária para 
aplicação de investimentos que venham minimizar as desigualdades 
socioeconômicas. No âmbito das ações da Secretaria de Programas 
Regionais, foram investidos diretamente na RIDE recursos orçamentários 
voltados para o fortalecimento da atividade turística associada a agricultura 
irrigada, a ciência e a tecnologia e, principalmente, a vitivinicultura. Além 
disso, nas esferas estadual e municipal, os governos pernambucano e 
baiano, as prefeituras dos municípios integrantes e as entidades da 
sociedade civil passaram a articular iniciativas com vistas à geração de 
oportunidades de desenvolvimento para a área (REGIÃO INTEGRADA DE 
DESENVOLVIMENTO – RIDE: PETROLINA-JUAZEIRO). 
 

 

Figura 2: Municípios pertencentes a RIDE do Polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA.  
 
 

 
 

Fonte: Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE: Petrolina – Juazeiro. 
 
 

  A população rural do território é formada por diversos segmentos sociais, 

dentre eles estão pescadores artesanais, que ainda sobrevivem a partir da pesca no 

Rio São Francisco e passam seus costumes para seus descendentes; agricultores 

familiares, responsáveis por grande parte da produção de alimentos da região; 

assentados, geralmente contemplados com os projetos de reforma agrária do 

INCRA; acampados, que lutam por um pedaço de terra em áreas em que a terra não 

possui função social ou em fazendas desativadas; colonos, trazidos para a região a 
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partir do projeto de colonização regional, o qual tinha como objetivo garantir mão de 

obra para as grandes fazendas, ou suprir uma carência de produtos específicos; 

grandes produtores, trazidos à região a partir dos incentivos fiscais e dos grandes 

projetos de irrigação; trabalhadores rurais das fazendas localizadas nos projetos de 

irrigação, grupo formado geralmente por pessoas que vieram de outras localidades 

em busca de trabalhos temporários e acabaram se estabelecendo na região; 

pequenos criadores de caprinos e ovinos, responsáveis pela produção da famosa 

carne de bode, prato típico da região explorado de forma turística (BRASIL, 2011). 

  A economia do território gira em torno da agropecuária, indústria e serviço. A 

agropecuária é representada por dois segmentos: (1) pequenos produtores, 

responsáveis, geralmente, pela produção de alimentos (feijão, milho, mandioca etc.), 

pela criação de animais de pequeno porte (caprinos, ovinos e suínos) e pela 

comercialização de frutas (manga, goiaba, uva, acerola, banana, melancia etc.) e 

seus derivados (doces, compotas, geleias, polpas etc.) através de associações e/ou 

cooperativas; e (2) os grandes produtores, responsáveis pela produção de frutas 

(manga e uva, geralmente), vinhos (de baixa qualidade até vinhos finos) e pela 

criação de animais de grande porte (gado). Geralmente, os produtos oriundos dos 

pequenos produtores abastecem a região e o seu entorno e as produções dos 

grandes proprietários são encaminhadas para exportação e abastecimento do 

mercado de outras regiões brasileiras (sul e sudeste) (BRASIL, 2011).    

Segundo Koeppen, o Território possui um clima definido como semiárido, no 

qual apresenta chuvas irregulares concentradas entre os meses de novembro a 

abril, com precipitação média anual de 450 mm na região de Juazeiro e Petrolina. 

Alcançando índices de aproximadamente 2.000 mm de evapotranspiração anual, o 

que resulta num déficit hídrico de 1.200 a 1.600 mm. Em relação aos índices de 

temperatura apresentam pouca oscilação durante o ano, mantendo valores médios 

próximos dos 27°C (BRASIL, 2011).   

  Diante dos dados do Censo do IBGE durante os anos de 2000 e 2010 e da 

estimativa populacional da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar (SEAF - PE) 

2018, conforme mostra a (Tabela 1), foi constatado um crescimento populacional em 

todos os municípios que fazem parte do território, em especial Petrolina, no qual se 

constituiu como município polo da região do Vale do São Francisco Pernambucano. 

Observou-se nesse período um aumento geral da população do território em 15%. 

Destaque para população rural no qual houve um acréscimo de 36% que pode estar 
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associado, não só a um aumento populacional, mas a uma permanência do homem 

no campo, incentivado pelas políticas de desenvolvimento territoriais implantadas a 

partir de 2003 pelo SDT/MDA. (IBGE, 2010; SEAF, 2018). 

 

Tabela 1: Dados populacionais obtidos dos Censos Demográficos do IBGE 2000 e 
2010 e estimativa populacional da SEAF – PE 2018. 
 
 

 
2000 

 

 
2010 

 
2018* 

 
 

Municípios 

 
 

Área                              
(km²) 

 

 
Pop. 
Total 
(hab.) 

 

 
Pop. 

Urbana 
(hab.) 

 
Pop. 
Rural 
(hab.) 

 
Pop. 
Total 
(hab.) 

 
Pop. 

Urbana 
(hab.) 

 
Pop. 
Rural 
(hab.) 

 
Pop. 
Total 
(hab.) 

 
Pop. 

Urban
a 

(hab.) 

 
Pop. 
Rural 
(hab.) 

 
 Afrânio 
 

 
1,490.60 

 
15.007 

 
3.985 

 
11.022 

 
17.586 

 
5.861 

 
11.725 

 
19.456 

 
6.421 

 
13.035 

 
 Cabrobó 
 

 
1,657.71 

 

 
26.733 

 
15.759 

 
10.974 

 
30.876 

 
17.978 

 
11.005 

 
33.934 

 
19.681 

 
14.253 

 
 Dormentes 
 

 
1,537.64 

 
14.421 

 
3.835 

 
10.586 

 

 
16.917 

 
6.004 

 
10.913 

 
18.734 

 
6.557 

 
12.177 

 
 Lagoa Grande 
 

 
1,848.90 

 
19.120 

 
8.652 

 
10.468 

 

 
22.760 

 
10.416 

 
12.344 

 
25.349 

 
11.408 

 
13.941 

 
 Orocó 
 

 
554.76 

 
10.823 

 
3.572 

 
7.251 

 
13.180 

 
4.617 

 
8.563 

 
14.827 

 
5.190 

 
9.637 

 
 Petrolina 
 

 
4,561.87 

 
218.336 

 
166.113 

 
52.223 

 

 
293.962 

 
219.215 

 
74.747 

 
343.865 

 
223.512 

 
120.353 

 
 Santa Maria 
 

 
3,001.18 

 
36.740 

 
13.960 

 
22.780 

 

 
39.435 

 
14.876 

 
24.559 

 
41.759 

 
15.869 

 
25.890 

 
Total 

 

 
14,652.66 

 
341.180 

 
215.876 

 
125.304 

 
434.713 

 
280,787 

 
153.926 

 
497.294 

 
288.638 

 
209.286 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000); Censo Demográfico (2010). 

* Dados da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar de Pernambuco – SEAF. 

 

De acordo com o Colegiado Territorial, em 2009, foram realizadas importantes 

alterações no regimento interno do Colegiado, o qual continua em vigência até os 

dias atuais. Foi definido, por exemplo, o que é o Colegiado, exposto, logo no 

primeiro artigo como “uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, 

com prazo de duração indeterminado, com sede no município de Petrolina, 

constituído de entidades da sociedade civil organizada, legalmente constituída, e do 

poder público” (Regimento Interno do Colegiado em 2009).  
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Está claro, no trabalho, o objetivo do Colegiado em integrar poder público e 

sociedade civil na tentativa de formular ações de desenvolvimento rural conjuntas. É 

óbvio que não basta somente garantir a junção de ambas as partes para que o 

processo de desenvolvimento ocorra, mas é interessante ver que tal objetivo está 

resguardado no regimento interno tal qual um ponto de partida.  

Como finalidade, por exemplo, o Colegiado elenca os seguintes objetivos:  

a) Atuar como instrumento autônomo de articulação e mobilização social, buscando 

exercer a prática da participação e da integração com outros atores, entidades, e 

órgãos com foco no desenvolvimento local sustentável; 

b) Atuar como mecanismo institucional de controle social das políticas públicas, 

programas e projetos implantados no território; 

c) Atuar como mecanismo institucional na elaboração, implementação e 

acompanhamento de políticas, programas e projetos voltados para a agricultura 

familiar (BRASIL, 2011).  

A participação direta da sociedade civil organizada do Território Sertão do 

São Francisco Pernambucano na escolha dos projetos, ações e estratégias 

direcionadas a zona rural, mostra a eficiência da participação cívica defendida por 

Putnam (2002) e da importância do papel de agente idealizado por Sen (2010), pois 

dá margem para que os atores sociais exerçam a chamada liberdade política.  

Tal fortalecimento também é demonstrado a partir da garantia de participação 

e representação como conselheiros de grande parte dos segmentos sociais rurais 

distribuídos na zona rural do território. Conforme o regimento interno e as falas dos 

entrevistados são, atualmente, 60 conselheiros com igual número de suplentes.  

Na atualidade o Colegiado é composto por 75% de representantes das 

organizações da sociedade civil organizada e 25% restantes são distribuídas entre 

Poder Público e instituições governamentais, sendo 15 entidades públicas e 45 

representantes da sociedade civil organizada, que representam os municípios que 

compõem o Território Sertão do São Francisco Pernambucano. 

As associações comunitárias existentes nos núcleos, em comum acordo e 

através de assembleia, devem escolher seus representantes, tendo para cada titular 

um suplente. Para admissão como membro, é necessário aprovação de 2/3 dos 

presentes em assembleia (número que também representa o quórum para as 

reuniões), atuação na zona rural, reconhecimento de associação por membro da 

comunidade, histórico de capacitação e gestão de projetos e documentação em dia. 



25 
 

Para admissão de entidades, são necessários mais de 90 dias de existência e 

participação em, no mínimo, três assembleias consecutivas.  

A diretoria do Colegiado atualmente é composta por seis membros: (1) 

coordenador, (2) vice-coordenador, (3) secretário, (4) segundo secretário, (5) 

tesoureiro e (6) segundo tesoureiro. Como citado anteriormente, o tempo de gestão 

da diretoria é de dois anos, podendo ser reeleita por mais dois anos. Após a 

segunda gestão, obrigatoriamente a diretoria tem que passar por um processo de 

renovação de no mínimo 50% de seus membros, sendo vedada a ocupação do 

mesmo cargo. 

 

 

 

3.2 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O POVO BRASILEIRO: DE COMANDADOS A 

CONSELHEIROS 

 

 

Durante vinte e um anos (1964 – 1985), o Brasil foi palco de uma ditadura 

militar que, entre outros fatores, excluiu a sociedade civil das decisões do Estado. 

Durante todo este período, cabia somente ao Estado, formado pelo alto escalão 

militar da nação, tomar todas as decisões econômicas, sociais, políticas, culturais 

etc. do país.  

Toda e qualquer reinvindicação e/ou intervenção de segmentos da sociedade 

civil que não fosse solicitada pelos militares era duramente reprimida. Desta forma, 

nesse intervalo, o país ficou completamente estagnado no que se refere à 

Participação Social e ao desenvolvimento de um modelo social fundamentado na 

democracia, passando a garantir essas questões somente em meados da década de 

1980, a partir da queda da ditadura, em 1985, e da constituição de 1988. 

Nesta última, foi garantida por lei a participação da sociedade nas decisões 

do país a partir de um processo de descentralização do poder que culminaram na 

criação de Conselhos Populares Gestores, Fóruns de Discussão, entre outros. 

Nessa perspectiva, diversos Movimentos Sociais de luta por melhorias, 

Organizações Não Governamentais e sociedade civil reivindicaram poder de voz e 

decisões nas estratégias de desenvolvimento do país. Houve, portanto, uma 

reorganização nas relações entre sociedade civil e o Estado, culminando na criação 

de espaços de debate integrado, nos quais ambos os segmentos refletem, 

conjuntamente, os rumos que o país deve tomar. 
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Alguns destes espaços são os Conselhos Federais, Estaduais e Municipais, 

que visam debater, de forma integrada e dentro das mais variadas temáticas: saúde, 

educação, desenvolvimento rural, assistência social etc., estratégias para possibilitar 

melhores condições de vida para a população em geral a partir da participação 

direta da mesma. Surgem, portanto, primeiramente, os Conselhos de Saúde e 

Assistência Social, seguidos dos Conselhos de Educação e Desenvolvimento Rural, 

e assim por diante, difundindo participação social nas decisões políticas nacionais, 

estaduais e locais. 

No que se refere ao Desenvolvimento Rural em âmbito local, no inicio da 

década de 1990, alguns municípios criaram seus Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável1 (CMDRS), para debater as melhores 

estratégias de desenvolvimento rural para os municípios, aliando grandes produtores 

rurais, pequenos agricultores, representantes do poder público local, líderes 

sindicalistas e de movimentos sociais etc. Desta maneira, são criados os primeiros 

Conselhos para debate integrado das melhores formas de desenvolvimento rural 

local. 

Posteriormente, na segunda metade da década de 1990, o Governo Federal 

criou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

que, dentre outros fatores, objetivava a viabilização de recursos e infraestrutura para 

o desenvolvimento de um modelo de agricultura pautado nos princípios da 

Agricultura Familiar. Para que os municípios fosse comtemplados com os recursos 

do Programa, havia algumas exigências, como a existência de um Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e a elaboração de um Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR).  

Desta maneira, são criados, naqueles municípios que ainda não os tinham, os 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRSs) como parte 

das exigências para obtenção dos recursos do PRONAF. Por esse motivo, no final 

da década de 1990, há um verdadeiro boom na criação de Conselhos.   

Um exemplo destes modelos de surgimento está Território Sertão do São 

Francisco Pernambucano. Localizado na região sudoeste do estado, os municípios 

                                            
1
Inicialmente os Conselhos foram chamados somente de Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural (CMDR). Contudo, a partir da difusão dos ideais de sustentabilidade, os quais passaram a 
fundamentar ações e projetos de desenvolvimento de instituições, associações, cooperativas etc., 
houve a adição do termo “Sustentável”, ficando, então, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS).  
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do território teve seus CMDRSs criados, dentre outros fatores, como parte das 

exigências necessárias para garantir recursos do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

Contudo, mesmo com tal forma de criação, os Conselhos dos municípios são 

visto por instituições territoriais e locais como um espaço de desenvolvimento de 

diversas estratégias de ação que tem garantido o sucesso de seus projetos. 

 
 

3.2.1 A Relação “Estado X Sociedade Civil” nas Décadas de 1960, 1970 e 1980 

no Brasil 

 

 

 

Conforme previamente exposto anteriormente, sabe-se que o Brasil, durante 

o período que compreende a ditadura militar, entre os anos 1964 e 1985, reprimiu 

violentamente toda e qualquer manifestação popular que buscasse a participação 

social nas decisões políticas, sociais, econômicas, culturais etc., do país.  

Pleiteando melhores condições de vida e liberdade de opinião e decisão, 

entre diversos outros fatores, a população pôs-se a lutar por participação direta nas 

decisões que eram de seu mais puro interesse, uma vez estas visavam e tinham 

como função, ao menos teoricamente, seu beneficio. 

Após o baque causado pelo Golpe Militar e as diversas manifestações em 

desagrado ao novo rumo que o país estava tomando, fatos que marcaram toda a 

segunda metade da década de 1960, o povo, minimamente organizado, enfrentou a 

verticalidade, mesmo que sem sucesso, transmitida a partir do autoritarismo das 

políticas do estado (VENTURA, 2008).  

Em fins dos anos 1970, conseguiram formar, com a autorização e o 

monitoramento do Estado, câmaras de debate intituladas “Conselhos Públicos” ou 

Conselhos Gestores. Estes Conselhos, por sua vez, tinham como objetivos a 

reflexão e debate das políticas e ações do governo que já estavam sendo 

realizadas. Contudo, não passava de espaços de debate desprovidos de poder de 

decisão (GOHN, 2011). 

Percebendo tal ineficácia, grande parte dos chamados Conselhos Públicos, 

no início dos anos 1980, representados por seus diversos participantes, cobrou do 

governo a incorporação de suas reflexões e debates nas políticas estatais. Desta 

maneira: 
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A ideia Básica presente nas políticas de participação popular nos anos 1980 
era a de que elas deveriam ser incorporadas ao planejamento 
administrativo, desde que se considerasse o planejamento de forma diversa 
da que predominou durante os anos 1970, ou seja, que ele não se realiza 
de cima para baixo nem de fora para dentro. Não se tratava, também, de 
estimular meros debates. O planejamento participativo era um processo de 
relação entre o governo e a comunidade. A comunidade era vista em termos 
de forças populares que, por meio de mecanismos de atuação política, 
poderiam realizar uma participação concreta no exercício do poder. Quando 
se reivindica participação popular está se reivindicando a participação do 
povo nas decisões do poder político. Participação não para discutir o 
planejamento com técnicos, mas para beneficiar-se do planejamento 
programado em razão de sua força no contexto do poder (GOHN, 2011, 
p.56-57). 
 
  

Pode-se afirmar, portanto, que o Estado militar, em fins dos anos 1960 e início 

dos anos 1970, fechou completamente o canal de diálogo entre sociedade civil e 

Estado, e a participação da primeira na elaboração das políticas, mesmo se ao final 

da segunda década citada o povo tenha avançado minimamente na formação de 

espaços de discussão. O autoritarismo e a truculência com que o Estado tratava a 

população, e a exclusão desta das discussões sociais, políticas e econômicas do 

país, se caracterizaram como um duro golpe a participação social. 

Contudo, na primeira metade dos anos 1980, tais ações fizeram crescer as 

manifestações em favor da participação social. Não através dos já formados 

Conselhos Gestores, os quais tinham total vigilância e participação dos governistas 

e apoiadores do regime, mas a partir de uma participação social real, com poder 

deliberativo e não somente consultivo, com relativo poder de decisão e de opinião e 

com horizontalidade nas decisões do planejamento administrativo, político, social, 

econômico e cultural da nação. Esta busca por participação foi fundamental na luta 

pela queda do regime militar e pela constituição do Estado democrático (GOHN, 

2011). 

Na segunda metade da década de 1980, com o estabelecimento do regime 

democrático, a luta pela ampliação e consolidação da participação popular tomou 

novos rumos, como veremos no tópico a seguir. 
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3.2.2 A Queda do Regime Militar, a Democratização do Estado e a Formação 

dos Conselhos 

 

 

Passados aproximadamente dezesseis anos de ditadura, nas manifestações 

por um regime democrático atingiram seu ápice na primeira metade da década de 

1980 (GOHN, 2011). Mais maduras e organizadas, essas manifestações contaram 

com a participação de diversos setores da sociedade, desde movimentos estudantis 

até empresas privadas não apoiadoras do regime.  

A busca por um Estado democrático esteve diretamente ligada à luta por 

participação social. Destas manifestações surgiram diversos Movimentos Sociais de 

lutas por direitos, como a liberdade de expressão, e outros de luta por acesso a 

recursos, como a terra, a água, moradia etc. Surgem nesse momento histórico 

diversos movimentos que viriam a marcar a história do Brasil, como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), fundado em 1984. 

Frente a tanta pressão causada pelas constantes mobilizações, o regime 

militar cai em 1985. A passagem, então, do regime militar para o democrático é 

marcada por uma reformulação da relação entre Estado e sociedade civil, a qual, 

temendo novas exclusões, buscou consolidar sua participação nas decisões 

governamentais através do reconhecimento de seus espaços na lei.  

Desta forma, foram organizados vários debates para promover a 

descentralização do poder de decisões do Estado e o reconhecimento da 

importância da participação social, a qual passou a representar a nova relação 

“Estado x sociedade civil” e um novo ideal de mobilização, no qual buscava-se 

objetivos comuns em detrimentos dos individuais. 

Nesta perspectiva: 

 

A participação social não representa um sujeito social especifico, mas se 
constrói como um modelo de relação geral/ideal, na relação 
sociedade/Estado. No centro da participação social, encontramos o conceito 
de mobilização com conteúdos ressignificados, assim como se redefine o 
caráter da militância das varias formas de participação existentes. A 
mobilização social passa a ser vista não como a aglutinação de pessoas 
para fins de protesto, manifestações públicas (como passeatas, 
concentrações etc.), mas como energias a serem canalizadas para objetivos 
comuns(GOHN, 2011, p. 61).  
 

 

 A partir desta ressignificação do que vem a ser a participação social, pode-se 

citar, também, Toro (2000 apud GOHN, 2011) o qual afirma que “a mobilização 



30 
 

ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade, uma sociedade decide e 

age com um objetivo comum, buscando, cotidianamente, os resultados desejados 

por todos” Gohn (2011, p. 61-62).  

 A estratégia para ressignificar a mobilização, e por consequência a 

participação social, veio através da cobrança de fortalecimento e/ou formação de 

Conselhos Públicos, os quais já existiam, como citado anteriormente, mas não 

tinham eficácia por não terem poder de decisão. Tal pedido já era uma 

reinvindicação constante por parte dos partidos e movimentos de esquerda. 

 A busca pela consolidação do processo democrático se fortaleceu, então, a 

partir da luta por participação, a qual era vista como uma forma de descentralização 

do poder do Estado e como uma forma de consolidação da democracia 

representativa. Assim, 

 

Através da constituição de espaços institucionais de participação social, 
especialmente em nível local, visualizava-se a possibilidade de um efetivo 
processo de democratização, entendido como algo que ultrapassava 
(incorporando, obviamente) a retomada dos procedimentos básicos de 
democracia representativa (eleições livres e periódicas, liberdade de 
organização partidária, liberdade de expressão, etc.). Ou seja, a 
participação e a descentralização se colocavam como instrumentos centrais 
na democratização da relação entre Estado e sociedade civil (SILVA; 
MARQUES, 2009, p. 10). 

 
 

 

  Munidos de tal reflexão, os movimentos sociais e os demais setores 

organizados da sociedade civil buscaram o reconhecimento de espaços físicos de 

debate e reflexão, os quais eram frequentados paritariamente por instituições 

públicas, privadas e a sociedade civil organizada, e tinham poder deliberativo.  

 Desta forma, entre reflexões e intensos debates sobre a participação social, 

são reconhecidos como legítimos, através da Constituição de 1988, nos três níveis 

de governo (federal, estadual e municipal), os Conselhos temáticos de participação 

social, nos quais os cidadãos poderiam participar e propor projetos e ações nas mais 

diversas áreas, tais como saúde, educação, assistência social etc., e, ainda, 

consolidar formas autônomas de combate às políticas hegemônicas até então 

vigentes e possibilitar instrumentos de expressão e representação popular (GOHN, 

2011). 

  Resumindo, então, o que foi exposto até o momento, pode-se citar, a partir de 

Gohn (2011), três tipos de Conselhos: 
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1. Os Conselhos originários do poder Executivo, criados ainda no regime 

militar para mediar às relações e frear as ações e reinvindicações dos 

movimentos sociais;  

2. Os conselhos públicos, ou conselhos gestores, criados no final da década 

de 1970, originários das ações organizadas dos movimentos sociais e da 

sociedade civil para propor o diálogo com o poder público; 

3. Os conselhos populares institucionalizados, frutos do reconhecimento da 

importância da descentralização do poder do Estado e reconhecido como 

legítimos na Constituição de 1988.  

  Estes últimos, os conselhos populares institucionalizados, por sua vez, 

ganharam forca na década de 1990 e tem sua organização mantida ate os dias 

atuais. Ou seja, grande parte dos conselhos federais, estaduais e municipais 

espalhados pelo Brasil, nas mais diversas áreas, é reconhecida por lei e/ou decreto 

e tem participação ativa dos mais diversos segmentos sociais, os quais opinam e 

participam diretamente da construção de políticas públicas. Alguns conselhos, como 

os de saúde, por exemplo, são exigidos por lei. 

 Esta institucionalização dos Conselhos significou um grande avanço na 

elaboração de políticas públicas e no reconhecimento da participação social como 

instrumento importantíssimo para o sucesso dos projetos de melhorias sociais.  

 É inegável a eficácia das políticas que tem participação direta da população, 

uma vez que esta última tem conhecimento de suas reais necessidades, podendo 

contribuir tanto no diagnóstico das principais demandas populacionais como na 

reflexão de estratégias de controle a estas.  

  A redemocratização do Estado brasileiro, portanto, teve como grande aliada à 

luta pela participação social. Como consequência do reconhecimento da importância 

dessa aliança, houve a institucionalização de espaços para o debate conjunto, os 

quais criados inicialmente nas capitais, expandindo-se, posteriormente, para as 

cidades interioranas, objetivando a garantia de interesses coletivos, dessa maneira, 

 

Os Conselhos surgiram no Brasil na primeira metade de década de 1990, a 
partir da regulamentação dos artigos da Constituição de 1988 que versaram 
sobre a participação nas políticas públicas. A regulamentação desses 
artigos na área da saúde e da assistência social levou a uma primeira onda 
de expansão dos conselhos, que ocorreu preferencialmente nas grandes 
capitais. No entanto, foi possível observar uma grande expansão dos 
conselhos nas cidades de porte médio no começo da década seguinte 
(AVRITZER, 2010, p.33). 
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 Continuando sua reflexão, observa, ainda: 

 

A [...] homogeneização de algumas características organizacionais que 
surgiram nos primeiros conselhos criados em grandes capitais. Alguns 
elementos, tais como representação paritária da sociedade civil, existência 
de um plenário e decisões importantes tomadas em plenário parecem ser 
elementos constantes da organização dos conselhos. Assim, pode-se 
afirmar que os conselhos proliferaram, em primeiro lugar, nas grandes 
capitais e, em seguida, se expandiram para as cidades de porte médio com 
mais de 100.000 habitantes, mantendo os mesmos elementos 
organizacionais. Tais elementos indicam a forte presença de atores da 
sociedade civil nessas instituições, ainda que não indiquem que tal 
presença tem o mesmo efeito democratizante em todas as situações 
(AVERITZER, 2010, p.33).  
 

 

  Desta maneira, esses espaços chamados Conselhos, foram criados, como 

supracitado, nas mais diversas áreas, entre elas a da saúde, educação, assistência 

social, segurança pública etc. Mas, a área rural, com toda a sua importância no que 

se refere ao desenvolvimento agrícola, onde se encaixou?  Como se deu a formação 

de Conselhos nessa área? 

 

3.2.3 As Políticas Agrícolas do Brasil na Década de 1990 e início dos anos 2000 

 

 

Passados alguns anos da queda do regime militar, as políticas brasileiras 

buscaram sua própria construção a partir do envolvimento do maior número possível 

de pessoas ligadas a outros setores que não somente do poder público.  

Já foram expostas a criação, reconhecimento e institucionalização dos 

Conselhos como estratégias para garantir a participação organizada da população 

na elaboração de politicas públicas. No que se refere à área rural, com todo o seu 

potencial agrícola, não foi diferente.  

Foram criados, em nível federal, estadual e em alguns municípios, espaços 

para debater o desenvolvimento rural agrícola do país, alguns com características de 

Conselho popular institucionalizado, outros mais voltados a uma discussão que 

refletia somente os interesses do poder público.  

Este último, fugindo dos reais objetivos da criação dos Conselhos, significava 

também os interesses dos grandes proprietários em conseguir incentivos fiscais, 

créditos agrícolas e demais formas de recursos para garantir cada vez mais o 

aumento da safra e a posse da terra. Ou seja, a época, quase todos os esforços 
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governistas para o desenvolvimento da agricultura brasileira estavam direcionados 

aos grandes produtores, os quais aumentavam mais e mais sua produção e capital. 

Indo de encontro a tal direcionamento, os agricultores familiares, organizados 

a partir do movimento sindical rural, passaram a reivindicar ações e projetos de 

melhorias direcionados aos pequenos produtores, os quais, até então, eram 

categorizados como “mini-produtores” pelo Ministério da Agricultura (atual Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA) e tinham que disputar recursos, 

de forma bastante desigual, com os grandes produtores. Após diversas 

manifestações, em 1994, no governo de Itamar Franco, foi criado o Programa de 

Valorização da Pequena Produção Rural (Provap), que, embora não tenha tido tanta 

eficácia, acabou servindo de embrião para o programa que viria a ser muito 

importante para o desenvolvimento da agricultura familiar (SCHNEIDER; CAZELLA; 

MATTEI, 2009). 

É, então, em 1995 e 1996, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, que 

ocorre a reformulação do Provap e, a partir do Decreto Presidencial n. 1.946, datado 

de 28 de julho de 1996, é lançado o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf). Trata-se, segundo o Manual Operacional do próprio 

programa: 

 

                                                         [...] de um programa que visa o fortalecimento da agricultura familiar, 
mediante apoio técnico e financeiro, para promover o desenvolvimento rural 
sustentável. Seu objetivo geral consiste em fortalecer a capacidade 
produtiva da agricultura familiar, contribuir para a geração de emprego e 
renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores 
familiares. Quatro objetivos específicos complementam os propósitos do 
programa: a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos 
agricultores familiares; b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do 
desempenho produtivo dos agricultores familiares; c) elevar o nível de 
profissionalização dos agricultores familiares através do acesso aos nossos 
padrões de tecnologia e de gestão social; d) estimular o acesso desses 
agricultores aos mercados de insumos e produtos (SCHNEIDER; CAZELLA; 
MATTTEI, 2009, p.24). 

 
 

 

  Apesar de ter esses quatro objetivos citados, o Pronaf, em 1996, implementou 

ações somente no que se refere ao crédito de custeio. A partir de 1997, com a 

ampliação do programa, o qual passou a operar de forma integrada em todo o país, 

o Pronaf implementou ações de investimentos, capacitação e pesquisa, de 

infraestrutura e serviços municipais.  

  No que se refere a este estudo em particular, esta última categoria de ações 

do Pronaf, conhecida como Pronaf Infraestrutura, é um importante fator para criação 
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e difusão dos Conselhos populares institucionalizados na área rural agrícola, ou 

como foram e são chamados, Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

  O Pronaf Infraestrutura, segundo Lima Neto (2000 apud SCHNEIDER; 

CAZZELA; MATTEI) tem como objetivos: 

 

[...] estimular a implantação, ampliação, modernização, racionalização e 
relocação de infraestrutura e serviços públicos municipais necessários ao 
fortalecimento da agricultura familiar, tais como: recuperação de estradas 
vicinais, linha de tronco de energia elétrica, construção de armazéns 
comunitários e obras de uso coletivo. Essa linha do Pronaf visa contribuir 
para eliminar gargalos que estejam retardando ou impedindo o 
desenvolvimento de zonas onde predominam a agricultura familiar, 
promovendo melhorias nos canais de escoamento da produção, no acesso 
a novas tecnologias e na competividade no mercado (SCHNEIDER; 
CAZZELA; MATTEI, 2009, p. 38). 
 
 

Para tanto, funciona a partir do funcionamento de ações e projetos de 

municípios que estejam a uma série de normas. Entre elas a existência, nos 

municípios, de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e de 

um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS).  

Esse critério passou a vigorar a partir da Resolução de n. 15, de maio de 

2001, a qual ainda previa a disponibilização de uma infraestrutura mínima para o 

funcionamento dos Conselhos através da alocação de um espaço físico, um servidor 

para atendimento ao público, um técnico para supervisionar os beneficiários e a 

constituição de um programa, dentro dos municípios, de compras para a agricultura 

familiar. 

Para Lima Neto (2000 apud SCNEIDER; CAZZELA; MATTEI, 2009), a 

resolução mais importante para a consolidação dos CMDRS foi a n. 28, de 28 de 

fevereiro de 2002, a qual afirmava que os municípios, para acessar os recursos do 

Pronaf Infraestrutura, tinham de seguir algumas etapas, a saber:  

a) Realizar um levantamento das demandas dos agricultores familiares em 

obras e serviços públicos de apoio ao desenvolvimento; b) elaborar o PMDR, 

com base nas demandas levantadas pelos agricultores familiares em suas 

comunidades; c) realizar análise do PMDR pelos diferentes fóruns 

responsáveis pela gestão do programa: CMDR, Conselho Estadual e 

Secretaria Executiva do Pronaf; d) elaboração anual do Plano de Trabalho 

(PT) nos municípios a partir do PMDR; e) aprovação do PT pelo CMDR e 

encaminhamento a Secretaria Executiva Estadual para emissão de parecer 

técnico; f) análise do PT pelo Conselho Estadual; g) análise e parecer 
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conclusivo do PT pela Secretaria de Agricultura Familiar bem como aprovação 

pelo Ordenador de Despesas do PRONAF; e h) encaminhamento do PT a 

Caixa Econômica Federal (CEF) para formalização do contrato com o poder 

Executivo Municipal (p.43). 

 Vê-se, a partir destes critérios, o protagonismo assumido pelos CMDRSs no 

que se refere à organização, seleção e aos critérios para o acesso municipal aos 

recursos do Pronaf. 

 Com a exigência, então, de um CMDRS, surgem, ou são reativados, diversos 

Conselhos nos municípios brasileiros, os quais previam o acesso a recursos do 

Pronaf Infraestrutura, mas tinham como justificativas para a sua criação, ao menos 

discursivamente, a tentativa de promover a participação e o controle social das 

ações do estado. Este, por sua vez, objetivava, também, a descentralização da 

gestão dos recursos, resultando, possivelmente, na democratização do acesso e 

maior eficácia no uso dos mesmos (SCHNEIDER; CAZZELA; MATTEI, 2009). 

 Desta maneira: 

 

A ênfase dada à constituição de CMDRS deve-se ao fato que o Pronaf 
Infraestrutura, diferentemente da linha de crédito rural, tem como 
pressuposto básico o envolvimento das comunidades rurais e dos 
agricultores familiares na concepção, gestão e fiscalização das políticas 
Públicas. Essa prerrogativa, em grande parte, advém da necessidade 
crescente do estado estimular formas de gestão descentralizadas que 
promovem, ao mesmo tempo, maior eficácia no uso dos recursos e 
ampliação dos mecanismos de acesso da população, levando a uma maior 
democratização (SCHNEIDER; CAZZELA; MATTEI, 2009, p. 42).  
 
      

 Pode-se afirmar que o Pronaf foi de grande importância para a mudança das 

políticas agrícolas brasileiras. Através da abertura das portas das agências 

bancárias e da inserção das demandas dos pequenos produtores nas agendas 

governistas, o Pronaf ofereceu diversas oportunidades de crescimento aos 

agricultores familiares.  

 O programa ainda foi responsável pela promoção do ideal de participação 

social através da difusão dos CMDRSs, os quais sofreram um verdadeiro boom por 

ser requisito necessário para os municípios poderem acessar recursos, como 

anteriormente citado. Tais afirmações podem ser vistas, também, nos estudos de 

Abramovay (2001), o qual afirma que: 

 

A esmagadora maioria dos conselhos de desenvolvimento rural formou-se 
no Brasil a partir de 1997 como condição para que os municípios 
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recebessem recursos do programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) em sua “linha” de infraestrutura e serviços. É 
unânime, na literatura a respeito, a constatação de que o PRONAF 
correspondeu a uma virada significativa nas políticas públicas voltadas ao 
meio rural no Brasil (ABRAMOVAY, 2001, p.121). 
 
 

 

Vale salientar que não está em debate, ainda, a eficácia dos Conselhos ou da 

participação social dentro dos mesmos. As explanações feitas até o momento têm 

como objetivo somente ilustrar a importância do Pronaf na disseminação da 

participação social a partir do incentivo a criação dos CMDRSs, os quais permitiram 

uma mudança de perspectiva, ao menos em algumas localidades, na criação de 

políticas públicas para o campo.  

Estas mudanças possibilitaram aos mais diversos segmentos sociais rurais 

reunirem-se para debater formas de desenvolvimento comuns, as quais pudessem 

comtemplar a coletividade. 

 Consideramos importante a reflexão histórica da constituição dos Conselhos. 

Nesse sentido, tentamos expor as lutas sociais e as políticas do estado desde o 

inicio do regime da ditadura militar, na década de 1960, passando por suas 

reformulações e pequenas conquistas, até o reestabelecimento do regime 

democrático e a legitimação da participação social, na segunda metade da década 

de 1980 e na década de 1990. 

 Nesse contexto, muitos conselhos surgiram e, especificamente, na temática 

do desenvolvimento agrícola e da zona rural, houve, na segunda metade da década 

de 1990, a partir da criação do Pronaf, a difusão dos CMDRSs pelo país, criados 

para garantir o acesso municipal aos recursos do programa. A partir de então, há 

uma institucionalização dos Conselhos como consequência do reconhecimento dos 

mesmos, pelo Estado, como um espaço consultivo e deliberativo de políticas 

públicas para o desenvolvimento rural sustentável.  

 

 

 

3.3 PARA ALÉM DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: DESENVOLVIMENTO 

COMO LIBERDADE E AVANÇO DEMOCRÁTICO  

 

 

            Há muitos anos diversos estudiosos vêm buscando um significado para a 

palavra “desenvolvimento”, contudo jamais se chegou a um consenso. Podemos nos 

referir a diversos campos, tais como desenvolvimento cultural, social, econômico 
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etc., que, certamente, estão inter-relacionados, no atual modelo capitalista de 

sociedade preconiza-se o desenvolvimento econômico.  

  Dessa maneira, grande parte das teorias da economia defende que a análise 

do desenvolvimento dos países deve ser feita através do avanço de sua economia, a 

qual pode ser medida, por exemplo, através do produto Interno Bruto (PIB), soma de 

todos os bens e serviços produzidos numa determinada região. Como 

consequência, muitos sustentam a ideia de que desenvolvimento social e cultural é, 

então, consequência do desenvolvimento econômico.  

            Resulta daí o atropelamento praticado por diversas análises, as quais 

afirmam a grande riqueza e “desenvolvimento” de algumas regiões por ter alta 

movimentação financeira. Entretanto, não se analisa que este potencial econômico, 

na grande maioria das vezes, está concentrado nas mãos de pouquíssimas 

pessoas, ao tempo em que a grande maioria encontra-se em estado de pobreza.  

 Um exemplo desta afirmação pode ser dado através da atual análise dos 

países em desenvolvimento, os quais já alcançam boas posições no ranking das 

economias mundiais, ao mesmo tempo em que desfrutam de “boas posições”, 

também, em países com alto índice de concentração de renda. 

            Na contramão destas ideias, outros autores invertem a equação e afirmam 

que o desenvolvimento econômico é consequência do desenvolvimento 

sociocultural, uma vez que este amplia as capacidades humanas através do 

investimento em saúde, educação etc. Isto não quer dizer que o desenvolvimento 

econômico não seja importante ou necessário, mais que este deve vir como 

consequência do desenvolvimento da qualidade de vida de todos os sujeitos. 

            É concordando com está visão que Amartya Sen defende suas ideias em 

Desenvolvimento como Liberdade (2010). O autor afirma que o desenvolvimento 

requer a promoção das liberdades substantivas, seja através da liberdade de 

participação política ou através da possibilidade de receber uma boa educação e 

uma satisfatória assistência médica, estas últimas chamadas de liberdades 

instrumentais.  

  Desta forma, o autor defende que o desenvolvimento deve ser direcionado a 

todos, ampliando as liberdades instrumentais (meios) para promover as liberdades 

substantivas (fins). Complementando esta ideia, Sen (2010) reconhece a 

importância do desenvolvimento econômico, mas defende que este deve ter como 

objetivo a expansão das liberdades humanas. 
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           Outro fator importante para o desenvolvimento é o avanço democrático. A 

ampliação da possibilidade de participação social oferecida através da democracia é 

um importante fator para o desenvolvimento, pois oferecem maiores possibilidades 

de acompanhamento, fiscalização e participação da sociedade civil frente à 

elaboração de projetos e demais decisões do Estado. Caso as decisões não estejam 

de acordo com as escolhas dos sujeitos, estes por sua vez estão munidos do voto e 

são livres para a escolha e elaboração de novos projetos.  

          Tal participação possibilita, ainda, a elaboração de projetos de 

desenvolvimento próprios, os quais são imprescindíveis para um desenvolvimento 

contextualizado. Este se justifica na medida em que muitas localidades não 

conseguem acompanhar um modelo de desenvolvimento global por conta de suas 

particularidades, ou porque simplesmente os projetos nacionais se mostram 

insuficientes. Desta maneira, são pensados formas de Desenvolvimento Local, as 

quais complementaram o projeto global.  

 Nessa perspectiva, este capítulo aprofundará as ideias de Amartya Sen no que 

se refere ao desenvolvimento como expansão das liberdades humanas, passando 

por suas ideias sobre o papel de agentes dos sujeitos, os tipos de liberdade 

(principalmente a liberdade política), a importância dos investimentos nas 

disposições sociais (tais como os serviços de saúde e educação) e, por fim, a 

importância da democracia para o desenvolvimento.  

 Complementando utilizar-se-á das ideias de Robert Putnam para o 

entendimento do avanço democrático como requisito para o desenvolvimento e, em 

seguida, serão discutido o conceito e a importância do Desenvolvimento Local 

integrado a partir das ideias de autores nacionais, tais como Ricardo Abramovay e 

Augusto de Franco, e a importância de se atentar para o processo de aprendizagem 

social, com Luiz Carlos Beduschi Filho.  

 

3.3.1 Amartya Sen e o Desenvolvimento como Liberdade 

 

 Amartya Sen2, economista laureado com prêmio Nobel de Economia em 1998 

por sua obra sobre a economia do bem estar social, fez, entre 1996 e 1997, uma 

série de cinco palestras no Banco Mundial, as quais foram reunidas, editadas e 

                                            
2
 É da autoria de Sen, ainda, o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, medida utilizada e adotada 

pela ONU para classificar o desenvolvimento de determinados territórios (OLIVEIRA, 2007).  
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lançadas em um livro, dividido em doze capítulos, intitulado Desenvolvimento como 

Liberdade, publicado no Brasil desde 2000, pela editora Companhia das Letras. 

Neste, o autor defende sua ideia de que a liberdade deve ser central para o 

processo de desenvolvimento.  

 E apresenta duas razões para tal: (1) uma primeira chamada de razão 

avaliatória, na qual afirma que a análise do progresso deve ser realizada através da 

observação da ampliação das liberdades humanas e (2) outra chamada de razão da 

eficácia, na qual o processo de desenvolvimento depende diretamente da livre 

condição de agente dos sujeitos (SEN, 2010). 

 Para o autor, a razão avaliatória se justifica pelo fato de que a relação entre o 

desenvolvimento econômico, social e cultural e a ampliação das liberdades humanas 

é dialética, visto que ampliar as liberdades humanas resulta, geralmente, no 

desenvolvimento econômico, social e cultural, ao passo que o inverso também é 

identificado.  

 Desta maneira, Sen (2010) afirma que a privação de liberdades econômicas 

pode significar a privação de liberdades sociais, assim como a privação de 

liberdades políticas e sociais pode resultar na privação de liberdades econômicas. 

Vale salientar que liberdade humana, segundo Sen (2010), é a capacidade dos 

indivíduos de fazerem suas próprias escolhas.  

 Essa capacidade é essencial para que os humanos assumam seus papéis de 

agente, condição indispensável para o processo de desenvolvimento segundo a 

razão da eficácia, acima descrita.  

 Desta maneira, o processo de desenvolvimento deve ser analisado a partir da 

livre condição dos agentes, ou seja, sujeitos que agem e ocasionam mudanças 

através da participação social direta e decisiva nas estratégias assumidas para o 

desenvolvimento, não sujeitos que agem em nome de outra pessoa e cujas 

realizações são avaliadas a partir de objetivos que não são seus. Agente, então, 

segundo o próprio Sen (2010), deve ser entendido como: 

 

[...] alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem ser 
julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, 
independentemente de as avaliarmos ou não também segundo algum 
critério externo. Este estudo ocupa-se particularmente do papel da condição 
de agente do individuo como membro do público e como participantes de 
ações econômicas, sociais e políticas (interagindo no mercado e até mesmo 
envolvendo-se, direta ou indiretamente, em atividades individuais ou 
conjuntas na esfera política ou em outras esferas) (SEN, 2010, p. 34).  
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         Para Sen, portanto, o desenvolvimento é consequência da ampliação das 

liberdades humanas - ao passo que também é condição - e a privação destas 

liberdades [humanas] resulta, geralmente, na privação de liberdades políticas, 

sociais e econômicas, visto que retiram dos sujeitos suas condições de agentes.   

3.3.1.1 Os cinco tipos de liberdades instrumentais 

 

 

         Para melhor compreensão do que chama de liberdade, Sen (2010) distingue 

cinco tipos de liberdade instrumentais3, as quais são distintas, porém 

interdependentes. São elas: (1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) 

oportunidades sociais, (4) garantias de transparência e (5) segurança protetora.    

Estas são, ainda, essenciais para a capacidade dos sujeitos viverem de acordo com 

suas próprias escolhas e para alcançarem a liberdade substantiva. Vejamos, então, 

o que cada uma delas significa.  

 As Liberdades Políticas referem-se ao poder que as pessoas têm de escolher 

seus governantes, baseadas nos ideais que lhes façam maior sentido, bem como o 

poder de refletirem e/ou modificarem os princípios que compartilham. Possibili ta, 

também, fiscalização e a crítica às autoridades, liberdade de expressão, 

enfrentamento de qualquer tipo de censura, liberdade de escolha de partido, 

liberdade para exposição de ideias etc. Inclui, ainda, a possibilidade direta de 

participação nas decisões das prioridades estabelecidas pelo governo para o 

processo de desenvolvimento. Como afirma Sen (Ibid., p. 58-59), “incluem os direitos 

políticos associados às demandas no sentido mais abrangente”. 

 As liberdades políticas possibilitam, então, que as pessoas participem 

ativamente de discussões e debates sociais, políticos, econômicos etc., condição 

essencial para a reflexão e construção de ideias fundamentadas e com 

embasamento. A participação social depende diretamente desta liberdade 

instrumental e, na mesma medida, torna-se possível através da promoção de 

discussões públicas, em que estejam representados, os mais diferentes segmentos 

sociais, com encaminhamentos bem refletidos e resoluções que incluam o maior 

numero possível de beneficiários. 

                                            
3
 É importante reforçar que Sen (2010) chama de liberdades instrumentais aquelas liberdades que se 

inter-relacionam caracterizando-se como meios para se chegar a liberdade última, esta, por sua vez, 
chamada pelo autor de liberdade substantiva. Desta forma, na perspectiva de Sen, as liberdades 
instrumentais ligam-se umas as outras com o objetivo de promover a liberdade substantiva em geral. 
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 As Facilidades Econômicas refere-se às oportunidades que os indivíduos têm 

de agregar recursos para compra, troca ou qualquer tipo de consumo. As pessoas 

devem ter possibilidades de participação no mercado, vendendo, comprando ou 

trocando de forma a garantir seu sustento e o de sua família. Tais facilidades podem 

ser oferecidas pelo Estado a partir da oferta e crédito e/ou financiamentos que 

ofereçam as pessoas crescimento econômico e possibilidade de pagamento.  

 As Oportunidades Sociais são resultados da oferta de serviços de educação, 

saúde, segurança etc., os quais influenciam diretamente na capacidade de o 

individuo viver bem. São importantes não somente para a promoção da qualidade de 

vida, mas também para a divulgação de estratégias que possibilitem aos sujeitos 

uma maior participação nas decisões políticas, econômicas, sociais etc., pois 

reduzem a preocupação com problemas de assistência médica de qualidade, por 

exemplo, e ampliam a capacidade de as pessoas terem condições de participarem 

ativa e conscientemente de debates sociais, econômicos, políticos, entre outros. Sen 

fundamenta suas afirmações através de uma comparação entre países:  

 

No contexto dos países em desenvolvimento, a necessidade de iniciativas 
da política pública na criação de oportunidades sociais tem importância 
crucial. Como já discutido, no passado dos atuais países ricos encontramos 
uma história notável de ação pública por educação, serviços de saúde, 
reformas agrárias etc. O amplo compartilhamento dessas oportunidades 
sócias possibilitou que o grosso da população participasse diretamente do 
processo de expansão econômica (SEN, 2010, p. 190).  
 

 

 

Desta maneira, é de extrema importância a promoção de oportunidades 

sociais, visto que aumentam a possibilidade de transformação dos indivíduos em 

agentes, estes últimos necessários para o processo de desenvolvimento através do 

debate aberto e democrático. 

A quarta liberdade instrumental lista por Sen (2010) é a Garantia de 

Transparência. Essa se refere à necessidade de transparência e sinceridade nas 

relações, ou como afirma o próprio autor, “a liberdade de lidar uns com os outros sob 

garantia de dessegredo e clareza” (Ibid., p.60). Sen afirma, em relações e interações 

sociais, que as pessoas fazem constantes acordos, oferecendo e obtendo algo a 

todo o momento.  

Desta maneira, de alguma forma, espera-se que o acordo seja mantido a 

partir de uma relação que necessita de confiança. Caso essa confiança seja 

quebrada, muitas relações podem ser afetadas negativamente.  
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A relação entre sociedade civil e Estado pode ser um exemplo da importância 

desta liberdade instrumental. Os acordos firmados nesta relação devem ser 

respeitados por ambas as partes, o Estado pode sofrer forte pressão social e a 

sociedade civil pode perder seus ganhos, bem como governantes podem perder a 

confiança de seus eleitores ou serem exonerados de seus cargos etc. 

Por fim, em sua quinta e última liberdade instrumental, Sen afirma que: 

 

A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de 
segurança social, impedindo que a população afetada seja reduzida a 
miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo a fome e a morte. A esfera 
da segurança protetora inclui disposições institucionais fixas, como 
benefícios aos desempregados e suplementos de renda regulamentares 
para os indigentes, bem como medidas ad hoc, como distribuição de 
alimentos em crises de fome coletiva ou empregos públicos de emergência 
para gerar renda para os necessitados (SEN, 2010, p.60). 

 
 

A segurança protetora caracteriza-se, então, a partir das ações de instituições 

e do próprio Estado em situações de crises, alto índice de desemprego etc. No 

Brasil, podem ser citados como exemplos de segurança protetora programas como o 

Bolsa Família4, programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS) baseado na transparência direta de renda para beneficiar famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza; O Bolsa Estiagem5, programa executado 

também pelo MDS que objetiva oferecer auxilio emergencial as famílias de 

agricultores familiares atingidas por desastres; o Garantia Safra6, programa que visa 

assistir os agricultores familiares que perderem suas safras por conta da falta ou 

excesso de chuvas; as compensações financeiras por tempo de serviço, tais como 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seguro desemprego, entre outros. 

É de grande importância destacar que as cinco liberdades instrumentais 

desenvolvidas por Amartya Sen, e descrita acima, são interdependentes, se inter-

relacionam e convergem para a ampliação das liberdades humanas, bem como para 

o desenvolvimento econômico.  

As liberdades políticas podem ser promovidas a partir das oportunidades 

sociais, as quais podem possibilitar relações de transparências mais satisfatórias 

entre Estado e sociedade civil. A segurança protetora, por sua vez, pode ampliar as 

facilidades econômicas e também, melhorar as relações entre Estado e sociedade. 

                                            
4
 Para mais informações, ver: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia 

5
Para mais informações, ver: http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-

familia/programas-complementares/beneficiario/bolsa-estiagem. 
6
 Para mais informações, ver: http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas/garantiasafra. 
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O debate proposto por Amartya Sen, portanto, permite-nos compreender que 

a expansão das liberdades políticas das pessoas possibilita que estas participem 

ativamente, através de debate, fiscalização, acompanhamento etc., das decisões e 

construções de processos e estratégias que lhes dizem respeito direto.  

Ampliar a liberdade política significa dar voz a quem de fato precisa falar. 

Oportunidades sociais através da oferta de serviços de educação de qualidade são 

essenciais para um debate consistente. Desta forma,  

 

Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva de 
liberdade seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas 
têm de ser vista como ativamente como ativamente envolvidas – dada à 
oportunidade – na conformação de seu próprio destino, e não apenas como 
beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de 
desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papeis amplos no 
fortalecimento e na proteção das capacidades humanas. São papeis de 
sustentação, e não de entrega sob encomenda (SEN, 2010, p.77). 
 
 

 

Ou seja, tais investimentos em oportunidades sociais podem, ainda, 

certamente, resultar em desenvolvimento econômico, uma vez ampliam as 

capacidades de escolha consciente dos sujeitos. De igual importância para o 

desenvolvimento a partir da ampliação de liberdade é o sistema democrático, 

afirmação que será debatida a seguir. 

 

 

3.3.1.2 A importância da democracia para o Desenvolvimento como Liberdade 
 

 

 

Outro fator de grande importância para a perspectiva de desenvolvimento de 

Amartya Sen é o processo democrático. Este processo permite, de certo modo, que 

os sujeitos tenham base para exercitar suas liberdades políticas, estas de grande 

importância para a ampliação das liberdades humanas, conforme já descrito acima.  

Diferentemente de países onde reina o autoritarismo, países fundamentalmente 

democráticos possuem maior possibilidade de debater ideias e propostas, cobrar 

promessas dos governantes, eleger aqueles que melhor representam os grupos 

sociais, escolher as prioridades a serem desenvolvidas, fiscalizar ações etc.   

 O debate, a oposição, o confronto de ideias, os protestos, entre outros 

fatores, são de extrema importância para o processo de desenvolvimento, uma vez 

que poderão representar todos àqueles que tiveram a oportunidade de participar do 

debate. Esta oportunidade, entretanto, só é possível através da garantia das 
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liberdades políticas próprias de países democráticos, as quais possibilitam a 

participação social nas decisões político-sociais.  

Discutir ideias públicas e exaustivamente pode resultar em tomadas de 

decisão bem fundamentadas e refletidas. Este fator é de inegável importância para a 

escolha de prioridades e princípios que nortearão a elaboração de projetos de 

melhorias sociais. 

 Entretanto, é preciso ter claro que a democracia pode proporcionar um 

conjunto de oportunidades para o desenvolvimento, mas sua simples existência e 

prática não definirão ou ampliarão as liberdades humanas. Desta maneira, deve-se 

aproveitar as oportunidades resultantes do processo democrático, ao passo que 

deve-se lutar para que esta funcione de forma plena.  

É possível afirmar, portanto, que a democracia é importante para o 

desenvolvimento das liberdades humanas da mesma forma que as pessoas são 

importantes para o funcionamento do processo democrático, seja através do voto, 

do protesto etc. Nas palavras de Sen,  

 

[...] embora devamos reconhecer a importância das instituições 
democráticas, elas não podem ser vistas como dispositivos mecânicos para 
o desenvolvimento. Seu uso é condicionado por nossos valores e 
prioridades e pelo uso que fazemos das oportunidades de articulação e 
participação disponíveis. O papel de grupos oposicionistas organizados é 
particularmente importante nesse contexto (SEN, 2010, p. 208). 
 
 

 

Desta maneira, Sen defende vigorosamente suas ideias no que se refere à 

relação entre desenvolvimento, liberdade e democracia, ao passo que contribui 

diretamente para a compreensão destes conceitos/temas. 

É necessário explicar que não tentamos, aqui, fazer uma defesa de todas as 

ideias de Amartya Sen colocando-as como inovadora no sentido de transcender as 

políticas capitalistas neoliberais contemporâneas. Sabe-se das críticas que lhe são 

direcionadas por ele ser, por formação, um economista da escola liberal, como 

afirma Oliveira (2007) e Mastrodi (2011). 

Entretanto, a ênfase dada, nos estudos senianos, a importância do 

desenvolvimento das chamadas liberdades instrumentais, a necessidade de 

protagonizar o desenvolvimento social, cultura e político e a importância do 

fortalecimento da democracia através do protagonismo social são de inegável 

importância para a construção de uma nova perspectiva de desenvolvimento, mais 

coletiva e focada no desenvolvimento humano como prerrogativa para um 
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desenvolvimento econômico. Para fortalecimento e maior aprofundamento da 

relação entre desenvolvimento e democracia, serão discutidas, no próximo tópico, as 

ideias de Robert Putnam. 

 

3.3.2  Robert Putnam e a Democracia 

 

 

Robert Putnam, cientista político nascido nos Estados Unidos, é um dos 

principais autores da atualidade que discute a importância de sociedade democrática 

para o sucesso do desenvolvimento, seja econômico, social, ou outro.  

Para o autor, o sucesso de um Estado democrático se configura, dentre 

outros fatores, principalmente no fortalecimento de sociedades cívicas, ou seja, uma 

sociedade composta por sujeitos que se interessem pela causa pública acima, ao 

menos inicialmente, de suas causas individuais. Sujeitos que tenham conhecimento 

dos acontecimentos sociais e estejam diretamente envolvidos nas mudanças que 

querem apoiar por uma causa coletiva. 

Neste tópico, será abordado o debate proposto e realizado por Putnam (2002) 

em sua obra Comunidade e Democracia, na qual o autor descreve suas ideias sobre 

desenvolvimento, democracia, sociedade e capital social a partir de estudos 

realizados na Itália moderna. 
 

 

3.3.2.1 Democracia e Pontos para uma Avaliação do Desempenho Governamental 
 

 

Na obra citada, Putnam inicia seu debate sobre a democracia recorrendo a 

John Stuart Mill e Robert Dahl para afirmar que a característica principal da 

democracia é a sensibilidade do governo para com as preferências de seus 

cidadãos.  

Para o autor, um governo, pautado nos ideais da democracia oferece aos 

cidadãos a oportunidade e acessibilidade para que exijam seus direitos, discutam 

suas questões, ouçam e executem suas escolhas de acordo com o interesse social 

e, sobretudo, forneçam condições semelhantes de concorrência entre os diferentes 

interesses da sociedade. E vai além afirmando que:  

 

[...] o bom governo é mais do que um fórum para grupos concorrentes ou 
uma caixa de ressonância para reclamações; na verdade, ele manda fazer 
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as coisas. Um bom governo democrático não só considera as demandas de 
seus cidadãos (ou seja, é sensível), mas também age com eficácia em 
relação a tais demandas (ou seja, é eficaz) (PUTNAM, 2002, p. 77). 
 

 

Ou seja, uma democracia que de fato garanta o “poder do povo” depende, 

entre diversos fatores, de um bom governo, fundamentado em sensibilidade as 

questões cidadãs e também eficaz em ações que atendam as exigências da 

sociedade.  

Putnam afirma, então, que a avaliação de um bom desempenho das ações do 

governo pode ser realizada a partir da análise de quatro fatores básicos: (1) 

abrangência, (2) coerência interna, (3) confiabilidade, (4) correspondência aos 

critérios estabelecidos pelos protagonistas sociais e membros institucionais. Tais 

fatores foram utilizados pelo próprio autor como análise em seus estudos sobre a 

Itália moderna.  

O primeiro fator, abrangência, significa que um governo democrático deve 

direcionar suas atenções para as mais diversas áreas, tais como educação, saúde, 

assistência social, agricultura, obras de infraestrutura, segurança, desenvolvimento 

econômico, social etc. Não seria eficaz analisar um governo a partir de um único 

ponto, somente.  

O segundo fator, coerência interna, reflete justamente essa questão. A 

avaliação de um governo deve pairar sobre as mais diversas áreas nas quais o 

mesmo atuou, analisando seus êxitos e fracassos no maior número de indicadores 

possível, visto que um bom governo deve abranger todas as áreas de forma 

coerente. 

O terceiro fator, confiabilidade, reflete a necessidade de bons governos serem 

minimamente duradouros. Essa durabilidade, dentro das exigências democráticas, 

demostra o bom desempenho do governo na implementação de programas, 

projetos, ideias, etc. Para além de “uma momentânea constelação de forcas politicas 

ou a capacidade (ou sorte) de um determinado mandatário” (PUTNAM, 2002, p. 78). 

 O quarto e último fator, correspondência aos critérios estabelecidos pelos 

protagonistas sociais e membros institucionais, como o próprio nome sugere, indica 

a necessidade de um governo atender aos objetivos, princípios e prioridades dos 

cidadãos e membros institucionais, pois, afinal de contas, a análise de desempenho 

está sendo realizada com governos intitulados democráticos.  
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A partir desses quatro fatores descritos, Putnam realiza e descreve seus 

estudos na Itália afirmando que os mesmos podem ser transpostos para análise de 

todo e qualquer governo que se julgue democrático. Para facilitar a análise, o autor 

completa esses quatro indicadores com outros doze7, os quais possibilitam ainda 

melhor compreensão de sua avaliação e se mostram estreitamente correlacionados 

ao que foi observado. Desta maneira, o autor debate a forma de Estado democrático 

e a importância dos governos para a democracia. Mas qual é o papel dos cidadãos 

nesse processo?  

 

3.3.2.2 Democracia, Participação Cívica e Capital Social 
 

 

 

Putnam afirma que, assim como bons governos, de igual importância para o 

processo democrático, é a participação cívica. Para o autor, a participação cívica se 

manifesta através de ações, dos cidadãos, que sejam direcionadas as causas 

públicas, ações que estejam acima dos interesses individuais, os quais estarão 

sempre presentes, e que, ao final, garantam benefícios coletivos, comunidades 

cívicas contam com sujeitos que veem o domínio público como “um espaço que 

ultrapassa um campo de batalha para a afirmação do interesse pessoal” (PUTNAM, 

2002, p.102). 

Para Putnam, uma comunidade formada por cidadãos conscientes das 

demandas, necessidade e causas sociais, de acordo com o interesse público e que 

se manifestem constantemente em busca de melhorias para um coletivo, é de 

extrema importância para uma democracia eficaz, pois:  

 

A democracia forte baseia-se na ideia de uma comunidade autônoma de 
cidadãos que estão unidos menos por interesses homogêneos do que pela 
educação cívica, e que são capazes de buscar objetivos comuns e de agir 
com reciprocidade graças ao seu espirito cívico e as suas instituições 
participativas, e não ao seu altruísmo ou a sua boa índole. A democracia 
forte é compatível, ou melhor, depende da política do conflito, da sociologia 
do pluralismo e da separação entre as esferas de ação pública e privada 
(BARBER apud PUTNAM, 2002, p.130). 

 
 

                                            
7
 Os doze fatores são: (1) estabilidade do gabinete, (2) presteza orçamentaria, (3) serviços 

estatísticos e de informação, (4) legislação reformadora, (5) inovação legislativa, (6) creches, (7) 
clinicas familiares, (8) instrumentos de política industrial, (9) capacidade de realizar gastos na 
agricultura, (10) gastos com a unidade sanitária local, (11) habitação e desenvolvimento urbano, (12) 
sensibilidade da burocracia (PUTNAM, 2002). Todos reforçam os quatro fatores já descritos aqui.  
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O sucesso do processo democrático está diretamente ligado a uma 

comunidade socialmente ativa, que acompanha de perto as ações de seus 

governantes. Nessa relação participação cívica x ações governamentais, Putnam 

afirma que há uma relação direta, pois “[...] quanto mais cívica a região, mais eficaz 

o seu governo” (PUTNAM, 2002, p. 112), ou ainda, “as regiões onde há muitas 

associações cívicas, muitos leitores de jornais, muitos eleitores politizados e menos 

clientelismo parecem contar com governos mais eficientes” (PUTNAM, 2002, p. 113).  

Como, então, uma comunidade pode ser cívica, colocando interesses 

coletivos acima de aspirações individuais? Através da cooperação e confiança ou, 

em outros termos, do Capital Social. Este, por sua vez, “diz respeito a características 

da organização social, como confiança, normas e sistema, que contribuam para 

aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” (PUTNAM, 

2002, p. 177).  

Desta forma, quanto maior for o capital social de determinada comunidade, 

maior será o índice de cooperação entre os sujeitos, os quais nortearão suas ideias 

em busca de uma participação cívica que desenvolva consideravelmente sua 

democracia.  

Putnam exemplifica suas afirmações através das associações de credito 

rotativo. Presentes em grande parte das culturas, estas associações são 

contribuições entre sujeitos que investem em um fundo utilizado, alternadamente, 

por todos os associados. Ou seja, em determinados intervalos de tempo, um grupo 

de sujeitos investe bens em um fundo, o qual será usado, de forma alternada, por 

todos os envolvidos.  

Tal maneira de associação é baseada em aspectos que requer normas, 

acertos e confiança, essa última essencial para o sucesso das associações. Cada 

uma possui suas próprias normas, que vão desde levantamento do histórico dos 

convidados, até punições como exclusão social para os inadimplentes. 

O capital social, então, ao passo que fortalece a participação cívica, e 

consequentemente o processo democrático, a tem como uma forma essencial de 

sua prática. As relações de cooperação e confiança entre os membros de uma 

determinada comunidade são essenciais para o seu próprio desenvolvimento.  

Com o auxílio do capital social, o qual fortalece a participação cívica, que por 

sua vez consolida a democracia, as chances de o desenvolvimento ocorrer, seja ele 

social, econômico, etc., são consideravelmente maiores. 
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3.3.2.3 Putnam e o Desenvolvimento 
 

 

Putnam identifica, em seus estudos na Itália moderna, que o insucesso de 

uma democracia não se explica apenas por questões relacionadas ao 

desenvolvimento econômico. Este é, na verdade, consequência de uma participação 

cívica limitada ou inexistente, como já indicado, desta forma, é plausível afirmar que, 

assim como a democracia, o sucesso de uma perspectiva de desenvolvimento está 

na participação ativa da sociedade, a qual, de forma democrática escolherá quais 

serão as prioridades a serem visados, os princípios a serem seguidos, os projetos a 

serem desenvolvidos etc.  

Nesta perspectiva, Putnam se opõe a ideias que afirmam a ineficácia da 

participação cívica nas ações do governo. Segundo Migdal (1999 apud PUTNAM, 

2002, p. 184), por exemplo, defende que a participação cívica dos sujeitos tende a 

enfraquecer as atividades governamentais, pois geralmente não estão alinhadas 

com as estratégias do Estado e atrasam possíveis ações de desenvolvimento que 

viriam a ser eficazes.  

Putnam afirma, ao contrário, que o desenvolvimento é consequência de uma 

sociedade cívica forte, que luta por seus interesses através das formas de 

desenvolvimento que lhes são mais viáveis. Desta forma, a partir de seus estudos 

na Itália, Putnam chega à conclusão que:  

 

Ao longo da historia [...] as normas e os sistemas de participação cívica 
promoveram o crescimento econômico, em vez de inibi-lo. Tal efeito persiste 
até hoje. Nas duas décadas transcorridas desde a criação dos governos 
regionais, as regiões cívicas cresceram mais rápido do que as regiões onde 
há menos associações e mais hierarquias [...]. De duas regiões igualmente 
adiantadas economicamente em 1970, aquela cujos sistemas de 
participação cívica eram mais desenvolvidos cresceu consideravelmente 
mais rápido nos anos subsequentes (PUTNAM, 2002, p.186). 
 
   

Através das ideias de Putnam, então, pode-se afirmar que a participação 

cívica é essencial para o desenvolvimento do processo democrático, pois a eficácia 

dos governos depende diretamente das ações da sociedade, de suas cobranças, 

sugestões, auxílios, manifestações etc.  

Na mesma medida, a participação cívica também é de inegável importância 

para o desenvolvimento econômico de comunidades, regiões etc., pois os sujeitos 

são os verdadeiros conhecedores de suas próprias demandas bem como os maiores 
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impactados pelas mesmas. Obviamente, conhecimento técnico da realidade e 

envolvimento social depende, geralmente, do índice de escolaridade dos sujeitos, ou 

seja, também se faz necessário, para uma participação cívica, uma estrutura 

educacional de qualidade, a qual deve ser cobrada dos governantes e, para tal, faz-

se necessária ampla participação cívica. 

Putnam esclarece, ainda, que outras formas de participação cívica são 

realizadas através da cooperação e de normas criadas para o estabelecimento de 

confiança entre os sujeitos que lutam pelo coletivo.  

Tal conjunto de normas, sistemas e relações de confiança direcionadas para 

o desenvolvimento de uma coletividade é chamado por Putnam de capital social, o 

qual estabelece uma relação diretamente proporcional com o desenvolvimento. O 

que resulta, então, da ação de comunidades cívicas pautadas num ideal 

democrático, é a elaboração de projetos contextualizados com as realidades locais, 

sejam elas de municípios, regiões, comunidades etc. Esta estratégia é chamada de 

Desenvolvimento Local.  

 
 

3.3.3  O Desenvolvimento Local, segundo Abramovay e Franco 

 

 

Países, estados, municípios etc. buscam constantemente meio para 

desenvolverem-se. Para tanto, elaboram projetos e traçam estratégicas para 

aplicação dos mesmos, geralmente, com o objetivo de atingir melhorias, sejam elas 

sociais, econômicas, culturais, políticas, entre outras.  

Por vezes, os projetos de desenvolvimento elaborados para determinadas 

regiões não chegam a pequenas comunidades ou outros locais, seja por ineficácia 

na fase de aplicação, por insuficiência de recursos ou, ainda por falta de 

características físicas e culturais8.   

A solução, neste caso, é a elaboração de estratégia de desenvolvimento 

próprio, geralmente realizadas através de projetos, que embora se correlacionem 

                                            
8
 Muitas vezes, estratégias de desenvolvimento tem sua ineficácia explicada a partir da 

descontextualizacão das ações, sejam elas físicas (quando um local tem limitações estruturais para o 
desenvolvimento das ações) ou culturais (quando locais não tem historia com as ações ou pessoas 
capacitadas). Um exemplo destas afirmações pode ser encontrado em Silva et al (2010), quando os 
autores descrevem o insucesso de uma comunidade rural em tentar produzir manga e uva por não 
terem recursos hídricos nem solo adequado para tal, bem como por seus moradores nunca terem 
produzido uva e manga e não terem conhecimento das formas apropriadas para produzi-las.  
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com um plano maior, se fundamentam em características singulares da localidade. A 

estas estratégias dá-se o nome de Desenvolvimento Local. 

Ricardo Abramovay, conceituado filósofo, economista, sociólogo e cientista 

político brasileiro, em seu estudo sobre os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – Conselho Além dos Limites, de 2001, afirma a 

importância de projetos de desenvolvimento local a partir da necessidade de 

acompanhamento ao desenvolvimento global, impedindo que comunidades e 

regiões de menor porte fiquem para trás no processo continuo de desenvolvimento 

por conta da insuficiência dos projetos globais, mas que acompanhem de sua 

própria maneira, respeitando sua cultura e demais especificidades.  

Para tanto, o autor afirma que é necessário ter clareza quanto ao conceito de 

desenvolvimento local para que este não se confunda com a utilização dos recursos 

do município, mas que sejam preservadas e respeitadas as escolhas dos indivíduos 

na promoção de um modelo de desenvolvimento próprio. Para o autor, então: 

 

Desenvolvimento local não pode ser confundido com uso de recursos no 
município. O adjetivo “local” sugere a insuficiência dos processos nacionais 
de crescimento econômico como condição necessária e suficiente ao 
processo de desenvolvimento: no plano local serão criadas as capacidades 
que permitirão que se ampliem as escolhas dos indivíduos (ABRAMOVAY, 
2001, p. 137). 
 
       

 A necessidade de construir estratégias que abranjam o maior número de 

beneficiados é, então, de inegável relevância para um desenvolvimento mais eficaz, 

tanto em termos de crescimento econômico, quanto de avanços sociais, culturais e 

políticos.  

Pensar o desenvolvimento local, então, é refletir sobre a inserção de sujeitos 

que estão à margem do desenvolvimento global. Estes, por sua vez, precisarão 

adentrar o processo global através de arranjos e organização locais. 

No Brasil, tais ações para o desenvolvimento local são realizadas, 

institucionalmente, desde 1997, tendo como precursor o Conselho da Comunidade 

Solidária (FRANCO, 2000) e, atualmente, podem ser observadas, principalmente, 

em comunidades rurais, as quais ficam de fora dos arranjos produtivos 

desenvolvimentistas pensados a nível nacional.  

Estes últimos, por sua vez, historicamente tem privilegiado o agronegócio 

através de incentivos fiscais, altos investimentos econômicos, modificação nas leis 

trabalhistas etc. 
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Desta forma, a saída encontrada por pequenos agricultores está, através de 

organização, na elaboração de projetos que venham a se tornar ações de 

desenvolvimento local. Para tanto, consciência crítica, participação social, e ação 

coletiva tem sido característica importantíssima para uma atuação organizada e bem 

sucedida.  

A importância, portanto, do desenvolvimento local está na possibilidade que o 

mesmo oferece de que uma determinada localidade elabore suas próprias 

estratégias para uma ação mais contextualizada e apropriada.  

Neste sentido, refletindo a necessidade, principalmente, de desenvolvimento 

das capacidades humanas, fortalecimento do capital social9, descentralização da 

renda e fortalecimento da participação social, Augusto de Franco afirma que: 

 

O desenvolvimento local é um modo de promover o desenvolvimento que 
leva em conta o papel de todos esses fatores para tornar dinâmicas 
potencialidades que podem ser identificadas quando olharmos para uma 
unidade socioterritorial delimitada (FRANCO, 2000, p. 31). 
 

 

Desta forma, as ações fundamentadas na proposta de desenvolvimento local 

devem estar diretamente ligadas às potencialidades locais, as questões contextuais. 

Franco adiciona ao debate sobre o desenvolvimento local, ainda, a importância de 

este ser promovido de forma integrada, na qual possam coevoluir todas as partes 

envolvidas no processo, tais como uma parceria entre Estado e a sociedade civil; e 

cita alguns pontos que devem ser observados na tentativa de identificar o que 

chama, então, de Desenvolvimento Local e Integrado. 

São eles: criação de uma institucionalidade participativa, existência de um 

diagnóstico e planejamento participativos, construção conjunta de uma demanda 

pública do local, articulação da oferta estatal e não estatal de programas e ações, 

fortalecimento da sociedade civil e instalação de sistemas de monitoramento e 

avaliação.  

Todos estes pontos inter-relacionados convergem para uma mudança na 

configuração da política local, uma vez que:  

 

                                            
9
 É interessante afirmar que o conceito de capital social assumido por Franco está diretamente ligado 

ao conceito defendido por Putnam, uma vez que Franco afirma que “o capital social diz respeito aos 
níveis de organização de uma sociedade. Existe uma relação direta entre os graus de associativismo, 
confiança e cooperação atingidos por uma sociedade democrática organizada do ponto de vista 
cívico e cidadão e a boa governança e a prosperidade econômica” (FRANCO, p. 38). 
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Implantar o Desenvolvimento Local e Integrado é, assim, desinstalar um 
velho conjunto de práticas, substituindo-as por outras práticas mais 
democráticas, mais cidadãs e mais sustentáveis. Ora, essa tarefa não se 
pode efetivar sem política. É o óbvio e deveria ser reconhecido como tal: o 
processo de Desenvolvimento Local e Integrado [...] deve ter como centro a 
política e não as metodologias, stricto sensu, voltadas para motivar e 
qualificar a participação dos atores locais nessas ações (FRANCO, 2000, p. 
67-68).  

 

Desta maneira, pode-se afirmar que o processo de desenvolvimento local e 

integrado deve estar estritamente relacionado com a tentativa de mudança das 

configurações políticas locais, pois visa democratizar, através da promoção a 

participação social, o acesso aos programas e projetos de melhorias sociais nos 

quais todos os segmentos sociais da localidade estejam envolvidos e sejam 

beneficiados.  

A respeito dessa participação social e política, promovida e necessária ao 

desenvolvimento local e integrado, Franco acrescentar que: 

 

Argumenta-se frequentemente que os excluídos não terão condições de 
participar de espaços democráticos de decisão sobre temas que tenham a 
ver com suas vidas, se não forem capacitados para tanto. Diz-se que a 
participação sem qualificação é apenas parte de uma manobra para cooptar 
e envolver, e que os processos de constituição de fóruns, conselhos ou 
agências de desenvolvimento com a participação dos excluídos não 
passarão de uma formalidade, se estes excluídos não forem sujeitos de 
processos pedagógicos libertadores nos quais tomem consciência do seu 
papel, das suas necessidades, dos seus direitos e das suas potencialidades 
(FRANCO, 2000, p. 71).  
 

 

Entretanto, continuando sua reflexão, Franco rebate: 

 

Todavia, parece haver aqui um pedagogicismo. Não se pode desqualificar a 
ágora ateniense com base no argumento de que os cidadãos que se 
reuniam nesse espaço democrático não passaram por um adequado 
processo de capacitação, que os qualificasse para participar 
“conscientemente” das decisões coletivas ali tomadas. A política é 
autopedagógica, quer dizer, é no processo de participação política que as 
pessoas se qualificam para exercer a política. Atores políticos não podem 
ser formados em cursinhos ou em processos de aprender fazendo 
orientados por metodologias e pedagogias as mais excelentes que 
consigamos inventar. Os laboratórios da política são os espaços políticos 
realmente existentes e não outros artificialmente criados para treinamentos 
(FRANCO, 2000, p. 71-72). 
 
 

Não se objetiva aqui, com estas colocações, desmerecer as formações 

pedagógicas ou práticas de capacitação necessárias para a democratização do 

conhecimento e conscientização das pessoas.  
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Ao concordarmos com Franco com relação a este espaço, chamamos a 

atenção para a necessidade de afirma-se a riqueza e a importância da participação 

dos segmentos sociais em espaços de debate político, elaboração e execução de 

projetos etc., visto que esta participação, por si só, pode resultar na aprendizagem 

das pessoas sobre as demandas sociais, os direitos da população, a elaboração e 

acesso a projetos, acompanhamentos e fiscalização de ações etc. 

 
 

3.3.4  A Aprendizagem Social, com Beduschi Filho 

 

Muitas são as formas de aprendizagem que proporcionam aos militantes de 

movimentos sociais, participantes de grupos, associados de determinadas 

instituições etc.  

Conhecimentos para lidarem com processos burocráticos, acessarem 

programas e projetos, organizarem ações, compreenderem relações. Uma dessas 

formas de aprendizagem ocorre a partir da própria participação, envolvimento e 

interação das pessoas em reuniões, encontros e assembleias de determinados 

fóruns, conselhos e outros espaços que visam debater melhorias de forma 

integrada, através de debate e discussões conjuntas. Essa forma de aquisição de 

conhecimento é chamada de Aprendizagem Social. 

Tal forma de aprendizagem é discutida por Luiz Carlos Beduschi Filho, em 

sua tese de doutorado intitulada Participação, Aprendizagem Social e o 

Desenvolvimento de Regiões Rurais, de 2006, que teve como objetivo analisar 

justamente se “a participação de atores sociais em espaços coletivos de deliberação 

contribui efetivamente para melhorar a governança local em espaços rurais” 

(BEDUSCHI FILHO, 2006, p. 07). 

 A pesquisa foi desenvolvida nos fóruns territoriais dos estados de Minas 

Gerais e Ceará, quando analisou se o comportamento dos atores locais sofria 

modificações, e consequente aprendizagem, através da participação social, 

passando a contribuir para o processo de governança local. 

Para Beduschi Filho, a aprendizagem social deve ser “entendida como um 

processo em que a interação em um ambiente formado por diferentes atores permite 

e estimula o surgimento de inovações” (BEDUSCHI FILHO, 2006, p. 51). Assumindo 

esse conceito, o autor afirma, em suas conclusões, que:  
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As duas experiências de promoção do desenvolvimento em regiões rurais 
analisadas [...] indicam que a participação dos atores em espaços 
deliberativos diversificados possibilita o surgimento de um processo de 
aprendizagem pela interação, que pode ser considerado o principal fator 
explicativo para as alterações comportamentais de atores e o surgimento de 
ações coletivas que engendram aquelas situações que caracterizam o 
desenvolvimento territorial (BEDUSCHI FILHO, 2006, p. 151).   

 
Desta maneira, pode-se afirmar que ações de desenvolvimento rural e local 

integrado podem levar a uma aprendizagem social que proporcione aos atores 

sociais maior compreensão e conhecimento das demandas e ações que estão ao 

seu redor.  

Da mesma forma, pode ser afirmado que, tomando como ponto de partida as 

ideias aqui debatidas, a aprendizagem social, promovendo a conhecimento das 

demandas e processos locais, pode levar ao desenvolvimento rural e local integrado 

na medida em que possibilita a esses atores a apropriação de conhecimentos e o 

desenvolvimento de capacidade que lhes dão a possibilidade de participação efetiva 

em espaços públicos de debate que objetivam melhorias sociais. 

As ideias aqui debatidas são de grande importância para a compreensão dos 

atuais processos de desenvolvimento, bem como suas consequências. Afirmar a 

lógica de que o desenvolvimento econômico é consequência dos investimentos 

sociais e que antes de nos preocuparmos com lucros financeiros devemos dar 

necessária atenção as condições de vida dos humanos soa, por vezes, idealistas, 

como afirma Mastrodi (2011), mas inegavelmente merece destaque. 

 Sen, Putnam, Abramovay, Franco e Beduschi Filho proporcionam ideias 

importantes e, ao mesmo tempo, complementares. Os achados empíricos de Sen e 

Putnam, por exemplos, nos mostram que regiões e países com altos índices de 

crescimento econômico colhem as consequências de altos investimentos sociais em 

educação, saúde, assistência, reforma agrária etc.  

Para um desenvolvimento eficiente, faz-se necessário a participação popular, 

a qual deve ter liberdade política para tal e organização cívica para abranger um 

número maior de beneficiados. 

 Para tanto, não se pode abrir mão de um governo pautado em ideias 

democráticas, que ofereça condições semelhantes para que os diferentes 

segmentos populacionais possam se unir em prol de um projeto de desenvolvimento 

comum, um projeto de desenvolvimento local. Essas ideais fundamentarão as 

análises que serão realizadas ao logo deste trabalho. 
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Pretendemos verificar, desta maneira, na pesquisa, se o Colegiado Territorial 

Sertão do São Francisco Pernambucano contribui para a ampliação da liberdade 

política, configurada por uma autêntica participação dos segmentos sociais 

territoriais e locais, e para o fortalecimento do papel de agentes dos atores sociais, 

manifestada a partir da participação destes na elaboração de estratégias e decisão 

das prioridades estabelecidas para o desenvolvimento. 

 Teremos que avaliar ainda se o Colegiado Territorial proporciona a 

democratização do acesso ao debate dos projetos e ações de melhorias sociais, 

possibilitando aos indivíduos a oportunidade de fazerem suas próprias escolhas e 

terem poder de decisão frente às estratégias assumidas para a garantia de seu 

sustento e o de sua família; e ainda se contribui para o acesso dos segmentos 

sociais, aos serviços de educação, saúde, transporte, segurança etc., e/ou seu 

melhoramento, resultando numa maior qualidade de vida. 

 Finalmente, analisaremos se o Colegiado Territorial proporciona o que Sen 

chama de segurança protetora, se fortalece o que Putnam chama de capital social, 

promovendo relações de confiança, cooperação, respeito e transparência 

fundamentada na organização social e na centralização dos interesses coletivos, se 

promove ações locais contextualizadas que beneficiam o maior número possível de 

pessoas e se promove a aprendizagem social às pessoas que dele participam. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

         Uma fase imprescindível e de grande importância para organização do estudo 

e elaboração da dissertação foi à metodologia. Nesta, procurou-se desenvolver um 

processo de interação pesquisador/pesquisado, com valorização do encontro e do 

diálogo, considerando que o objeto do estudo tem também seus sujeitos. A pesquisa 

realizada tomou como base, ainda, os preceitos da pesquisa qualitativa, que aqui foi 

compreendida como: 

 

[...] aquela que é capaz de incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, as relações, e as estruturas 
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas (MINAYO, 1994, 
P. 56).  
 
  

 O presente estudo foi desenvolvido no Colegiado Territorial Sertão do São 

Francisco Pernambucano (COSERFRAN-PE), é baseado em um estudo de caso, 

portanto configurando-se de natureza qualitativa. Que segundo Rey (1998, p. 42) “a 

investigação qualitativa substitui a resposta pela construção, à verificação pela 

elaboração e a neutralidade pela participação”. Pereira (2009, p. 66) afirma que a 

metodologia qualitativa tem como característica principal “na medida em que a 

pesquisa dessa natureza permite maior abertura para a reformulação do problema 

da pesquisa, das questões norteadoras, dos próprios métodos e técnicas de coleta e 

análise de dados durante o processo, assumindo conotações diferentes da pesquisa 

quantitativa”. 

Portanto a pesquisa qualitativa não tem como foco a representação numérica, 

apesar de usá-la em alguns casos para análise dos resultados, o foco principal é o 

aprofundamento da compreensão a partir de um grupo social, de uma organização, 

dentre outras. “Assim, os pesquisadores baseados em métodos qualitativos recusam 

o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador 

não pode fazer julgamentos, nem permitir que seus preconceitos e crenças 

contaminem a pesquisa” (GOLDENBERG, 1999). 

 Pautamo-nos, ainda, nas ideias expostas nos capítulos anteriores, tais como 

participação social, promoção e/ou ampliação das liberdades instrumentais, 

fortalecimento da participação cívica, do papel do agente dos atores sociais e do 

capital social, e nos conceitos de desenvolvimento local integrado e aprendizagem 

social. 
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 A metodologia escolhida se justifica na tentativa de darmos conta destes 

conceitos que fundamentaram a perspectiva na qual enxergamos todo o trabalho, 

organizando a pesquisa de campo de modo a coletar, organizar e analisar todos os 

dados a luz destas ideias, visto que, como afirma Leonardo Boff (1997) em seu 

conto A Águia e a Galinha, “todo ponto de vista é à vista de um ponto” (p.02). 

 Para tanto, além da presente introdução, o capítulo conterá uma breve 

narrativa do percurso seguido para acesso aos membros e ao Colegiado Territorial 

como um todo, e os três caminhos seguidos para a pesquisa de campo: observação 

participante das reuniões, análise documental e entrevistas semiestruturadas com 

alguns membros/conselheiros. 
 

 

4.1 PERCURSO PARA ACESSO AO COLEGIADO TERRITORIAL 
 

   

  Para estabelecimento de contato com o Colegiado Territorial, o caminho 

percorrido foi longo. Inicialmente, os contatos foram feitos através da participação na 

pesquisa intitulada Avaliação do Programa Territórios, a partir das Ações 

Implementadas no Território Sertão do São Francisco de Pernambuco10.  

  Em busca das fases da pesquisa, foi estabelecido contato com os membros e 

com o Colegiado em si a partir da participação em uma das reuniões. Sendo método 

da pesquisa sobre os Territórios o contato direto com membros do Conselho 

Territorial, os quais, geralmente, eram os mesmos representantes do Colegiado, o 

contato foi iniciado a partir de então.  

  Primeiramente, tivemos a oportunidade de presenciar algumas reuniões e, 

nelas, foi possível perceber, ainda que superficialmente, a dinâmica do Colegiado, 

espaço onde segmentos sociais organizados, além de ser maioria, tinham 

autonomia na participação nos debates e no processo de decisões, juntamente aos 

representantes do poder público ou de instituições públicas.  

  Recorrendo a literatura sobre o tema, principalmente Abramovay (2001), Silva 

e Marques (2009), Favareto e Demarco (2009), Gohn, (2011), nos demos conta da 

raridade do fato encontrado, uma vez que na grande maioria dos Conselhos 

estudados, segundo os autores citados, o poder público tinha opinião preponderante 

                                            
10

 A pesquisa citada foi encomendada pelo MDA no inicio de 2012, teve financiamento da FAO 
(Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e foi realizada paralelamente nos 
Territórios da Cidadania Sertão do São Francisco Pernambucano. O objetivo foi fazer uma avaliação 
do Programa Territórios da Cidadania, do Governo Federal. 
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se comparado aos demais participantes, fator tido como causa de ineficiência dos 

Conselhos enquanto espaços de elaboração de políticas públicas. Desta maneira, 

houve uma primeira conversa com um dos componentes do núcleo diretivo do 

Colegiado, com o objetivo de discutir estas primeiras impressões. A partir da 

conversa, a qual se mostrou bastante significativa para decisão por esse estudo, 

outros diálogos, com membros do Colegiado e outros componentes do núcleo 

diretivo, foram realizados com o mesmo objetivo e resultaram em impressões 

semelhantes.  

  Em seguida, novos contatos foram estabelecidos com agricultores que 

participavam ativamente do Colegiado, bem como com integrantes dos Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais (STR) dos municípios que fazem parte do território e com 

representantes do poder público, os quais, em sua grande maioria, ressaltaram a 

importância do Colegiado Territorial na reflexão e elaboração de políticas públicas 

para os moradores da zona rural dos municípios.  

 

 

4.2  A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 

 

 

  As Ciências Sociais, durante muito tempo, foram acusadas de não ter um 

método eficaz que pudesse dar resposta a diversas questões. Tal fato pode ser 

exemplificado a partir do histórico preconceito sofrido por estas na academia, local 

onde as Ciências Exatas foram, e em certa medida ainda são, hegemônicas, criando 

e consolidando paradigmas científicos que desfavorecem ou que não dão conta das 

Ciências Sociais. Um destes paradigmas é a “necessária” elaboração de teorias e 

técnicas que resultem em afirmações gerais ou leis universais, que englobem a tudo 

e a todos de maneira que possam ser feitas interpretações padronizadas. 

(VALLADARES, 2007). 

  Entretanto, as Ciências Sociais e Humanas, desenvolvendo estudos com 

indivíduos e sociedades, chegaram à conclusão de que generalizar afirmações e 

desconsiderar a importância das características especificas a cada cultura pode ser 

perigoso. Era necessário, então, seguir um método no qual fossem estudadas as 

particularidades culturais dos povos, as quais são de extrema importância para o 

entendimento daquilo que se quer saber. Nesta perspectiva, é importante 

transcender as descobertas, compreendendo seus desenvolvimentos e como foram 

afirmadas nas mais diversas culturas (VALLADARES, 2007). 
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  Desta forma, a tendência a afirmações uniformizadas perdeu força, e diversos 

métodos passaram a ser duramente criticados. Um destes métodos foi o Método 

Comparativo, o qual objetivava (e ainda objetiva) comparar as diversas variações 

entre duas ou mais culturas, ao passo que tentava encontrar as causas comuns que 

levaram ao desenvolvimento de crenças, valores, comportamentos etc11. Foi 

necessário, portanto, que as Ciências Sociais, enquanto promotoras de 

conhecimentos, realizassem reflexões sobre seus objetivos passando a enfatizar 

não somente conexões históricas para o entendimento das culturas, mas também as 

particularidades de cada uma destas. Foi necessário compreender que a tentativa 

de criação de uma lei geral dos fenômenos, através da identificação de pontos 

comuns entre as culturas, deixaria de lado diversas especificidades que são 

imprescindíveis, visto que um mesmo fenômeno pode ser resultado de uma 

multiplicidade de eventos (VARGAS, 2002). 

  Passou, portanto, a ser desenvolvido um método de estudo que investiga 

detalhadamente um determinado processo, descrevendo as características reais 

deste, sua historia, seu desenvolvimento e valores, particularidades, contextos etc. 

Todos estes fatores são interpretados e considerados a partir de uma infinidade de 

questões que visam preservar o caráter cientifico do estudo (VARGAS, 2002). 

  O método que objetiva, então, compreender um determinado fenômeno 

através do entendimento profundo de suas particularidades bem como do 

desenvolvimento destas, preservando ao máximo os dados colhidos, os espaços 

estudados e as observações resultantes da interação entre os sujeitos da pesquisa – 

pesquisador e pesquisado – é conhecida como Observação Participante (FOOTE-

WRYTE, 1980).  

  Algumas características importantes da Observação Participante, então, são o 

longo processo que a mesma implica, sendo necessário tempo para entrar no 

espaço e observá-lo; a interação entre o pesquisador e o sujeito pesquisado; a 

necessidade de saber ouvir, escutar, ver e fazer uso dos sentidos; a necessidade de 

lidar com cobranças, uma vez que os sujeitos pesquisados, geralmente, solicitam 

um retorno da pesquisa etc. (VALLADARES, 2007). 

  Pode-se, então, afirmar que a utilização e o fortalecimento deste método têm 

ajudado as Ciências Sociais a consolidar sua identidade, no sentido de que se 

                                            
11

 Tal critica é feita, principalmente, por Franz Boas (2005) em seu texto As Limitações do Método 
Comparativo em Antropologia Social. 
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afasta de uma visão dominante de ciência e elabora seu próprio fazer cientifico, 

preservando-se, logicamente, questões como rigor metodológico, fidelidade aos 

dados, critérios nas interpretações, entre outros fatores (FOOTE-WHYTE, 1980). 

  Tal fato não excluiu, entretanto, a possibilidade de criação de uma visão 

deformada do método de observação participante, resultando em equívoco de 

muitos e preconceitos de outros tantos. Não é raro encontrar quem ache que os 

estudos fundamentados na observação participante resultam em uma deturpação da 

ciência. E tais crenças podem resultar, ainda, em uma má utilização desse método 

por alguns pesquisadores, visto que o mesmo não é de fácil utilização/aplicação 

(QUEIROZ et al., 2007). 

  Escolhido o método e consciente, então, da dificuldade de sua utilização, foi 

redobrado o cuidado para com o uso do mesmo. Ao todo foram observadas catorze 

reuniões, de julho de 2017 a julho de 2018, sendo doze ordinárias (realizadas nas 

primeiras terças-feiras de cada mês) e duas extraordinárias, essas últimas marcadas 

por necessidade de conclusão de trabalhos e/ou escolha e votação de projetos. As 

reuniões possibilitaram uma interação entre o Colegiado (representados pelos 

conselheiros) e nós.  
 

 

4.3  ANÁLISE DOCUMENTAL 
 

 
 

  A análise documental foi realizada a partir da análise de quatro importantes 

documentos: (1) o Regimento Interno do Colegiado Territorial, (2) o Livro de Atas, (3) 

o Livro de Presenças e (4) a pasta contendo todos os ofícios expedidos e recebidos 

pelo Colegiado, todos foram gentilmente cedidos pela coordenação, a qual se 

mostrou totalmente aberta e prestativa desde o inicio dos contatos e solicitações.  

  Para análise do livro de atas, foram lidas todas as atas das reuniões a partir 

de 2004, até a última reunião em que estive presente para observação, em julho de 

2018. Para melhor organização das informações, uma tabela foi elaborada contendo 

as seguintes referências: datas das reuniões; entidades e representantes presentes; 

pauta da reunião; e observações; contendo os debates realizados, projetos votados, 

questões discutidas, informes dados etc.  

  A titulo de exemplo, para melhor compreensão e visualização da organização 

descrita, pode-se observar a (Tabela 2), o qual contém a análise das datas das 

reuniões ocorridas em 2004. 
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Tabela 2: Organização das ATAS das reuniões ocorridas em 2004. 

 

Ano Participantes* Pauta Observações 

 

 

05/07/2004 

 
 
 

- - Conselheiros; 
- Componentes da 

diretoria do Colegiado 

 
- Apresentação do projeto 

Renasce; 
- Elaboração de projetos 

via PRONAF; 
- Exibição de um vídeo 

sobre Piscicultura. 

- Tanto para projeto Renascer 
quanto para a discussão 
sobre o PRONAF, foram 

feitas apresentações por parte 
de seus responsáveis, 
havendo uma rápida 

discussão com os presentes. 

 

 

08/11/2004 

 
 
 

- Conselheiros; 
- Componentes da 

diretoria do Colegiado 

 
 
 

- Cadastramento dos 
agricultores no Programa 

Garantia Safra (GS); 
- PRONAF 

- Foi realizado o 
cadastramento para GS;  

- Sobre o PRONAF, discutiu-
se sobre o atraso dos 

recursos e um técnico do BNB 
presente apresentou as leis e 

determinações de 
empréstimos, pagamentos, 

descontos e multas. 

 

20/12/2004 

 
- Conselheiros; 

- Componentes da 
diretoria do Colegiado 

 
- Linhas de crédito da 
Agência de Crédito. 

- Duas representantes 
explicaram todo o processo 
de empréstimo, concessão, 

taxas de juros etc. 
*Participantes que lavraram a ata. Na época ainda não havia um livro de presença no qual os demais 
participantes assinassem. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

 

  O livro de presença foi lido e, a partir da leitura, foi feito um levantamento do 

público presente nas reuniões. Outra observação realizada foi à comparação entre 

os agricultores e/ou representantes dos segmentos sociais presentes e os 

representantes de instituições públicas e/ou do poder público. Tal comparação foi 

realizada para possibilitar uma reflexão sobre o processo de integração entre 

sociedade civil e poder público, bem como para caracterizar uma possível divisão 

equânime das decisões.  

  Por fim, o regimento interno e os ofícios foram lidos e analisados para a 

realização de uma caracterização do espaço, conhecimento de suas normas e 

especificações de fatores como processo de entrada, quórum, cargos etc.; e para 

verificação das solicitações e encaminhamentos realizados a partir das reuniões, 

respectivamente. 

 
 

4.4  ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 
 
 

   

  As entrevistas, apesar de terem um caráter mais formal, se caracterizam 

como verdadeiras conversas, nas quais foi possível o estabelecimento de interação 

entre pesquisador e pesquisados/informantes, estes últimos responsáveis por 
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oferecer as informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa.  

  Ao todo foram dezessete entrevistados, de forma semiestruturada, sendo que 

todas as entrevistas foram gravadas na íntegra. Para realização das entrevistas, um 

roteiro de perguntas foi elaborado, entretanto outros questionamentos foram 

realizados a partir das próprias respostas dos participantes, também foram aplicados 

dezessete questionários com o objetivo de investigar o perfil dos participantes do 

Colegiado, principalmente em relação à quantidade de mulheres, jovens e idosos e 

seus processos de empoderamento, vale ressaltar que os mesmos foram avaliados 

através do pré-testes. 

  A decisão por entrevistar dezessete conselheiros se deu devido ao grande 

número de subclassificações dadas aos mesmos. Mesmo sendo 60 o número total 

de conselheiros, até o momento da pesquisa, são cinco as subclassificações por tipo 

de representação, como apresentado na (Tabela 3): representantes dos poderes 

executivos municipais (07), representantes dos sindicatos dos trabalhadores rurais 

(07), representantes dos conselhos municipais de desenvolvimento rurais 

sustentáveis (07), representantes de instituições públicas (UNIVASF, IF Sertão 

Pernambucano, PRORURAL, Secretaria da Mulher, CODEVASF, EMBRAPA, IPA e 

ITERPE), totalizando 08 e representantes de associações dos núcleos de 

desenvolvimento dos municípios (31 ao todo, divididos em quatro segmentos: 

agricultores de área quilombola, indígenas, assentados de reforma agrária e 

agricultores familiares de comunidades tradicionais). 

 

Tabela 3: Subclassificações por tipo de representação. 

 

 

 

Subclassificações/Representações 

 

Poder Executivo 
Municipal 

 

 

STRs 

 

CMDRSs 

 

Instituições  
Publicas 

 

Associações 

 

07 

 

07 

 

07 

 

08 

 

31 

 

TOTAL 
 

60 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Dos dezessete entrevistados, como mostra a (Tabela 4), 04 eram 

representantes de instituições públicas, 01 representante do poder público 
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municipal, 02 representantes do movimento sindical e 10 representantes de 

associações dos núcleos de desenvolvimento (um da associação quilombola, um da 

associação indígena, dois dos assentamentos de reforma agrária e seis das 

comunidades tradicionais de agricultores familiares).  

  

Tabela 4: Número de entrevistados por tipo de representação. 

 

 

Entrevistados 

 

Poder Executivo 
Municipal 

 

 

STRs 

 

CMDRS 

 

Instituições  
Publicas 

 

Associações  

 

01 

 

01 

 

01 

 

04 

 

10 

 

TOTAL 

 

17 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Para seleção dos entrevistados, foram escolhidos os representantes mais 

ativos nas reuniões do Colegiado, uma vez que estes tinham mais informações, 

mais conhecimentos e mais propriedade para falar sobre o espaço, como 

representantes de um determinado segmento social e/ou comunidade.  

O roteiro de entrevista foi elaborado de acordo com os temas e questões 

transversais imprescindíveis para o entendimento do Colegiado, tais como: (1) 

aspectos gerais de seu funcionamento, para compreensão da organização e 

objetivos do espaço; (2) questões relativas ao processo de participação social, para 

compreensão do Colegiado enquanto um possível promotor das liberdades 

instrumentais senianas; (3) a representação dos segmentos sociais da zona rural 

dos municípios, para análise do Colegiado como um espaço de fortalecimento, ou 

não, do capital social e do papel de agentes dos sujeitos; (4) os temas, serviços, 

ações e projetos debatidos nas reuniões, também como um meio de análise de 

democratização do acesso ao debate; e (5) o processo de compreensão do ideal de 

desenvolvimento local integrado e a decorrente aprendizagem social dos sujeitos.  

No que se refere aos aspectos éticos e legais da pesquisa, vale salientar que 

o estudo está em consonância com a Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), tendo sido submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF e recebido parecer 
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favorável, o presente projeto encontra-se registrado sob o parecer nº 2.640.069 

CEDEP/UNIVASF, que todos os aspectos éticos para realização das entrevistas 

foram garantidos, tais como anonimato e respeito às demais solicitações dos 

participantes.  

Ainda no que se refere aos aspectos éticos, foi apresentado, para assinatura, 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual os participantes 

outorgaram a realização das entrevistas e a utilização das informações para 

realização do estudo. 

É importante citar que os caminhos metodológicos acima descritos, apesar de 

utilizados separadamente, foram escolhidos com o objetivo de proporcionar uma 

melhor visualização do espaço estudado, uma vez que possibilitaram a realização 

de um intercruzamento de informações para resolução de eventuais contradições. 

Ou melhor, todas as informações coletadas a partir dos caminhos seguidos – 

observação, entrevistas e análise documental – foram intercruzados para que 

pudesse ser comparadas e, posteriormente, consolidadas. 

A coleta de dados in loco, por meio das ferramentas elencadas anteriormente, 

estabelece uma interação direta com os sujeitos da pesquisa, permitindo a 

compreensão imediata das informações, além de proporcionar a possibilidade de 

elucidações e correções, devido o caráter mais livre do instrumento.  

O tratamento dos dados coletados foi base principal de sistematizações para 

confecção do produto final que foi um Resumo Executivo do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Território da Cidadania Sertão do São 

Francisco Pernambucano, no qual teve como tipo de suporte uma guia impresso e 

um E-book no formato PDF e a dissertação final de mestrado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesse item foram sistematizadas as principais ações desenvolvidas pelo 

Colegiado Territorial Sertão do São Francisco Pernambucano, com o objetivo de 

apresentar e discutir os resultados alcançados desde 2004, e servirá como base 

para a análise do colegiado territorial como promovedor do desenvolvimento 

territorial integrado dos municípios que compõem o território, e sempre tendo como 

norteador a base conceitual apresentada como referências do presente trabalho. 

A partir das análises das listas de presença, atas, relatórios, emissão de 

convites e das sistematizações, foi possível verificar quais entidades fazem parte 

dos componentes do colegiado, como apresentado na (Tabela 5), uma vez, que se 

tratando de um espaço formal e espontâneo da sociedade civil, o mesmo carece de 

maiores controles de participantes, limitando apenas a nomeação, e carentes listas 

de presença. 

 

Tabela 5: Participantes e caracterização dos mesmos. 

 

 
Participantes/Comunidades Possuem Associação 

1 UNIVASF *Não se Aplica 

2 IF Sertão Pernambucano *Não se Aplica 

3 PRORURAL *Não se Aplica 

4 Secretaria da Mulher *Não se Aplica 

5 CODEVASF *Não se Aplica 

6 EMPRAPA *Não se Aplica 

7 IPA *Não se Aplica 

8 ITERPE *Não se Aplica 

9 Prefeitura de Petrolina *Não se Aplica 

10 Prefeitura de Dormentes *Não se Aplica 

11 Prefeitura de Afrânio *Não se Aplica 

12 Prefeitura de Lagoa Grande *Não se Aplica 

13 Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista *Não se Aplica 

14 Prefeitura de Cabrobó *Não se Aplica 

15 Prefeitura de Orocó *Não se Aplica 

16 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural S. de Petrolina *Não se Aplica 

17 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural S. de Dormentes *Não se Aplica 

18 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural S. de Afrânio *Não se Aplica 

19 Conselho Municipal de Desenvolvimento R. S. de Lagoa Grande *Não se Aplica 

20 Conselho Municipal de D. R. S. de Santa Maria da Boa Vista *Não se Aplica 

21 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural S. de Cabrobó *Não se Aplica 

22 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural S. de Orocó *Não se Aplica 
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23 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina *Não se Aplica 

24 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dormentes *Não se Aplica 

25 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afrânio  *Não se Aplica 

26 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Grande *Não se Aplica 

27 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista *Não se Aplica 

28 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orocó *Não se Aplica 

29 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabrobó *Não se Aplica 

30 Associação Quilombola de Remanso SIM 

31 Associação Quilombola de Mata de São José SIM 

32 Associação Indígena Ari Truka SIM 

33 Assentamento Nossa Senhora de Fatima SIM 

34 Assentamento Mandacaru SIM 

35 Assentamento São Paulo SIM 

36 Assentamento Gavião SIM 

37 Assentamento São Francisco SIM 

38 Assentamento 1 de Maio SIM 

39 Assentamento Jiboia  SIM 

40 Assentamento Maravilha SIM 

41 Assentamento Juventude SIM 

42 Associação dos Agricultores Familiares de Tigre  SIM 

43 Associação dos Produtores Rurais de Pintada SIM 

44 Associação de Almirante NÃO 

45 Associação de Caldeirão  SIM 

46 Associação de Favela  NÃO 

47 Associação de Sitio Velho SIM 

48 Associação de Queimadas SIM 

49 Associação dos Caprinos e Ovinos de Dormentes SIM 

50 Associação dos Apicultores de Petrolina SIM 

51 Associação dos Agricultores Familiares de Areais SIM 

52 Associação de Lagoado NÃO 

53 Associação de Sobradinho SIM 

54 Associação de Riacho Seco SIM 

55 Associação de Verdejantes NÃO 

56 Associação de Pau Ferro SIM 

57 Associação de Jatobá NÃO 

58 Associação de Ponta da Serra  SIM 

59 Associação de Panelas NÃO 

60 Associação de Jardineira SIM 

 TOTAL 60 integrantes   

*São as organizações de apoio técnico, social e político.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

 

Analisando a tabela acima, atualmente o Colegiado Territorial possuem 29 

(vinte e nove) organizações de apoio técnico, social e político, que são: UNIVASF, 

IF Sertão Pernambucano, PRORURAL, Secretaria da Mulher, CODEVASF, 



68 
 

EMBRAPA, IPA, ITERPE, Prefeituras Municipais: de Petrolina, Dormentes, Afrânio, 

Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó, Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Rural Sustentável: de Petrolina, Dormentes, Afrânio, Lagoa 

Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó, Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais: de Petrolina, Dormentes, Afrânio, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, 

Orocó e Cabrobó. 

E em relação às associações/comunidades que participam do colegiado, 25 

(vinte e cinco), possuem associação e 06 (seis), não possuem associação. A 

relevância dessa informação, segundo (GOHN, 2011) as comunidades que possuem 

associação tendem a serem mais organizadas e com melhor inserção nas 

discussões de fóruns e outros espaços de participação social.  

Foram muitos os dados obtidos durante o tempo de pesquisa de campo. Ao 

todo, foram 14 as reuniões observadas (vide apêndice), para a aplicação dos 

questionários foi definida a escolha de amostra aleatória simples, com a 

possibilidade de qualquer membro ser escolhido para a realização da investigação, 

sendo aplicados no total 17 (dezessete) questionários no período de 14 a 18 de 

Maio de 2018, diversos documentos lidos e dezessete pessoas entrevistadas. 

Todas as observações, análises documentais e entrevistas realizadas durante o 

trabalho de campo buscaram investigar as questões tratadas como essenciais para 

o processo de desenvolvimento assumido nessa pesquisa.  

Estas questões fundamentarão toda a nossa análise sobre o Colegiado 

Territorial Sertão do São Francisco Pernambucano enquanto um promotor do 

desenvolvimento local integrado, a partir dos referenciais teóricos adotados. As 

questões aplicadas permitiram as seguintes análises:  

 Participação quanto ao Gênero; 

 Faixa etária dos participantes; 

 Escolaridade dos participantes; 

 Contribuição em melhorias nas comunidades; 

 Contribuição na organização social das comunidades; 

 Motivações em participar das reuniões do Colegiado; 

 Avaliação da atuação do Colegiado; 

 Participação nas reuniões do Colegiado; 

 Contexto Interno e Externo. 
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  Tendo como base da discussão os resultados da pesquisa de campo, e o 

aprofundamento nos objetivos específicos, e sobre tudo com o arcabouço teórico na 

literatura, podemos analisar diversos aspectos mencionados.  

 

5.1 PARTICIPAÇÃO QUANTO AO GÊNERO 

 
 

Nas reuniões do Colegiado Territorial prevalecem à predominância de homens 

62,38%, como pode ser observado na (Figura 3), apenas 37,62% dos participantes 

são do gênero feminino, o que reflete a falta de paridade, necessitando de 

estratégias para o envolvimento de um maior número de mulheres, com 

empoderamento e poder de decisão e ter vozes nas discussões.  

A questão de gênero, não é citada por nenhum dos entrevistados como sendo 

um entrave, mesmo que a pesquisa trilhou o caminho da paridade com 50% dos 

entrevistados sendo do gênero feminino, e nos questionários os números apontam 

para 37,62% pertencente ao sexo feminino, podendo ser um indicativo do 

patriarcado e machismo, existente na região, onde historicamente o homem são os 

que dominam os cargos de diretoria das associações, cooperativas e demais 

organizações.   

 

Figura 3: Participação no Colegiado quanto ao Gênero. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Com esse diagnóstico percebe-se a necessidade de estratégias para o 

envolvimento de um número maior de mulheres para que seja trilhado o caminho da 

62,38% 37,62% 

Homens

Mulheres
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paridade. Além da participação maior é necessário que as mulheres tenham o seu 

processo de empoderamento e poder de decisões fortalecidas.  

Somado que as mulheres possuem dificuldades em saírem de suas casas e 

deixarem seus afazeres domésticos, e muitas relatam que gostariam de participar 

mais das reuniões, porém não possuem condições de deixar os filhos aos cuidados 

de outras pessoas da comunidade e/ou familiares.  

Para analisar a participação das mulheres é necessário o aprofundamento do 

papel das mulheres no espaço de construção do Colegiado Territorial, pois através 

da observação participante é notório que as mulheres apesar de serem em menor 

número executam funções estratégicas nas dinâmicas do colegiado. O exemplo, da 

condução e dos momentos iniciais das reuniões, que são nas maiorias das vezes 

conduzidos por mulheres, além de toda a mobilização e emissão de convites. 

 

 

5.2 FAIXA ETÁRIA DOS PARTICIPANTES 

 

 

Nas reuniões do Colegiado e na aplicação dos questionários, prevalece à 

presença de adultos (30 a 59 anos) com 55% dos entrevistados, seguido por 33% de 

Idosos (60 anos ou mais) e apenas 12% de jovens (15 a 29 anos), como pode ser 

observado na (Figura 4), o que também é confirmado nas entrevistas que apontam a 

necessidade de envolvimento de novas lideranças para sequência das discussões.    

 

Figura 4: Faixa Etária dos Participantes. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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A maioria dos idosos que estão inseridos no Colegiado Territorial participaram 

de formações que possibilitaram grandes acúmulos no capital social, principalmente 

as conduzidas pela diocese de Petrolina, que nas décadas de 1960 e 1970, investiu 

em capacitações com renomados pensadores brasileiros. Portanto, é salutar que o 

colegiado possibilite o mais breve possível as trocas de experiências e que busque o 

reconhecimento dessa importante parcela dos envolvidos na construção desse 

importante espaço de ação coletiva.  

Observa-se que nas reuniões existe por parte de todos os envolvidos grande 

respeito pelas opiniões dos idosos, e de maneira democrática as opiniões de idosos, 

jovens e mulheres são refletidas e analisadas. Somado que os idosos pelos seus 

longos anos de experiências, são lideranças nas comunidades que estão inseridos 

exercendo papeis de mobilizadores e animadores, e muitas ações que são 

executadas pelo Colegiado, somente são potencializadas com a participação de 

importantes agentes comunitários.  

Em relação ao público de jovens, o Colegiado Territorial em parceria com a 

CPT, realizou nos últimos anos uma série de formações com os jovens, nas áreas 

técnica, social e política. Sendo investidos como diria Putnam (2010) e Sen (2010) 

no capital social com o incremento nas relações de confiabilidade e reciprocidade, 

além do aumento na participação cívica e na democracia. Além de investir na busca 

pelas liberdades instrumentais, em especial as liberdades políticas, e com 

autonomia de decisão da escolha de seus representantes, e na pressão para as 

oportunidades sociais.  

Essa preocupação com os jovens foi diagnosticada pelos questionários e 

também pelas entrevistas, principalmente quando é perguntado o que poderíamos 

melhorar no fórum. Como pode ser visualizado pela seguinte depoimento:  

 

[...] Temos a Escola de Formação da Juventude Rural, que vem 
beneficiando muito as comunidades com conhecimento, capacitação e 
valorização de seus territórios. O que se ouvia muito é que os jovens não 
queriam nada e que não se respeitava sua cultura; mas a Escola de 
Formação vem ajudando na valorização dessa cultura e da comunidade 
(ENTREVISTADO 11

12
).  

 
 

A escola de formação permitiu que os jovens valorizassem a região onde 

estão inseridos, e permitiu através de formações buscarem qualificação e 

                                            
12

 Para garantir o anonimato dos entrevistados, enumeramos os entrevistados de um a dezessete.   



72 
 

começarem a desenvolver atividades agrícolas e proporcionar a geração de renda. E 

muitos conseguiram a inserção em escolas famílias agrícolas da região e com a 

possibilidade de continuarem os seus estudos e desempenhar papeis de lideranças 

comunitárias. 

 

5.3 ESCOLARIDADE DOS PARTICIPANTES 

 
 

No que se refere à escolaridade, existem no ambiente do Fórum duas 

vertentes de transmissão de conhecimentos que são as formações; formais e as 

informais. Sendo que nas formais os índices seguem o da grande maioria da 

população rural brasileira, destaque positivo para a porcentagem de 0,0% em 

relação ao analfabetismo.  

Já nas formações informais, o Colegiado Territorial, merece destaque para o 

grande acumulo no capital social desenvolvido, favorecendo a análise de Putnam 

(2006) que afirma que regiões com maior participação cívica, e com moradores 

politizados tendem a ter governos mais democráticos e eficientes. Contribuições 

apontadas pelos entrevistados, que participaram de processos de formação na 

diocese de Petrolina nas décadas de 1960 até a década de 1980, e são lideranças 

atuantes no Fórum de Entidades. Como sugere o seguinte depoimento:  

 

[...] no início das lutas existiam três eixos que eram fundamentais para a 
caminhada, que eram, a luta política, a fé e a luta sindical, que expandiu 
para toda a diocese de Petrolina. Seguindo a teologia da libertação, e com 
grandes teóricos realizando capacitações nessa região. Haviam por parte 
da diocese, incentivos de trazer assessorias voltadas para o fortalecimento, 
a exemplo de Paulo Freire, Leonardo Boff, Frei Beto esse povo vinha para 
toda a diocese para discutir o marxismo, o socialismo aquela fortaleza que 
teve no início (ENTREVISTADO 02).  
 
 

Os processos de formações relatos acima, permitiu que muitas lideranças que 

atuam no fórum, organizassem as comunidades para a importância da participação 

social e contribui para o processo de desenvolvimento local integrado e com 

garantias das liberdades instrumentais e substantivas de Sen (2010).  

Já na educação formal, os participantes do Colegiado Territorial, possuem 

baixa escolaridade como mostra a (Figura 5). Os dados demonstram que 29,86% 

tem o ensino fundamental incompleto, 22,12% conseguiu pelo menos concluir o 

ensino fundamental, no ensino médio 8,94% não conseguiu completar e 21,06% 
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conseguiram concluir o ensino médio. No ensino superior 4,92% começou algum 

curso superior, mas não conseguiu concluir, e 13,11% conseguir concluir um curso 

superior, e a taxa de analfabetismo no colegiado é 0,0%. 

 

Figura 5: Escolaridade dos Participantes. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Os dados apresentados na tabela acima permite analisar que os processos 

de formação formal, nos município que compõem o Colegiado Territorial Sertão do 

São Francisco Pernambucano: Petrolina, Dormentes, Afrânio, Santa Maria da Boa 

Vista, Orocó e Cabrobó precisam ser potencializados através de políticas públicas, 

pois tendo como base o público participante do fórum, a grande maioria não 

conseguiu concluir os estudos.  

A falta de investimentos e cuidados com a educação formal pode ser 

interpretada com a ausência da liberdade instrumental de Sen (2010), a 

oportunidades sociais, pois o acesso à educação básica não está sendo respeitada 

e provocando privações a população em geral. 

 

5.4 CONTRIBUIÇÃO EM MELHORIAS NAS COMUNIDADES 

 

 Segundo o público pesquisado, o Colegiado vem conseguindo contribui para 

melhorias nas comunidades, no que se refere a processos, de denúncias, 
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encaminhamentos e pressão ao poder público, e promoção do desenvolvimento nas 

comunidades, conforme mostra a (Figura 6), 95,05% responderam que sim, o 

colegiado consegue atender e dar encaminhamentos de demandas comunitárias, e 

4,95% responderam que o colegiado não consegue atender tais demandas. 

 

Figura 6: Contribuição em melhorias nas comunidades. 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

São inegáveis, até aqui, as ações do Colegiado que impulsionam o 

desenvolvimento do meio rural do território, promovendo desde ações de 

fortalecimento da participação social, até estratégias de melhoramento dos serviços 

básicos de educação, transporte, saúde, segurança, saneamento etc., o Colegiado 

tem promovido, uma série de fatores que resultam no desenvolvimento rural, diante 

de todas as observações e entrevistas, podemos afirmar que o Colegiado tem 

promovido ações pautadas no ideal de desenvolvimento local integrado. 

Muitos são os programas que, a partir das demandas, são buscados pelo 

Colegiado, conforme mostra a (Tabela 6), seja em nível municipal, estadual e/ou 

federal. Tais programas não são elaborados a partir das discussões do Colegiado 

Territorial, mas o têm como via de organização e difusão no território, atualmente 

são dez os principais programas que, a partir das demandas levadas ao Colegiado 

por seus participantes, foram buscados para que pudesse ser viabilizados nos 

municípios do território. São eles: (1) PAA, (2) Garantia Safra, (3) Construção de 

Cisternas, (4) Prorural, (5) Proinf, (6) Operação Pipa, (7) ATER, (8) Inclusão Digital, 

(9) Mãe Coruja e (10) Regularização Fundiária. 
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Tabela 6: Programas, projetos e ações buscadas pelo Colegiado. 
 

 

 

Programas 

 

Ações 

 

Solicitadas Executadas 

 

PAA 
 

Sim 
 

Sim 
 

Garantia Safra 
 

Sim 
 

Sim 
 

Construção de Cisternas 
 

 

Sim 
 

Sim 
 

Prorural 
 

Sim 
 

Em Parte 
 

Proinf 
 

Sim 
 

Em Parte 
 

Operação Pipa 

 

Sim 
 

Em Parte 
 

ATER 
 

Sim 
 

Não 
 

Inclusão Digital 
 

Sim 
 

Sim 
 

Mãe Coruja 
 

Sim 
 

Sim 
 

Regularização Fundiária 
 

Sim 
 

Não 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Na concepção dos próprios entrevistados, o desenvolvimento rural local e 

integrado, defendido e difundido pelo Colegiado, está voltado para a permanência, 

com qualidade de vida, do homem no campo.  

Ou seja, o Colegiado, ao fundamentar suas ações de desenvolvimento local e 

integrado, tem como objetivo a elaboração de ações que possibilitem o homem do 

campo não só a produzir em suas propriedades, mas morar com dignidade, 

possibilitando uma satisfatória qualidade de vida. O relato abaixo ilustra tais 

afirmações. 

 

Desenvolvimento rural para a gente é a possibilidade de vivermos na nossa 
propriedade com o mínimo de qualidade. Na verdade, queremos um tipo de 
desenvolvimento que nos de a oportunidade de morarmos na nossa terra 
com todos os direitos que as pessoas da cidade têm. Queremos um 
desenvolvimento que possibilite ao homem do campo plantar bem, produzir 
bem, morar bem, criar sua família bem, isso aí, viver bem (ENTREVISTADO 
08). 
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E continua: 

No Colegiado, nós brigamos por isso. E a partir dele nós temos conseguido 
importantes conquistas. Estamos até aprendendo a buscar isso tudo através 
de nossos direitos, e não pedindo como se fosse um favor. É isso que eu 
acho que é o desenvolvimento que tratamos no Colegiado Territorial. No 
nosso Colegiado tem desenvolvimento (ENTREVISTADO 08). 
 

 
 

Como resultado das concepções acima citadas, tem sido fortalecido o 

processo de participação social no Colegiado, pois aqueles que não tinham um meio 

de expor suas demandas e cobrar soluções, agora veem o Colegiado como o 

espaço adequado para tal.  

Desta forma, a participação social esta sendo fortalecida, a democratização 

do acesso ao debate e aos benefícios está sendo difundida e outro fator tem 

aparecido como de suma importância para a análise do espaço: a aprendizagem 

social dos conselheiros e demais participantes. 

 

5.5 CONTRIBUIÇÃO NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DAS COMUNIDADES 

 

 

Outro foco de análise foi à contribuição do Colegiado Territorial Sertão do São 

Francisco pernambucano, na organização social das associações/comunidades 

rurais, principalmente nos enfrentamentos a grilagem de terras, carros-pipa e na 

garantia das áreas dos agricultores familiares à regularização fundiária, conforme 

mostra a (Figura 7).  

O colegiado, segundo os entrevistados possibilitou que as comunidades 

visualizassem a necessidade de fortalecer os seus processos organizativos, sendo 

que para 88,46% dos entrevistados o Colegiado conseguiu alcançar o objetivo e 

para 11,54% isso não aconteceu de maneira satisfatória.  

A figura abaixo permite visualizar a contribuição do Colegiado Territorial para 

a organização social o que pode ser interpretado pela reflexão de Putnam (2006) 

sobre o capital social, pois tendo comunidades mais organizadas civicamente 

permite o acumulo de capital social e consequentemente teremos cidadãos mais 

conscientes de seus direitos e deveres, sendo a mesma de interpretação de Gohn 

(2011). 
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Figura 7: Contribuição na organização social das comunidades. 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

As reuniões do Colegiado têm sido palco de importantes debates, tais como 

os famigerados carros-pipa, alvos clássicos e ainda frequentes de denúncias e 

ações politiqueiras. São visíveis as mudanças de pensamento em consequência dos 

constantes debates. As falas dos próprios participantes demonstram tais afirmações: 

 

Os carros-pipa ainda são um problema, mas são muito menores hoje em 
dia. Antigamente os políticos vinham e a gente achava aquilo tudo um 
grande favor, a gente pensava até em alguns como heróis. Hoje sabemos 
que é nosso direito. E que não temos direito só a carro-pipa não, queremos 
ações que nos dê a oportunidade de não procurar mais ninguém. Queremos 
cisterna, queremos barragem. Hoje a gente pensa, age, e só não executa 
porque não temos dinheiro, mas se tivéssemos. [...] Os debates no 
Colegiado que são responsáveis por nossos pensamentos. A gente está lá 
e ouve uma coisa e pensa: “é verdade, como não pensei nisso antes?”. Mas 
são tantas coisas que a gente ouve que chega uma hora que temos que 
fazer nosso próprio pensamento para tomar uma decisão (ENTREVISTADO 
05) 
 
 

Tal ação tem resultado, segundo os agricultores e demais beneficiários do 

território, em um melhoramento do serviço, o qual já passou por reestruturações e 

trocas em consequência das denúncias realizadas. 

 

Desde o começo dos carros-pipa até hoje melhorou muito. Antes nos 
tínhamos que negociar diretamente com o político mesmo. Ou era assim ou 
a gente não tinha água, via os bichos tudo morrendo de sede e de fome. 
Hoje não. Hoje nos sabemos que, antes de tudo, os carros-pipa são um 
direito nosso e que não precisamos mendigar para a gente ter eles. E o 
melhor é que nós agora temos um lugar para denunciar quando for 
necessário. Agora os pipeiros ficam todos cabreiros de fazer alguma coisa, 

Sim Não Não sei responder

Porcentagem 88,46% 11,54% 0
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pois sabem que o bicho agora pega para o lado deles. O Colegiado bota 
quente (ENTREVISTADO 04).  

 
  Apesar de todos esses avanços, é necessário afirmar que o serviço de carros-

pipa ainda tem muito a melhorar, pois ainda são frequentes as insatisfações com a 

qualidade do serviço.  

Muitos agricultores e representantes institucionais veem, por exemplo, a 

desnecessidade dos carros-pipa caso fossem investidos recursos em ações de 

convivência com o semiárido. Entretanto, pela falta destas, muitos ainda sentem a 

necessidade de contarem com os serviços em questão, a fala abaixo ilustra muito 

bem essa afirmação: 

 

Olhe, nós temos de dizer que o serviço dos pipas melhorou. Melhorou sim. 
Não vemos mais muita coisa que víamos como a compra explícita de votos, 
o superfaturamento dos pagamentos, as péssimas condições dos 
caminhões e outras coisas. Mas ainda temos que melhorar muito sim. O 
ideal seria não precisar dos carros-pipa, mas fazer o quer?  Como não se 
investe em ações de convivência com a seca, com o semiárido, quando 
ficamos muito tempo sem chuva, como estamos agora. Mas hoje está 
melhor do que antes (ENTREVISTADO 17). 
 
 

Tais ações promovem, ainda, a transparência das ações, as quais passarão a 

ser acompanhadas de perto pelas pessoas. As falas acima mostram, por exemplo, 

que os participantes do Colegiado atualmente têm a possibilidade de acompanhar as 

ações dos carros-pipa, fiscalizando eventuais atividades inapropriadas e 

denunciando-as. 

Os depoimentos acima ilustra claramente o papel de agente, em Sen (2010), 

desenvolvido através da participação no Colegiado, o qual se mostra um importante 

mecanismo para o fortalecimento das pessoas enquanto sujeitos passíveis de 

realização de reflexões através das quais resultam importantes mudanças.   

Entretanto, é importante também que invertamos a lógica e pensemos o papel 

de agente dos sujeitos enquanto um mecanismo importantíssimo de fortalecimento 

do próprio Colegiado. Ora, se são através dos debates que o Colegiado ganha 

forças e projeta ações, nada mais valioso do que a realização de debates - e 

execução de ações - através de reflexões (estas realizadas com a participação 

daqueles que vivem diariamente aquilo que se debate). 

Deste modo, acreditamos que o Colegiado tem representado o alicerce para o 

desenvolvimento dos sujeitos enquanto agentes causadores de mudanças, ao passo 

que tem se alicerçado nos importantes debates e reflexões realizados pelos 
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mesmos. Sabemos que os sujeitos não calculam ou racionalizam tudo aquilo que 

fazem ou discutem, mas, ao menos minimamente, podemos afirmar que as medidas 

tomadas no Colegiado são, geralmente, realizadas após importantes debates 

ocasionados de reflexões.  

 

5.6 MOTIVAÇÕES EM PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COLEGIADO 

 

As motivações em participar do Colegiado Territorial são as mais variadas 

possíveis, vale ressaltar que nessa questão os participantes foram orientados para 

assinalar no máximo duas opções, como mostra a (Figura 8). Destaque para os 

41,75% que assinalou a opção de “contribuir para melhorias na minha comunidade e 

município”, seguido pela opção de “possibilidade de trocas de experiências com os 

outros participantes” com 15,65%, e com a mesma porcentagem a motivação 

“participar de capacitações que ajudam no meu dia a dia na comunidade”.  

A motivação “ficar sabendo de assuntos referentes ao município, país e do 

mundo” recebeu 9,88%. Com 5,69% as demais motivações, “ficar sabendo de 

investimentos que são realizados nos municípios via poder público e sociedade civil” 

e “lutar por um futuro melhor para crianças e jovens da minha comunidade”, foram 

assinaladas pelos participantes.  

E que pode ser comprovado pelos depoimentos dos entrevistados.  
 
 

É o único local, que temos a oportunidade de discutir os problemas do 
município, fazer cobranças, e obter muitas informações, e com isso 
podemos contribuir para melhorias da comunidade e município. Além do 
movimento político é muito importante e proveitoso para receber as 
informações de especialistas (ENTREVISTADO 06). 

 

Percebe-se pelos depoimentos e pela figura que retrata a motivação, que os 

acúmulos de capital social provocados pelas ações do Fórum, consegue ter 

indivíduos mais conscientes e motivados a ajudar o próximo, contribuindo para as 

análises de Putnam (2006). Além de provocar a busca por liberdades instrumentais 

como a garantia de transparência de Sen (2010). 
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Figura 8: Motivações em participar do Colegiado Territorial. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

A participação social, analisada pelo viés da motivação em participar das 

reuniões, pode ser argumentada através dos instrumentos utilizados na pesquisa, os 

questionários permitiu apontar que os envolvidos têm em seu íntimo, o interesse de 

contribuir para melhorias nas comunidades e municípios, com 42,31% de escolha 

dessa opção e nas entrevistas a lógica segue a mesma, e com o acréscimo da 

motivação de troca de experiências com os demais participantes.    

 Embora o Colegiado atue especificamente no que se refere a ações de 

desenvolvimento voltadas para a área rural do Território Sertão do São Francisco 

Pernambucano, é certo que várias dessas ações têm de estar diretamente ligado a 

outras temáticas, tais como saúde, educação, transporte etc. Nesta perspectiva, o 

Colegiado tem estabelecido importantes parcerias com instituições, secretarias e 

outros Conselhos dos municípios para que sejam pensadas estratégias para 

melhoramento dos serviços.    
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 Uma destas parcerias é realizada com o Conselho Municipal de Saúde dos 

municípios que compõem o Colegiado Territorial, que envia um representante as 

reuniões do Colegiado e recebe, em suas reuniões, um representante do mesmo.   

 Além da participação nas reuniões, são feitas conversas com os agentes 

municipais de saúde, cuja área de atuação é a zona rural, no intuito de diagnosticar 

eventuais demandas e agir conjuntamente sobre as mesmas, pois os agentes de 

saúde, geralmente, são da própria comunidade, tendo maior conhecimento de suas 

demandas e servindo como uma via direta de acesso às localidades. 

 A partir da identificação das demandas, são pensadas estratégias para o 

melhoramento dos serviços das Unidades de Saúde da Família, ou, ainda, meios de 

difusão de informações sobre prevenção a saúde. Algumas ações, em consequência 

de tais parcerias, podem ser citadas, tais como a realização de palestras sobre 

doenças, nas reuniões do Colegiado, realizada por profissionais participantes do 

Conselho de Saúde, ou a ida de profissionais as comunidades, os quais fazem 

atendimentos nas associações comunitárias de moradores. 

 

Olha, aqui [no Colegiado] já tiveram varias palestras. Teve uma vez, por 
exemplo, em que veio um médico para falar sobre o exame de próstata. 
Você pode imaginar o alvoroço que foi. No inicio estavam todos resistentes, 
fazendo piadas e ridicularizando a palestra. No final você precisava ver. 
Todos eles falando sobre a importância de se fazer o exame para se 
prevenir a doença. Claro que as piadas continuaram, mas saíram todos 
conscientes e, alguns que já tinham feito, falaram da experiência. Depois 
estava todo mundo dizendo que ia fazer. Daí, com o médico mesmo que 
veio, alguns já marcaram uma consulta (ENTREVISTADO 10). 
 

 

 Outras parcerias de grande importância realizadas pelo Colegiado foram 

feitas com os Conselhos Municipais de Assistência Social e Segurança Alimentar. 

No que se referem à assistência social, vários serviços tem ficado mais acessíveis 

aos agricultores, tais como os oferecidos pelos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e pelos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF).   

 Ambos facilitam o acesso dos agricultores ao desenvolvimento de atividades 

culturais, a benefícios sociais, tais como o Bolsa Família e a aposentadoria, e a 

discussão de temas como a valorização do papel social da mulher, formas de 

enfrentamento a problemas como o alcoolismo etc. Nas reuniões do Colegiado, são 

passados informes sobre os encontros e as atividades desenvolvidas pelas 

Secretarias de Assistência Social dos municípios que compõem o território, em 

parceria com as instituições citadas acima. 
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 São resultantes de parcerias, ainda, o melhoramento da infraestrutura de 

transporte, a partir da construção e reforma das passagens molhadas, ou, ainda, o 

estabelecimento de novas rotas para o tráfego de carros de lotação13; e a ampliação 

do sistema de delegacia móvel da Policia Militar do Estado de Pernambuco, que 

passou a estar presente em algumas comunidades após solicitações do Colegiado.  

 A única tentativa de parceria que não tem obtido sucesso é com a Secretaria 

de Educação do Estado de Pernambuco, pois segundo relatos, é difícil acesso e 

diálogo. 

 

O Colegiado melhorou muita coisa sim. Melhorou nossa saúde, pois agora 
sabemos varias coisas por causa das palestras e por que sabemos quem 
são os agentes de saúde. É responsável por uma melhora na nossa 
comida, pois hoje comemos menos coisas com veneno, com o agrotóxico. 
Melhorou nosso entendimento sobre o que temos direito, por exemplo, 
como acessar o beneficio do Bolsa Família, como resolver algo para 
conseguir uma aposentadoria. [...] Se não fosse pelas nossas discussões no 
Colegiado, nem polícia tinha na nossa comunidade, pois a ida dela foi uma 
reinvindicação nossa feita em uma reunião [do Colegiado] 
(ENTREVISTADO 13). 
 
 
 

 A partir de tais dados, é possível afirmamos que o Colegiado tem promovido o 

que Sen (2010) chama de oportunidades sociais, pois tem melhorado o acesso de 

parte da população rural aos serviços básicos de saúde, educação, transporte, 

segurança, alimentação etc. Muitas vezes, o Colegiado promove ações para o 

melhoramento do próprio serviço em si, aumentando a probabilidade de os 

indivíduos viverem bem e possibilitando a estes maior poder de participação nas 

discussões e debates políticos, visto que passarão a se preocupar menos com 

problemas de saúde, transporte, entre outros. 

 

5.7 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL 

 

A atuação do Colegiado Territorial obteve números, que sugere que a 

iniciativa é bem aceita pelos participantes do espaço, como mostra a (Figura 9), 62% 

marcaram a opção de que a iniciativa é Boa (Boa evidência da competência 

investigada) e 33% como Excelente (Forte evidência da competência investigada) e 

apenas 5% assinalaram como Regular (Media evidência da competência 

                                            
13

 Carros maiores que fazem o transporte coletivo de pessoas. 
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investigada). Portanto o colegiado é avaliado de maneira positiva por 96% dos 

pesquisados (Excelente + Boa). 

De maneira geral, e após análise dos dados dos questionários e das 

entrevistas, o público envolvido no Colegiado Territorial consegue avaliar que a 

atuação do mesmo é satisfatória, pois o mesmo é apontado por 96% dos 

pesquisados como boa ou excelente.   

 

Figura 9: Avaliação da atuação do Colegiado Territorial. 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

 

5.8 PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO COLEGIADO 

 

O público participante do Colegiado Territorial Sertão do São Francisco 

Pernambucano pode ser considerado como assíduo, como mostra a (Figura 10), e 

análise das listas de presença; 58,78% participaram de todas as reuniões no ano, 

seguida de 20,34%, 14,90% e 2,99% que participaram de quatro, uma ou três 

reuniões respectivamente.  

Analisando a gestão participativa dos atores sociais que compõem o 

Colegiado permitiu conhecer, o nível de participação da sociedade civil e entidades 

públicas na analise e implementação de ações, planejamento, programas e políticas 

públicas mais relevantes para o desenvolvimento e fortalecimento do território. 

Regular 
5% 

Boa  
 62% 

Excelente 
33% 
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Ocorreu quatorze plenárias no período de 2017/2018, eventos de caráter 

deliberativo, nas quais a presença dos representantes das entidades da sociedade 

civil e do poder público foram de suma importância.  

 

Figura 10: Participação nas reuniões do Colegiado. 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Diante do que é tratado e discutido nas plenárias, é muito importante à 

participação das entidades públicas e civis que compõem o colegiado, validando 

esse espaço de discussão e deliberação participativa.  

No Colegiado Territorial Sertão do São Francisco Pernambucano ainda é 

baixa a representação da sociedade civil, por meio das associações de agricultores 

familiares, sendo esse número verificado nas quatorze plenárias que ocorreram em 

2017/2018, sendo verificada uma maior participação dos representantes dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais. 

No período avaliado houve constatação de representação dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais e dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável de 

todos os municípios que compõem o território, enquanto em relação aos 

representantes da sociedade civil tais como associações de agricultores familiares, 

quilombolas, indígenas e assentados de reforma agraria, nos documentos 

analisados não foram comprovados regularidade na participação das plenárias. 

Uma Reunião 
2,99% Duas Reuniões 

14,90% 

Três Reuniões 
2,99% 

Quatro Reuniões 
20,34% Todas as Reuniões 

58,78% 
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 Os representantes dos Sindicatos e dos Conselhos Municipais foram os que 

mais participaram das deliberações e discussão participativa nas tomadas de 

decisões. A representação das entidades públicas no Colegiado durante o período 

de 2017/2018 foi muito baixa em relação à importância dessas entidades no apoio, 

discussão e deliberações que venham a fortalecer as demandas territoriais. Houve 

uma baixa representação da maioria das prefeituras municipais dos referidos 

municípios, e das entidades públicas com mais participação estão as com sede no 

município de Petrolina.  

Na análise das listas de frequência e das atas das plenárias durante o período 

relativo à 2017/2018 constatou-se que a representação das entidades públicas eram 

sempre as mesmas, por fim, uma das desmotivações que levou a desmobilização na 

participação nas plenárias, foi às mudanças no Governo Federal, o cenário político 

de incertezas, consequentemente a diminuição de recursos para as políticas 

públicas de fortalecimento para a agricultura familiar.  

 

5.9 CONTEXTO INTERNO E EXTERNO 

 

 Para realizar a análise do contexto interno e externo do Colegiado Territorial 

Sertão do São Francisco Pernambucano, utilizamos a dinâmica de trabalho em 

grupos, identificando o que existe no Território que ajuda ou pode ajudar o 

desenvolvimento (potencialidades) e o que dificulta (problemas), bem como o que 

existe fora da governança do Colegiado, que pode atrapalhar o desenvolvimento 

(ameaças), e o que pode ajudar na resolução dos entravas e/ou desenvolver uma 

potencialidade (oportunidade), com o intuito de oferecer uma visão sistêmica do 

Território. A seguir as análises resumidas nas tabelas 7, 8, 9 e 10. 

 

Tabela 7: Dimensão Sociocultural e Educacional. 

 

 

POTENCIALIDADES 

 

 Escolas Construídas; 

 Aquisição de Computadores; 

 Ampliação do contingente de jovens da área rural para ingresso em cursos de 

nível superior; 

 Existência de diversas instituições de ensino no Território; 
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 Bens culturais existentes; 

 Bens naturais; 

 Diversidade cultural do Território; 

 Construção de escolas no meio rural do Ensino Fundamental (até o 9º ano) – 

Petrolina, Afrânio, Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó, Lagoa Grande e Orocó, 

nos assentamentos/aglomerados. 

 

PROBLEMAS 

 

 Inexistência de propostas de educação contextualizada voltada para o 

semiárido; 

 Falta de comprometimento por parte de alguns educadores; 

 Falta proposta pedagógica que de continuidade a politica desenvolvida pelo EJA 

(Educação de Jovens e Adultos); 

 Dificuldade de manutenção de jovens que ingressam no ensino superior; 

 Perda de identidade cultural e êxodo rural; 

 Êxodo Rural; 

 Organização associativistas e cooperativas precárias; 

 Não implementação das diretrizes operacionais para as escolas do campo; 

 Mecanismo de inclusão para os alunos com deficiência incipiente (preconceito 

da família e profissionais sem preparação); 

 Vandalismo nas escolas, pelos alunos, com omissão da família; 

 Falta de educação de qualidade; 

 Falta de implantação de cursos técnicos nas escolas municipais (principalmente 

técnicas agrícolas); 

 Difícil acesso a médicos; 

 Falta de água encanada. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Ampliação das escolas integrais para a área rural/educação do campo; 

 Educação quilombola e indígena; 

 Criação da Casa do Estudante, com estrutura adequada para acolher jovens que 

ingressam no ensino superior; 

 Implantação na grade curricular de disciplinas técnicas. 
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AMEAÇAS 

 

 Falta de aproveitamento do potencial intelectual jovem da região; 

 Processo atual de avaliação usado pelo ENEM (Exame Nacional de Ensino 

Médio); 

 Interferência política não reconhecendo as lideranças locais; 

 Pouca divulgação e apoio a diversidade cultural existente no Território; 

 Violência e insegurança no campo.  

 

Tabela 8: Dimensão Ambiental. 

 

 

POTENCIALIDADES 

 

 Rio São Francisco; 

 Atuação de ONGs e Ministério Público em relação ao meio ambiente; 

 Presença de órgãos de pesquisa e extensão no Território (Embrapa, IPA); 

 Programa de revitalização do Rio São Francisco presente no Território; 

 Presença de programas de beneficiamento de frutas nativas de maneira 

sustentável no Território; 

 Disponibilidade de material para reciclagem em abundancia no Território; 

 

PROBLEMAS 

 

 Falta de trabalho de separação do lixo e destino final de embalagens; 

 Precariedade na fiscalização ambiental pelos órgãos de governo; 

 Deficiência de informação sobre a reciclagem do lixo e consciência da 

população; 

 Educação deficitária na área ambiental; 

 Inexistência de projetos de financiamento voltados para transição agroecológica; 

 Desmatamento; 

 Uso inadequado de tecnologias nos projetos de irrigação; 

 Não conservação da mata ciliar; 

 Destruição do Bioma Caatinga; 

 Desvalorização dos CONDEMAS (Conselhos Municipais de Defesa do Meio 

Ambiente). 
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OPORTUNIDADES 

 

 Conscientização ambiental por parte de alguns meios de comunicação; 

 Projetos de revitalização do Rio São Francisco a serem executados; 

 Disponibilidade de recursos para projetos ambientais; 

 Capacitação na área ambiental promovida por diversas instituições; 

 Disponibilidade de recursos para cursos de reciclagem; 

 Existência de um fundo para o CONDEMA; 

 Politica Estadual de aproveitamento do lixo. 

 

AMEAÇAS 

 

 Efeito Estufa; 

 Construção de barragens para fins de hidroelétricas no Território; 

 Transposição do Rio São Francisco (Impactos Ambientais); 

 Processo de revitalização do São Francisco não é simultâneo ao de destruição; 

 Avanço da desertificação; 

 Uso indiscriminado de agrotóxicos nos municípios que compõem o território; 

 Inexistência de politicas de recursos hídricos voltadas para o semiárido; 

 Implantação de uma Usina Nuclear no Território; 

 Implantação do monocultivo de 150.000 há de cana-de-açúcar; 

 Licenças para agroindústrias (SIE, SIF, SIM); 

 Outorga d’ água e licenças ambientais para construção de casas. 

 

Tabela 9: Dimensão Econômica. 

 

 

POTENCIALIDADES 

 

 Irrigação; 

 Mão-de-obra qualificada; 

 Cadeias produtivas priorizadas (Bacia Leiteira, Caprinovinocultura); 

 Existência de órgão de pesquisa e extensão no Território; 

 Existência e forte atuação dos movimentos sociais; 

 Número de faculdades existentes hoje na região; 

 Localização geográfica e infraestrutura; 

 Setor terciário atuante para o Território (sistema S).  
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PROBLEMAS  

 

 Falta de conhecimento para apresentar projetos; 

 Burocracia/morosidade; 

 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) deficitária (falta de apoio técnico); 

 Falta de regularização fundiária; 

 Acesso viário (vicinais) deficitário, prejudicando o escoamento da produção de 

campo; 

 Aumento do plantio de drogas em alguns municípios do Território; 

 Organizações associativas/cooperativas desorganizadas, desarticuladas no 

Território (fragilidades); 

 Comercialização desarticulada, desestruturada, fortalecendo os atravessadores. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apoio às cadeias produtivas; 

 Criação dos Territórios da Cidadania; 

 O relacionamento entre sociedade civil e poder público; 

 Compra direta – PAA (Programa de Aquisição de Alimentos); 

 Exploração racional do Bioma Caatinga; 

 Geração de emprego temporário pela fruticultura irrigada; 

 Possiblidade de exportação dos produtos da agricultura familiar; 

 Dinamismo econômico da região; 

 Estrutura e composição do nosso solo (relevo plano); 

 Políticas Públicas dos governos Estadual e Federal; 

 Perfuração de poços, construção de barragens, cisternas, casas populares, 

Programa Luz para Todos, entre outros; 

 Políticas Públicas de apoio e incentivo a exportação de produtos da africultura 

familiar. 

 

AMEAÇAS 

 

 Excesso de chuvas na área irrigada e estiagem na área de sequeiro; 

 Legislação e exigência não diferenciam a AF (Agricultura Familiar) da agricultura 

empresarial; 
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 Burocracia institucional na liberação de recursos – Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – por parte dos agentes 

financeiros; 

 Programa ATER/ATES – Assistência Técnica e Extensão Rural/Assessoria 

Técnica Social e Ambiental a Reforma Agrária – ineficiente/insuficiente para o 

numero de famílias rurais existentes no Território (relação no número de técnicos 

X número de famílias); 

 Barragens mal dimensionadas. 

 

Tabela 10: Dimensão Político – Institucional. 

 

 

POTENCIALIDADES 

 

 O Colegiado vem facilitando a socialização das informações; 

 Boa Relação entre poder público e a sociedade civil dentro do Colegiado; 

 Liberação de alguns projetos do Território (Proinf/Pronaf – Infraestrutura); 

 O PRORURAL , como proponente dos projetos do PROINF, está sendo positivo; 

 Os movimentos sociais atuantes no Território; 

 

PROBLEMAS 

 

 Dificuldade de avançar nas discussões e liberações de recursos; 

 Baixa participação das instituições governamentais (Municipal e Federal) no 

Colegiado; 

 Inexistência de alguns representantes com poder de decisão; 

 Membros do Colegiado não tem assiduidade nos encontros; 

 Projetos propostos pelo Colegiado não estão atendendo a sociedade civil 

(associações, cooperativas, CMDRS); 

 PROINF/2015: aquisição de veículos e motocicletas para o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (STR) e Secretarias Municipais de Agricultura; 

 Falta de participação das instituições que são comprometidas com o 

desenvolvimento do Território/ausência no processo de construção da política 

territorial. 
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OPORTUNIDADES 

 

 PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – com 30% da merenda 

escolar provenientes da agricultura familiar; 

 O Fórum/Coordenação; 

 PAA/CONAB (Programa de Aquisição de Alimentos/Companhia Nacional de 

Abastecimento). 

 

AMEAÇAS 

 

 Burocracia para aprovação dos projetos (Secretaria Especial da Agricultura 

Familiar, antigo MDA); 

 Morosidade na liberação dos projetos /SICONV – Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse; 

 Divergências políticas; 

 Descontinuidade administrativa nas instituições públicas, acarretando a 

interrupção de projetos e programas; 

 Superposição de papéis de diversas instituições que não se integram, havendo 

uma ausência de pacto pelo desenvolvimento. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A experiência do Colegiado Territorial Pernambucano se mostrou de grande 

valia para a promoção de ações territoriais e municipais pautadas na efetiva 

participação social. Durante seus anos de existência, o Colegiado tem possibilitado 

aos diversos segmentos sociais da área rural do território debater, constituírem e 

acessarem políticas públicas que lhes sirvam para o melhoramento de suas próprias 

vidas. Tal forma de participação tem promovido o respeito e a consideração entre os 

diversos segmentos integrantes do Colegiado, que tem trabalhado conjuntamente 

num esforço de levar os benefícios sociais a quem de fato necessita. 

 O Colegiado tem possibilitado, ainda, aos agricultores, produtores e demais 

pessoas da sociedade civil, que não tinham poder de voz ou que eram excluídos de 

debate e do processo de desenvolvimento em si, participarem da constituição de 

ações que anteriormente sequer acessavam. Uma vez que o Colegiado é 

frequentado ativamente pela parcela da população rural menos favorecida 

(agricultores de sequeiro, trabalhadores rurais, assentados, quilombolas, indígenas, 

pescadores artesanais, entre outros), oferecendo oportunidades para que 

manifestem suas demandas e participem da elaboração de estratégias e ações, 

podemos afirmar a importância do espaço enquanto um porta-voz dos agricultores 

historicamente excluídos do processo de desenvolvimento capitalista. 

 Ou seja, na medida em que os assentados, colonos, pequenos agricultores, 

trabalhadores rurais, criadores de animais, pescadores artesanais, entre outros, 

participam do Colegiado e o veem como um espaço de exposição e resolução de 

suas demandas, sendo que muitas destas são semelhantes, tais segmentos têm 

agido de forma conjunta e integrada. Resulta daí, também, o fortalecimento da 

interação entre estes grupos, e destes grupos com o poder público, uma vez que 

todos passam a conhecer as especificidades de cada um e atuar coletivamente, 

respeitando as diferentes reinvindicações que por ventura existam.  

           Consideramos que, através da participação social difundida, o Colegiado 

Territorial tem fundamentado suas ações num processo de democracia participativa. 

Esta, por sua vez, tem garantido o acesso dos conselheiros e demais participantes 

ao debate e a elaboração das políticas públicas, bem como ao acesso e a reflexão 

dos programas sociais dos municípios, do estado e também do governo federal. 
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Ainda como consequência, o Colegiado tem promovido ou tem buscado de alguma 

forma, a liberdade política para seus componentes, meios de facilidades 

econômicas, um tipo de segurança protetora, formas de oportunidades sociais e 

aspectos para garantias de transparências. É importante ressaltarmos nosso 

cuidado em não estabelecer uma relação de causalidade indevida, entre a 

participação social e a democracia participativa. Apesar de muitos estudos caírem 

nesse equívoco, como afirma Avritzer (2010), é possível notar que a relação aqui 

colocada está embasada em todos os conceitos assumidos e nos dados 

apresentados, os quais, conjuntamente, nos dão fundamentos para tal.  

 A partir dos relatos apresentados ao longo do trabalho, nos é possível afirmar 

que o Colegiado atua de forma a difundir o desenvolvimento territorial e local 

integrado, pois reflete ações contextualizadas, nas quais esteja inserido o maior 

número possível de potenciais beneficiados, e propõe estratégias e ações 

principalmente para aqueles que estão à margem do modelo de desenvolvimento 

vigente. Nesta perspectiva, as ações tem buscado possibilitar aos moradores da 

área rural não somente formas de produzir com qualidade, mas também meios de 

viver bem no campo, com dignidade, capacidade de autossustento financeiro e 

qualidade de vida em geral. 

 Para tanto, são realizadas ações para o melhoramento da infraestrutura 

pública, tais como as condições de transporte, para o aperfeiçoamento dos serviços 

básicos de saúde, para o melhoramento dos produtos alimentícios através da 

diminuição ou extinção do uso de agrotóxicos, para a ampliação de ações 

educativas em geral, para o fortalecimento da segurança dos sujeitos etc. Todas 

estas foram e ainda são alvos de debates nas reuniões do Colegiado, que tem, 

buscado parcerias constantemente para a resolução das demandas e melhoramento 

da qualidade de vida das pessoas do campo.  

Como consequência de todas estas ações, os representantes comunitários, 

institucionais e públicos, que participam ativamente do Colegiado, tem desenvolvido 

diversos conhecimentos acerca dos caminhos para o acesso aos programas e 

benefícios, constituição e melhoramento de ações e para a participação no próprio 

debate. Tais conhecimentos são reflexos do que chamamos aqui, apoiados em 

Beduschi Filho (2006), de aprendizagem social. 

 Os diversos segmentos participantes, geralmente líderes e/ou sujeitos 

indicados por lideranças, tem aprendido bastante a partir de sua própria participação 
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nas reuniões e ações do Colegiado, uma vez que interagem, discutem e 

constantemente expressam suas opiniões. Essa troca, proporcionada pela interação, 

tem resultado em uma aprendizagem social que permite aos sujeitos adquirir os 

conhecimentos necessários para o debate e a participação na elaboração das 

políticas públicas. Tal aprendizagem tem possibilitado, também, o fortalecimento do 

papel de agentes dos sujeitos, da participação cívica e do próprio Colegiado através 

da promoção de debates mais bem fundamentados, nos quais os participantes 

possam discutir com propriedade e conhecimento aquilo que vivem diariamente.  

  O debate, a aprendizagem e a luta coletiva tem impulsionado ainda o 

aperfeiçoamento da organização e das relações dentro do Colegiado. Uma vez que 

o Colegiado Territorial tem possibilitado aos diversos segmentos a reflexão e o 

melhoramento de suas relações, através do aprimoramento da organização e da 

confiança, podemos afirmar que este tem fortalecido o capital social. Semelhante à 

aprendizagem social, afirmamos também que o Colegiado, na mesma medida em 

que fortalece o capital social, é fortalecido pelo mesmo, pois a organização dos 

segmentos sociais e o melhoramento de suas relações de confiança refletem 

diretamente em seu próprio aprimoramento.  

 Concluímos, então, que, a partir do modelo de desenvolvimento aqui 

assumido, o qual preconiza o desenvolvimento das liberdades instrumentais, o 

fortalecimento do capital social, a promoção de ações territoriais e locais integradas 

e a difusão da aprendizagem social, o colegiado tem possibilitado o desenvolvimento 

das áreas rurais dos municípios. Tal desenvolvimento tem resultado em ações que 

invertem a lógica capital-economicista contemporâneo, colocando no centro do palco 

estratégias de promoção do desenvolvimento social, político e cultural para, 

posteriormente, chegar ao desenvolvimento econômico.  

 Por conta do tempo de pesquisa, não nos foi possível realizar reflexões mais 

aprofundadas dos aspectos internos do Colegiado, tais como relações de 

hegemonia, conflitos, questões de poder etc. Entretanto, acreditamos que tal fato 

não se constitui em um inviabilizador das interpretações. Estes aprofundamentos 

podem ser foco de outras pesquisas, as quais certamente contribuirão para nossa 

compreensão sobre esse espaço de inquestionável importância para a reflexão e 

constituição de ações de desenvolvimento social integrado em nosso país. 
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APÊNDICE A 

Organização das Atas das Reuniões ocorridas entre 07/2017 e 07/2018  
 

 

Data 

 

Participantes* 

 

Pauta 

 

Observações 

 

Conselheiros 

Presentes 
 

 

 

 

 

 

 

04/07/2017 

 
 

 

 

 

- Associações; 
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- PRORURAL;  
- IF Sertão Pernambucano 
- CODEVASF;  
- UNIVASF; 
- Prefeitura de Petrolina; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Orocó; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Orocó; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Orocó; 

8  

9  

 

 

 

 

- Informes (Seca) 

- Inicialmente, falou-se sobre o pedido do 
Governador de Pernambuco para que o Colegiado 
Territorial gerisse a distribuição de água através dos 
carros-pipas; 
- Os representantes políticos presentes falaram 
sobre suas ações para o combate a seca e um deles 
falou sobre a necessidade de estruturação para 
convivência com as adversidades através de 
cisternas, barreiros, barragens etc.; 
- Foi falado também sobre as ações da CODEVASF 
e sobre a necessidade de autonomia do Colegiado, 
que não pode depender de políticos; 
- Por fim, foram dadas informações sobre a quitação 
de dividas com o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB). 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

08/08/2017 

10 - Associações;  
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- UNIVASF; 
- PRORURAL;  
- IF Sertão Pernambucano 
- EMBRAPA 
- Prefeitura de Cabrobó; 
- Prefeitura de Orocó 

 
 
 
 

- Compra de milho; 
- Cisternas; 
- Informes 

- Foram dadas informações sobre a compra do milho 
pela CONAB (Valores, quantidade, prazos etc.); 
- Sobre a construção de cisternas (ASA e 
PRORURAL); 
- Sobre o Garantia Safra, sobre a quantidade de 
carros-pipas e sobre como acessar o credito 
estiagem. 
 

 

 

 

51 
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- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Orocó; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

15/08/2017 

11 - Associações; 
12 - Componentes da Diretoria do Colegiado; 

- IPA;  
- UNIVASF; 
- IF Sertão Pernambucano 
- ITERPE; 
- Prefeitura de Petrolina; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Orocó; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Orocó; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Orocó; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Cabrobó. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Cisternas; 
- Escolha de Projetos; 

- Informes 

- Foram dados informes sobre a construção de 
cisternas pela ASA (quantidade por núcleo); 
- Sobre a Apicultura nos Municípios e sobre a 
situação caótica em que se encontra o BNB por 
conta do grande número de projetos recebidos; 
- Em seguida, discutiu-se a necessidade de escolha 
de alguns projetos do PRORURAL, como sistema 
simplificado de abastecimento de água por chafariz, 
não houve e escolha de projetos por conta da falta 
de quórum e necessidade de tempo para análise e 
debate, foi marcada uma reunião extraordinária para 
tal. 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

05/09/2017 
 

13 - Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- UNIVASF; 
- IF Sertão Pernambucano; 
- Secretaria da Mulher de Pernambuco; 
- Prefeitura de Cabrobó; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Afrânio; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Dormentes; 

 
 
 

 
 

- Cisternas; 
- Votação de Projetos; 

- Informes 

- Deu-se informações sobre o não cumprimento de 
metas na construção das cisternas calçadão (450 
para o território); 
- Sobre os projetos, foram escolhidas as localidades 
e os projetos a serem executados (abastecimento de 
água e projetos produtivos – casas de farinha, 
fruticultura, horticultura, apicultura etc.); 
- Por fim, foram dadas informações, pela diretoria do 
Colegiado, sobre os cadastramentos para acesso as 
cisternas.  

 

 

 

39 
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- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Orocó; 
- STR de Cabrobó. 

 

 

 

 

 

 

10/10/2017 

14 - Associações;  
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- PRORURAL;  
- IF Sertão Pernambucano; 
- Secretaria da Mulher de Pernambuco; 
- UNIVASF; 
- CODEVASF; 
- Prefeitura de Petrolina; 
- Prefeitura de Orocó; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Orocó. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Lançamento do Programa 
Chapéu de Palha; 

- Informes 

- Foram dadas informações sobre o Programa 
Chapéu de Palha, sobre as cisternas calçadão, 
sobre a distribuição de caixas d’água para os que 
não foram contemplados com cisternas, sobre 
eventos das redes produtivas, sobre o BNB e sobre 
os projetos priorizados pelo PRORURAL; 
- Por fim, foram escolhidos, por votação, localidades 
para recebimento de carros-pipas para 
abastecimento de água pelas prefeituras. 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

07/11/2017 
 

 

15 - Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- IF Sertão Pernambucano; 
- EMBRAPA; 
- UNIVASF 
- ITERPE; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Orocó; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Orocó; 

 
 
 
 

 
 
- Formação de comissão para 

debate sobre carro-pipa; 
- Calendário de reuniões 

- A comissão foi formada através de votação e foram 
marcadas reuniões nas comunidades para 
levantamento de demandas; 
- Foi discutido o problema com a CONAB; 
- Por fim, foram escolhidas e discutidas as 
comunidades que receberiam os projetos de hortas 
do PRORURAL e foi feita uma critica pelo 
representante da ASA as cisternas da CODEVASF. 

 

 

 

 

41 



101 
 

- STR de Petrolina; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Orocó. 

 

 

 

 

 

 

05/12/2017 

 

16 - Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- PRORURAL;  
- UNIVASF; 
- Prefeitura de Petrolina; 
- Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMSDR de Cabrobó; 
- CMDRS de Orocó; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Cabrobó; 
- SRT de Orocó; 
- STR de Cabrobó. 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Carro-Pipa; 
- Poços; 

- Informes 
 

- Foi discutida a quantidade de carros-pipas com o 
Secretario de Agricultura de Pernambuco presente, 
o qual afirmou que não havia como aumentar a frota. 
O Secretário explanou as ações para construção e 
recuperação de poços. Falou ainda sobre o milho 
comprado pela CONAB, atendendo as reclamações 
do público e sobre algumas promessas que havia 
assumido, mas ainda não tinha tempo de cumprir; 
- Por fim, foram dados informes pelo PRORURAL 
sobre projetos em execução e pela UNIVASF sobre 
equipamentos para o meio rural. 
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09/01/2018 

17 - Associações;  
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- IF Sertão Pernambucano; 
- EMBRAPA; 
- UNIVASF; 
- Prefeitura de Afrânio; 
- Prefeitura de Cabrobó; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Orocó; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Lagoa Grande; 

 
 
 
 

 
- Carros-Pipas; 

- Assistência Técnica; 
- Credito Rural; 

- Informes 

- A reunião priorizou e debate sobre os carros-pipas 
e rodos os problemas que os envolvem (má 
distribuição, uso político, necessidade de 
denunciais, péssimas condições etc.). Foram feitos 
encaminhamentos no sentido de melhorar essas 
questões através de reuniões com os responsáveis;  
- Foram dados informes sobre os projetos, 
barragens e entrega de computadores. 

 

 

 

 

 

46 
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- STR de Orocó; 
- STR de Cabrobó. 

 

 

 

 

 

 

06/02/2018 

18 - Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- EMBRAPA; 
- Secretaria da Mulher de Pernambuco; 
- UNIVASF; 
- CODEVASF; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Afrânio; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Orocó; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Cabrobó; 
- STR de Orocó. 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Informes; 
- Planejamento Colegiado; 

- Garantia Safra; 
- Liberação PROINF 2013 

- Foram dados informes sobre a entrega de uma 
agroindústria pelo PRORURAL, em uma 
comunidade; 
- Falou-se sobre a grande conquista do Colegiado 
em ter conseguido fazer um planejamento de ações 
para o ano de 2018. Foram pensadas reuniões nos 
núcleos para apresentação do planejamento; 
- Foi passado o informe que o Governo do estado de 
Pernambuco vai liberar os recursos referentes ao 
PROINF 2013, no qual o território foi contemplando 
com os caminhões frigoríficos e graneleiros para 
apoiar a agricultura familiar nos municípios; 
- Finalizando, informou-se sobre os recursos e 
número de cadastros no Garantia Safra e sobre 
ações do PRORURAL. 
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06/03/2018 

- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- PRORURAL;  
- IF Sertão Pernambucano; 
- EMBRAPA; 
- UNIVASF 
- Prefeitura de Petrolina; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Orocó; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Orocó; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Orocó; 
- STR de Cabrobó; 

 
 
 
 

 
 

- Carros-Pipas; 
- Cisternas; 

- Garantia Safra; 
- Tele Centro Digitais; 

 
 
- Foram feitas mais denuncias sobre a má 
distribuição de água pelos pipeiros;  
- Foram feitos informes sobre o Garantia Safra 
(número de cadastrados, excluídos etc.) e foram 
colocados descontentamentos com as cisternas 
construídas pelo PRORURAL, o qual solicitou um 
levantamento das demandas. 
- Escolha dos alunos das comunidades rurais que 
vão fazerem a capacitação na UNIVASF, para a 
implantação de telecentros e de formação de 
educadores sociais nas comunidades que não tem 
acesso a essa tecnologia. 

 

 

 

 

 

52 

 

 
- Associações; 
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 

 
 

 

- Foram feitas novas denúncias sobre a falta de 
qualidade da água distribuída, sobre a 
comercialização de DAP’s, por agricultores, e sobre 
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10/04/2018 
 

 

- IPA;  
- IF Sertão Pernambucano; 
- EMBRAPA; 
- UNIVASF; 
- ITERPE; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Orocó; 
- Prefeitura de Afrânio; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Afrânio; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Santa Maria da Boa Vista; 
- STR de Cabrobó. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Carros-Pipas; 
- DAP’s; 
- PAA; 

- Liberação PROINF 2013; 
- Informes; 

os recursos e datas das chamadas para o PAA; 
- Foi feita a escolha dos municípios do território que 
vão receber os caminhões frigoríficos e graneleiros, 
recursos estes do Governo Federal através do 
PROINF 2013, aonde esta escolha vai ser de acordo 
com a participação dos municípios na reunião do 
colegiado territorial; 
- Por fim, foram dadas informações sobre reuniões 
para tratar e apresentar o levantamento realizado 
sobre as condições da habitação rural dos 
municípios do território, sobre o pagamento das 
parcelas do Garantia Safra, sobre a compra de milho 
pela CONAB, distribuição da palha do milho e de 
bagaço de cana para alimentação animal e a 
entrega de um projeto de agroindústria por uma 
comunidade, aprovada por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

08/05/2018 

Associações; 
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- EMBRAPA; 
- UNIVASF; 
- Prefeitura de Cabrobó; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Orocó. 

 
 
 
 
 
 
- Apresentação levantamento 

habitação rural; 
- Barreiros e Barragens; 

- Informes 

- Foram dadas informações sobre o levantamento 
das demandas da habitação rural e sobre a 
quantidade de horas maquina para construção de 
barreiros e barragens; 
- Foi discutido o calendário para distribuição da 
Palha do Milho e o pedido de voz e voto, no 
Colegiado, pelo SINTRAF; 
- Foram informados os resultados da reunião com o 
Ministério Público, sendo o principal deles a 
necessidade de denuncias para melhoramento dos 
serviços dos carros-pipa. Por fim, foram dadas 
informações pelo BNB sobre a necessidade de ida a 
agencia daqueles agricultores que submeteram 
propostas e não receberam respostas por conta de 
pendencias.  

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

- Associações;  
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- PRORURAL;  

 
 
 

 

- Foram discutidas questões sobre o Garantia Safra, 
principalmente sobre o pagamento de parcelas 
atrasadas; 
- Foram dados informes sobre a quitação de dividas 
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05/06/2018 
 

 

- IF Sertão Pernambucano; 
- Secretaria da Mulher de Pernambuco; 
- UNIVASF; 
- Prefeitura de Petrolina; 
- Prefeitura de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Dormentes; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Orocó; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Orocó; 
- STR de Cabrobó; 
- STR de Dormentes. 

- Garantia Safra; 
- Compra de milho CONAB; 

- Informes 

com o BNB, sobre as atividades do IPA, sobre 
projetos do PRORURAL, sobre as cisternas da ASA 
e sobre a situação das eleições do STR de 
Petrolina; 
- Por fim, foram discutidas a má distribuição do milho 
feita pela CONAB e a necessidade do Colegiado 
não se humilhar nas solicitações a políticos, pois o 
Colegiado tem poder. 
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10/07/2018 

- Associações; 
- Componentes da Diretoria do Colegiado; 
- IPA;  
- EMBRAPA; 
- PRORURAL;  
- UNIVASF; 
- IF Sertão Pernambucano; 
- CODEVASF 
- Prefeitura de Petrolina; 
- Prefeitura de Orocó; 
- Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Petrolina; 
- CMDRS de Afrânio; 
- CMDRS de Lagoa Grande; 
- CMDRS de Santa Maria da Boa Vista; 
- CMDRS de Orocó; 
- CMDRS de Cabrobó; 
- STR de Petrolina; 
- STR de Afrânio; 
- STR de Dormentes; 
- STR de Lagoa Grande; 
- STR de Cabrobó. 

 
 
 
 
 
 
 

- Palha de milho; 
- Habitação Rural; 

- PAA; 
- Carros-Pipas; 

- Projetos PROINF 2018; 
- Informes 

- Foram discutidas novas datas para distribuição da 
palha de milho; 
- Informações sobre o programa de habitação rural; 
- Falou-se sobre a importância do PAA; 
- Foi discutida a chamada pública do Programa de 
Apoios a Projetos de Infraestrutura e Serviços em 
Territórios Rurais “PROINF” 2018, onde ficou 
decidido que o território vai elaborar uma proposta 
para concorrer a referida chamada pública; 
- Por fim, discutiu-se sobre a atual situação dos 
carros-pipa, que tem melhorado a partir da 
fiscalização e foram dados informes sobre as 
eleições do STR de Petrolina. 
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*Os representantes/participantes que tiveram seus nomes e/ou instituições citadas na ata da respectiva reunião. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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APÊNDICE B - Roteiro I da entrevista semiestruturadas 

 

 

Roteiro I: Tem o objetivo de identificar as possíveis contribuições das organizações 

de assessoria técnica, na dinâmica social desenvolvida. 

 

Identificação: 
 

Nome da organização: 
 

Endereço: 
 

Nome do entrevistado: 
 

1. Quanto tempo tem que a organização participa do Colegiado Territorial Sertão do 

São Francisco Pernambucano? 
 

2. Existe(m) pessoa(s) fixas que acompanham as reuniões? Ou há um rodizio no 

acompanhamento? 
 

3. As discussões do Colegiado são debatidas e socializadas em reuniões internas 

da organização? 
 

4. Existem semelhanças entre os objetivos da organização e do Colegiado? 
 

5. Existe alguma dependência de ordem metodológica e/ou financeira do Colegiado 

em relação à organização? 
 

6. As ações desenvolvidas no município pela organização passa por “aprovação” ou 

socialização, nas reuniões do Colegiado Territorial? 
 

7. Os temas tratados no Colegiado contribuiu na assessoria técnica junto aos 

agricultores e suas organizações? Se sim, de que maneira? 
 

8. Gostaria de fazer mais algum comentário? 
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APÊNDICE C - Roteiro II da entrevista semiestruturadas 

 

Roteiro II: Com o objetivo de inferir sobre as contribuições do colegiado para o 

desenvolvimento local, a importância da formação dos envolvidos e avaliar as 

convergências e divergências da sociedade civil e poder público no ambiente do 

colegiado. 
 

Identificação: 
 

Nome da organização:  
 

Endereço: 
 

Nome do entrevistado: 
 

1. Desde quando você e sua organização participam das reuniões do Colegiado? 
 

2. Existia no município espaços de discussão, antes da criação do Colegiado? 
 

3. O que mudou após a criação do Colegiado? 
 

4. Qual a sua maior motivação em participar das reuniões do Colegiado Territorial? 
 

5. As políticas públicas que chegam até o município são debatidas no Colegiado? 
 

6. Questões sobre o desenvolvimento do município como saneamento, saúde, 

educação, meio ambiente etc. são debatidas e encaminhadas ações no 

Colegiado? 
 

7. Houve nos últimos anos alguma capacitação/formação na parte técnica, social e 

política, no Colegiado? Se sim, qual foi à contribuição para o seu dia a dia? 
 

8. O poder público, prefeito (a), secretário (a) e demais participam das reuniões do 

Colegiado Territorial? 
 

9. O Colegiado consegue realizar audiências públicas e/ou reuniões junto ao poder 

público para amplo debate sobre questões pertinentes ao desenvolvi- mento do 

territorial e municipal? 
 

10. Gostaria de fazer mais algum comentário? 
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APÊNDICE D – Questionário 

 

Questionários: serão aplicados de maneira amostral aos participantes, com o 

objetivo de investigar o perfil dos participantes do colegiado, principalmente em 

relação a quantidades de mulheres, jovens e idosos e seus processos de 

empoderamento.  

1. Nome do (a) entrevistado (a):  

Comunidade:  

Organização: 

2. Qual a sua faixa etária?   

(   )  Jovem 18-29 anos  (   )  Adulto 30 – 59 anos  (   )  Idoso 60 ou mais anos. 

3. Sexo: 

(   )  Masculino    (   ) Feminino 

4. Escolaridade: 

(   ) Analfabeto  (   ) sabe ler e escrever  (   ) Ensino Fundamental – até a 4ª  serie 

(   ) Ensino Fundamental – da 5ª a 8ª serie  (   ) Ensino Médio – Completo 

(   ) Ensino Médio – completo  (   ) Ensino Médio – Incompleto 

(   ) Ensino superior – Completo  (   ) Ensino Superior – Incompleto 

5. Quantas reuniões do Colegiado participou no último ano? 

(   ) uma reunião  (   ) duas reuniões  (   ) três reuniões  (   ) quatro reuniões   

(   ) cinco ou mais reuniões   (   ) Todas reuniões. 

6. Como você avalia a sua participação no Colegiado Territorial? 

(   ) Ruim   (   ) Regular   (   ) Boa   (   ) Excelente   (   ) Não consigo opinar 

7. Questões referentes à sua comunidade, como qualidade do transporte 

escolar, qualidade da água, estradas vicinais, etc foram debatidas e 

encaminhadas ações nas reuniões do Colegiado? 

(   ) Sim    (   ) Não   (   ) Não sei responder 

8. A participação no Colegiado Territorial contribuiu para melhorias no 

envolvimento dos moradores na organização social da comunidade? 

(   ) Sim    (   ) Não  (   ) Não sei responder 

9. A participação no Colegiado Territorial contribuiu para promover melhorias 

na comunidade, principalmente em relação ao desenvolvimento local 

comunitário? 
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(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei responder 

10. As capacitações desenvolvidas pelo Colegiado Territorial tiveram 

resultados satisfatórios na comunidade e no município? 

(   ) Sim   (   ) Não  (   ) Não sei responder 

11. Qual(is) a(s) sua(s) maior(es) motivação(ões) em participar das reuniões do 

Colegiado Territorial? Escolher no máximo duas! 

(   ) Contribuir para melhorias na minha comunidade e município. 
 

(   ) Possibilidade de trocas de experiências com os outros participantes. 
 

(   ) Ficar sabendo de assuntos referentes ao município, país e do  mundo. 
 

(   ) Participar de capacitações que ajudam no meu dia a dia na comunidade. 
 

(   ) Lutar por um futuro melhor para as crianças e jovens da minha comunidade. 
 

(   ) Ficar sabendo de investimentos que são realizados no município via poder  

público e sociedade civil organizada. 

(   ) Outra motivação:  ______________________________________________ 
 

12. Como você avalia a atuação do Colegiado Territorial Sertão do São 

Francisco Pernambucano? 

(   ) Ruim   (   ) Regular    (   ) Boa   (   ) Excelente   (   ) Não consigo opinar 
 

13. Gostaria de mais algum comentário? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Parecer de aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco. 
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