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RESUMO 

 

A presente tese de doutorado estuda as relações entre território, políticas públicas e trajetórias 

de desenvolvimento em determinado espaço rural. Pretende-se conhecer as novas estratégias 

adotadas para a implantação das Políticas Públicas de desenvolvimento rural e em que medida 

estão contribuindo para materializar os processos de desenvolvimento com enfoque territorial 

no âmbito do território do Alto Oeste do Rio Grande do Norte (Brasil). As idéias que 

motivaram esta pesquisa surgiram desde perguntas até problemas mais gerais sobre as 

relações entre as pretenções teóricas das políticas públicas de desenvolvimento rural com 

enfoque territorial e a incidência dessas políticas na realidade da população rural, 

especialmente em territórios com carências socio-econômicas e político-institucionais, como é 

o Alto Oeste do Rio Grande do Norte. As linhas gerais do estudo se organizaram em torno de 

duas partes. A primeira analisou aspectos essenciais sobre desenvolvimento desde a 

perspectiva teórica, estendendo o debate para o âmbito rural e territorial, assim como sobre as 

trajetórias seguidas pelas políticas públicas de desenvolvimento rural para legitimar o enfoque 

territorial  no âmbito na União Européia, na América Latina e no Brasil. A segunda parte da 

tese se refere à análise empírica. Foram analisados os seguintes aspectos: a valorização dos 

atores locais sobre as políticas públicas para o espaço rural, considerando especialmente, os 

elementos potencializadores para a transição ao enfoque territorial; as relações institucionais e 

as características das ações coletivas para gestão das políticas de desenvolvimento na área de 

estudo e, por último, o papel das políticas públicas nas estratégias de diversificação das 

atividades dos agricultores familiares. Desde a perspectiva qualitativa, foram solicitadas 

informações por meio de entrevistas e questionários aos atores do território. Os resultados do 

estudo revelam que existe um processo de criação (ainda lento) de cultura comum de 

planejamento com enfoque territorial nas políticas públicas de desenvolvimento rural, 

especialmente no âmbito das instituições públicas federais. No entanto, esse fenômeno não é 

generalizado. No Alto Oeste do Rio Grande do Norte, as trajetórias para a incorporação do 

enfoque territorial nas intervenções das políticas públicas de desenvolvimento rural têm sido 

lentas e desiguais, encontrando dificuldades nas instituições estaduais e municipais. Existe 

enorme vazio entre a aprovação das políticas e programas e seu posterior desenvolvimento. 

De modo geral, as trajetórias adotadas pelos modelos de intervenção no território pouco tem 

gerado uma cultura que valorize iniciativas integradas (em diferentes ações) e que aproveitam, 

inclusive, as capacidades locais como objetivos primários das políticas com enfoque 

territorial. Além disso, a falta de colaboração e relações entre os atores do território, bem 

como o pouco conhecimento da população local sobre as ações e os programas, são alguns 

dos entraves para legitimar o enfoque territorial no Alto Oeste. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral explora la relación entre territorio, las políticas públicas y las trayectorias 

de desarrollo en un campo concreto. Su objetivo es responder a las nuevas estrategias que se 

adoptan para la implementación de políticas públicas en materia de desarrollo rural y en qué 

medida están contribuyendo a materializar los procesos de desarrollo con enfoque territorial 

en el territorio del oeste de Rio Grande do Norte (Brasil). El punto de partida de esta 

investigación es dar respuestas a cuestiones sobre las relaciones entre las pretensiones teóricas 

de políticas de desarrollo rural con enfoque territorial y el impacto de las intervenciones de 

estas políticas en la realidad de la población rural, especialmente en zonas de bajo desarrollo 

socioeconómico y político-institucional, como es el Medio Oeste de Río Grande del Norte. 

Para ello, el esquema del estudio está organizado en torno a dos partes. El primero trató de 

analizar algunos aspectos esenciales del desarrollo desde una perspectiva teórica, que se 

extiende el debate de ámbito rural y territorial. Esta parte también presenta un estudio de las 

trayectorias seguidas por las políticas públicas para el desarrollo rural para legitimar el 

enfoque territorial en la Unión Europea, América Latina y Brasil. La segunda parte de esta 

tesis fue un análisis empírico. En este bloque se analizan las relaciones institucionales y las 

características de las acciones colectivas para la gestión de la política de desarrollo en el área 

de estudio; se valora la percepción de los actores locales en las políticas públicas para las 

zonas rurales, teniendo en cuenta especialmente los elementos potenciadores para la 

transición al enfoque territorial; y, finalmente, el papel de las políticas públicas en las 

estrategias colectivas de los agricultores. El trabajo empírico cuenta con un análisis desde la 

perspectiva cualitativa a los actores del territorio, que proporcionó información a través de 

entrevistas y cuestionarios. Los resultados del estudio muestran que hay proceso de creación 

(aunque lento) de una cultura común de la planificación territorial con un enfoque en las 

políticas públicas para el desarrollo rural, especialmente en las instituciones públicas 

federales. Sin embargo, este fenómeno no está muy extendido. En Rio Grande do Norte, las 

trayectorias para la incorporación del enfoque territorial en las intervenciones de políticas de 

desarrollo rural se caracterizan por su lentitud y desigualdad, debido a las dificultades en las 

instituciones estatales y municipales. En particular, en el territorio de la Alto Oeste hay una 

enorme brecha entre la adopción de políticas y programas y su posterior desarrollo. En 

general, las trayectorias adoptadas por modelos de intervención en el pequeño territorio han 

generado una cultura que valora iniciativas integradas (a través de diferentes acciones) y las 

ganancias, incluyendo las capacidades locales como objetivos primordiales de las políticas 

con un enfoque territorial. Además, la falta de cooperación y las relaciones entre los actores y 

el poco conocimiento de la población local acerca de las acciones y programas, son algunas 

de las primeras barreras para legitimar el enfoque territorial en el Alto Oeste. 

 

Palabras clave: Políticas públicas. Desarrollo rural. Enfoque territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This doctoral thesis studies the relationships between territory, public policies and 

development paths in particular rural areas. It is intended to recognize the new strategies 

adopted for the implementation of public policies for rural development and the extent to 

which they are contributing to materialize development processes with a territorial approach 

within the territory of Alto Oeste, Rio Grande do Norte (Brazil). The ideas which motivated 

this research arose from questions to more general problems on the relationship between the 

theoretical pretensions of public policies on rural development areas with a territorial 

approach and the impact of these policies on the reality of the rural population, particularly in 

areas with socio-economic needs, and political and institutional, as it is the Alto Oeste of Rio 

Grande do Norte. The general guidelines of this research comprise two parts. The first one 

analyzed key aspects of the development from the theoretical perspective, extending the 

debate for rural and territorial scope, as well as on the paths followed by public policies for 

rural development to legitimize the territorial approach within the European Union, in Latin 

America and Brazil. The second part of the thesis refers to empirical analysis. The following 

aspects were analyzed: the appreciation of local stakeholders on public policies for rural 

areas, especially considering, the enhancers elements for the transition to the territorial 

approach; institutional relations and characteristics of collective actions for development 

policies management in the study area and finally, the role of public policies in the 

diversification strategies of the activities of family farmers. As from a qualitative perspective, 

information, through interviews and questionnaires to stakeholders in the territory, were 

requested. The study results show that there is a creation process (still slow) of common 

culture of territorial planning with focus on public policies for rural development, specially, 

within the federal public institutions. However, this phenomenon is not widespread. In the 

Alto Oeste of Rio Grande do Norte*, the trajectories for the incorporation of the territorial 

approach in the interventions of rural development policies have been slow and uneven, 

finding difficulties in state and municipal institutions. There is a huge gap between the 

adoption of policies and programs and their subsequent development. Generally, the 

trajectories taken by the intervention models in the territory very little have generated a 

culture that appreciates integrated initiatives (in different shares) and which profit, including, 

local capacities as primary objectives of policies with a territorial approach. Besides that, the 

lack of cooperation and relations among the actors of the territory, as well as the little 

knowledge of the local population about the actions and programs, are some of the barriers to 

legitimate the territorial approach in the Alto Oeste. 

 

Keywords: Public policies, rural development, territorial approach 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre território, políticas públicas e desenvolvimento rural sempre foi um 

objeto de estudo bastante complexo, tanto pela própria complexidade na conceitualização dos 

termos como por seu caráter analítico, que exige, além da articulação de uma abordagem 

multidisciplinar (economia, geografia, sociologia, antropologia, história), a construção de 

nexos para explicar as mudanças que tiveram lugar no espaço rural brasileiro. O processo de 

desenvolvimento em um país implica avançar para sociedades integradas que potencializem a 

formação do capital humano, gerem oportunidades para seus habitantes e criem espaços 

democráticos de participação cidadã para combater a exclusão social. 

A exclusão social definida como a privação de indivíduos e/ou grupos sociais de 

oportunidades, bens ou serviços, é um problema que afeta uma elevada camada da população 

mundial, em geral, e da população brasileira, em particular. Durante muito tempo o mapa 

social e das atividades econômicas no Brasil foi se movendo e agora parece estar sujeito e 

demandando novas e importantes mudanças.  

À medida que aumenta o dinamismo econômico, percebe-se a perda de ritmos ou a 

incapacidade de incorporação (nesta dinâmica) de alguns setores populacionais, de atividades 

e zonas geográficas. A incapacidade de acompanhar esse ritmo, ou de gerar iniciativas 

próprias, acentua os contrastes na dinamicidade de determinadas zonas e seu entorno gerando, 

consequentemente, claros processos de exclusão e/ou desigualdades espaciais. 

As políticas públicas surgem com o propósito de dar respostas aos conflitos sociais 

que são gerados no âmbito da sociedade, constituindo-se em espaços de gestão e solução dos 

conflitos que não podem ser resolvidos na esfera do mercado. Nesse sentido, o setor público 

intervem desde a esfera político-estatal e da intervenção direta na vida social, dada a 

insuficiência dos mecanismos da sociedade civil para satisfazer demandas específicas em 

situações conflitivas. 

Os desafios enfrentados pelas áreas rurais na América Latina e, particularmente, no 

Brasil, estão relacionados às diferentes carências históricas e às dificuldades de se adequarem 

às mudanças geradas pelas demandas das dinâmicas sociais, demográficas, econômicas, 

ambientais e tecnológicas, que requerem formas mais complexas e eficazes de intervenção, 

aumentando o acesso e a qualidade dos serviços ofertados à população, bem como as formas 

de gestão desses serviços.  
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Nesse contexto, o âmbito rural brasileiro, fruto de velhas heranças políticas e do 

abandono, segue no seu dia-a-dia o risco do anteriormente assinalado, apesar do meio rural 

ser, todavia, o componente determinante e característico da fisionomia social de muitos 

municípios do país. Estes desajustes existentes nos espaços rurais brasileiros foram, em 

muitos casos, resultado de políticas agrárias, que não dispunham de bagagem teórica e muito 

menos instrumental analítico adequado para enfrentar realidades adversas. Tais políticas, 

estabelecidas para corrigir as desigualdades regionais, revelaram a incapacidade de fazê-lo, 

pois a preocupação pela eficiência e por grandes resultados agregados, levou ao desinteresse 

pelo fator da equidade, elevando os custos sociais, a deterioração ambiental, o  crescimento da 

pobreza rural e a distância entre zonas rurais e urbanas. 

Nesse sentido, as trajetórias das novas políticas públicas para o espaço rural 

brasileiro  aparecem se mostrando  dispostas a dar um novo rumo aos problemas rurais e a não 

repetir os erros do passado, dado que o espaço rural se converte, cada vez mais, numa fonte de 

oportunidade para os recursos naturais. A produção de alimentos de qualidade, os serviços e 

os usos recreativos desses espaços, são fatores que requerem novas estratégias políticas de 

intervenção e maior participação dos atores locais na tomada de decisões sobre seus 

problemas e suas oportunidades. 

Todas essas perpectivas exigem do Brasil e dos seus estados federados iniciativas 

políticas práticas, que contribuam para a redução das desigualdades espaciais (entre rural/rural 

e rural/urbano) por meio de novas formas de intervenção. A consideração do enfoque 

territorial nas políticas públicas para o meio rural, exigirá, obviamente, uma redefinição e 

maior esforço em suas formas de implementação, dado o caráter prevalencente de integralizar 

os âmbitos econômico, social, institucional e ambiental. 

Considerando-se os fatores relacionados nos parágrafos anteriores, as ideias que 

motivaram esta investigação surgiram a partir de perguntas e problemas muito gerais sobre as 

relações entre as pretenções teóricas das políticas públicas de desenvolvimento rural e a 

incidência das intervenções na realidade dos agricultores familiares no Rio Grande do Norte 

(RN). Em concreto, consideram-se importantes os seguintes problemas: 

a) As políticas e programas públicos destinados ao meio rural, no estado do Rio 

Grande do Norte, estão de acordo com as (novas) orientações, considerando de 

forma prevalente os aspectos rurais aos agrários? Em sua aplicação prática, 

prevalece o enfoque descendente ou ascendente; 

b) Em que medida existe sintonia entre as discussões que emanam das instituições 

responsáveis pela aplicação das políticas e programas de desenvolvimento rural e 
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a forma como os agricultores percebem os problemas no meio rural?  Como se 

produz a incidência territorial das intervenções;  

c) Qual a valorização dos agricultores familiares em relação aos programas de 

desenvolvimento rural levados a cabo em território caracterizado por carências 

socio-econômicas e político-culturais; 

d) Que fatores mobilizam as ações dos agricultores familiares do estado do Rio 

Grande do Norte a optarem por processos de diversificação das atividades, dentro 

da exploração agrária? Existe vinculações com as orientações das políticas 

públicas de desenvolvimento rural? 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E MARCO DE REALIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta investigação pretende ser um instrumento de conhecimento mais ordenado sobre 

a problemática do meio rural no estado do Rio Grande do Norte (RN) e das questões 

relacionadas com incidência territorial das intervenções de políticas públicas no estado, 

especialmente em territórios com carências socioeconômicas e políticoinstitucionais, como é 

o Alto Oeste do estado. 

Além disso, pretende-se contribuir para o conhecimento da gestão das políticas 

públicas, ao verificar as trajetórias e estratégias de desenvolvimento rural que incidem no 

território, além de contribuir para reflexões e alternativas mais sustentáveis (possibilidades e 

limites) de desenvolvimento para o meio rural do RN, que privilegiem os recursos locais, bem 

como a participação da população local na escolha e decisão das ações para o 

desenvolvimento de suas comunidades. 

Ao serem defininidas as similitudes e diferenças entre as ações para a aplicação das 

politicas públicas de desenvolvimento rural e a visão subjetiva dos atores locais, há uma 

contribuição para que as políticas e programas de desenvolvimento rural e suas estratégias de 

aplicação evitem os custos e riscos de um modelo de desenvolvimento espontâneo, como em 

outras épocas.  

Precisamente, o estudo das estratégias locais de desenvolvimento rural se constitui 

uma linha de investigação importante, no sentido de mostrar as trajetórias de dificuldades da 

população rural (especialmente do pequeno agricultor), fruto dos modelos de 

desenvolvimento rural adotados anteriromente no país.  
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O interesse da realização do estudo no Alto Oeste do Rio Grande do Norte (RN), 

justifica-se por meio de algumas razões, quais sejam: o fato de existir uma relação pessoal e 

profissional do pesquisador com essa região e devido essa área ser caracterizada como uma 

região pobre do ponto de vista do planejamento e do acesso às políticas públicas.  

Por outro viés, esta investigação é cada vez mais urgente no RN. Junto ao problema 

da pobreza rural, o estado conta, paradoxalmente, com importantes recursos subutilizados no 

espaço rural, especialmente nas áreas no interior, que correm o risco de deterioração, por 

fragilidade dos recursos naturais e socioculturais (pelo mau uso e aproveitamento) e pelas 

deficiências no planejamento das políticas públicas para o espaço rural.  

Além disso, a adoção do território do Alto Oeste como uma escala espacial mais 

apropriada à aplicação das políticas públicas para o meio rural, a partir de 2003, incentivou a 

análise do tema e a necessidade de compreender os processos de intervenção e adaptação dos 

atores locais. No entanto, estas novas orientações para as políticas  de desenvolvimento rural 

abrem novos conteúdos, estratégias, tarefas e desafios cada vez mais complexos, requerem 

cenários de intervenções públicas cada vez menos dependentes de um único fator (como por 

exemplo o econômico), e mais integrado com o conjunto dos recursos do território. Fatores 

também motivadores desta pesquisa. 

 

1.1.1 Hipóteses do trabalho  

 

Nos últimos anos, o surgimento de processos de desenvolvimento rural, que tratam 

sobre a ação coletiva para a transição ao enfoque territorial no âmbito das políticas públicas 

do governo brasileiro, nos levou a fazer algumas interrogações, umas muito gerais, outras 

mais específicas, suscitadas pela observação da realidade dos espaços rurais no estado do Rio 

Grande do Norte e, especialmente, sobre os processos de planejamento no campo das políticas 

públicas de desenvolvimento rural (com enfoque territorial) que estão incidindo nesses 

espaços.  

Desse modo, é importante saber: quais fatores foram essenciais na configuração 

recentes das políticas públicas de desenvolvimento rural, ao adotarem o enfoque territorial?  

Quais as características da cooperação e das relações institucionais para a gestão coletiva das 

políticas públicas no âmbito do Alto Oeste? Qual a sintonia existente entre as políticas 

públicas - advindas das instituições comprometidas com a introdução de programas de 
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desenvolvimento sustentável - e a forma como os agricultores percebem tais políticas? Quais 

elementos são potencializadores para a transição das políticas públicas agrárias ao enfoque 

territorial? Quais as motivações que conduziram os agricultores a desenvolver atividades 

diversificadas em seus estabelecimentos agropecuários? Qual o papel das políticas públicas 

nesse processo?   

Todos esses questionamentos de partida servem como apoio para dar possíveis 

respostas aos objetivos da investigação. Na sequência, descrevem-se as principais hipóteses 

que orientam este trabalho, todas de caráter descritivo, cujo objetivo é tanto descrever como 

classificar um caso concreto, medir e comparar os resultados. 

A primeira hipótese, refere-se ao âmbito mais geral da dimensão territorial que vem 

adquirindo as políticas publicas para o meio rural brasileiro. As demais hipóteses, referem-se, 

precisamente, ao caso empírico que nos ocupa, ou seja, as trajetórias e possibilidades seguidas 

no processo de materialização das políticas públicas de desenvolvimento rural com enfoque 

territorial em uma área concreta do estado do RN: o Alto Oeste. 

A hipótese inicial, mais geral, considera-se de grande importância entender a 

configuração recente das políticas de desenvolvimento rural européias e a importância que 

estas estão adquirindo na dimensão das estratégias do planejamento territorial das políticas de 

desenvolvimento rural no âmbito da América Latina e do Brasil, especialmente a partir do 

enfoque territorial. Para isso, assume-se que o forte componente territorial nas políticas 

comunitárias da União Europeia (UE) foram importantes na definição das trajetórias das 

políticas públicas de desenvolvimento rural com o enfoque territorial tanto na América Latina 

como no Brasil.  

A segunda hipótese assume que, apesar de algumas instituições públicas implicadas 

na implantação e gestão das políticas públicas de desenvolvimento rural terem adotado em 

seus discursos os objetivos e orientações das políticas territoriais, tais orientações não foram 

ao todo colocadas em prática ou não foram traduzidas em iniciativas territoriais concretas no 

âmbito da área estudada.  

A terceira hipótese reconhece a existência de uma dimensão territorial a nível 

federal, na implantação das políticas de desenvolvimento rural, que está cobrando importância 

cada vez maior das escalas geográficas inferiores, das entidades (públicas e privadas) e da 

sociedade civil. Neste sentido, o papel atribuído pelas diretrizes das políticas territoriais à boa 

governança, à gestão coletiva e às relações institucionais na materialização das ações das 

políticas territoriais é de fundamental importância. No entanto, assume-se que a dificuldade 
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de cooperação institucional e de competências, bem como a falta de legislação específica 

acerca dessa matéria, dificultam a aplicação efetiva das políticas territoriais no Alto Oeste. 

Este fato equivale dizer que existe uma falta de sintonia entre os programas e 

discursos oficiais das instituições e a materialização das ações de tais programas, 

especialmente no que se refere aos elementos potencializadores para a transição ao enfoque 

territorial. A lógica que prevalece sobre a materialização (e orientação) das políticas públicas 

é de natureza econômica. 

A quarta e última hipótese, assume que as trajetórias das políticas públicas de 

desenvolvimento rural no Alto Oeste pouco tem contribuído para a diversificação das 

atividades nos estabelecimentos agropecuários dos agricultores familiares.  

Dessa forma, definem-se duas possibilidades: primeiro, que a diversificação no 

território se apresenta como uma alternativa à agricultura convencional, uma vez que permite 

aos agricultores reduzirem sua dependência e vulnerabilidade em relação às atividades 

especificamente agrícolas. Segundo, porque a opção dos agricultores em diversificar as 

atividades em seus estabelecimentos pouco tem a ver com os incentivos das políticas públicas, 

ou seja, as políticas públicas não desempenham um papel fundamental nas estratégias de 

diversificação das atividades dos agricultores familiares do Alto Oeste. 

 

1.1.2 Os objetivos do trabalho  

 

Apartir dos questionamentos formulados pelas hipóteses do trabalho, estabelece-se 

uma sequência de etapas de estudos teóricos e análises condizentes com a constatação 

empírica. Em linhas gerais, os pressupostos metodológicos para cumprir os objetivos 

propostos neste trabalho, estão relacionados com múltipla finalidade e consistem em tratar dos 

seguintes aspectos: proporcionar informações sobre as trajetórias seguidas pelas atuais 

políticas públicas de desenvolvimento, especificamente, as estratégias e limites de gestão das 

atuais políticas públicas em áreas concretas, bem como proporcionar informações sobre as 

percepções e diferentes respostas dos atores nos territórios às estratégias das políticas de 

desenvolvimento adotadas.  

No âmbito desta tese, procura-se obter informações que, uma vez interpretadas, 

sirvam para elaborar considerações sobre os diferentes aspectos relacionados ao tema do 

desenvolvimento rural com enfoque territorial, como objeto de atuação pública. No geral, 
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alguns objetivos desta tese têm relação com os aspectos mais gerais do desenvolvimento 

territorial local, e outros, centram-se em estudo mais aplicado. 

Neste sentido, para conseguir os objetivos, o estudo retém a atenção nas ações 

coletivas para a implantação das políticas públicas de desenvolvimento com enfoque 

territorial, como objeto de análise, e aborda a pesquisa em duas perspectivas principais: uma 

teórica, que faz referência ao marco conceitual e teórico dentro do qual se inclui o tema 

central desta tese; e outra empírica, que procura dar respaudo aos temas tratados no decorrer 

do trabalho. Na sequência, definem-se os principais objetivos da tese. 

 

1.1.2.1 Os objetivos em relação aos fatores conceituais e teóricos da tese 

 

Em relação à perspectiva teórica da tese, busca-se mostrar os principais aspectos do 

marco de referência conceitual e teórico que guiaram as estratégias de desenvolvimento rural 

e sua transição para o enfoque territorial. Faz-se inicialmente uma revisão bibliográfica sobre 

a evolução teórica e os aspectos conceituais fundamentais de diferentes modelos 

interpretativos de desenvolvimento existentes na literatura e que serviram de base para a 

elaboração das políticas públicas de desenvolvimento rural. Posteriormente, faz-se uma 

análise das trajetórias e estratégias adotadas pela União Européia, América Latina e Brasil, 

para a implantação do enfoque territorial no âmbito das políticas de desenvolvimento rural. 

O objetivo principal desta parte conceitual se relaciona com o fato de que o termo 

desenvolvimento empregado de forma comum e assumido pelas instituições públicas é 

complexo e bastante amplo, que pode implicar em certa ambiguidade. Dessa forma, 

inicialmente, procura-se conhecer alguns antecedentes que sirvam de origem do conceito, 

especialmente a partir das teorias da ciência econômica no século XX e, a partir daí, 

considera-se relevante fazer uma busca das principais definições de diferentes autores, 

provenientes de diversos campos de conhecimentos científicos.  

Considera-se indispensável essa análise para enterder a configuração atual das 

políticas de desenvolvimento em uma perspectiva rural com enfoque territorial. Em um 

segundo momento, apresentam-se algumas discussões com base em bibliografias existentes 

sobre as estratégias de desenvolvimento, nos âmbitos da União Européia (UE), América 

Latina e Brasil, na busca de uma proposta de desenvolvimento rural compatível com a coesão 

econômica, social e meio ambiental.  
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O objetivo para concentrar a análise nesses três âmbitos é, principalmente, devido a 

importância que teve a política de desenvolvimento rural européia recente na revisão das 

políticas latinoamericanas de intervenção nas áreas rurais, especialmente a partir do enfoque 

territorial. Essa hipótese de partida consiste em verificar a influência do componente 

territorial das políticas comunitárias de desenvolvimento rural da União Europeia (UE), nas 

estratégias do planejamento territorial no âmbito da América Latina e do Brasil, bem como 

seus principais instrumentos e características de sua aplicação.     

 

1.1.2.2 Os objetivos em relação aos fatores empíricos da tese 

 

Na perspectiva empírica, trata-se de um estudo de caso sobre as ações, em diferentes 

contextos, das intervenções públicas para o desenvolvimento de áreas rurais. Como 

instrumento de análise, a atenção concentra-se na política de desenvolvimento rural brasileira, 

com implicações no estado do Rio Grande do Norte (RN). Pretende-se pesquisar os elementos 

da realidade local relacionados com o planejamento e gestão social das políticas públicas de 

desenvolvimento rural, com o enfoque territorial, no estado do Rio Grande do Norte, 

especificamente no território do Alto Oeste. 

O objetivo geral do trabalho é conhecer as novas estratégias que estão sendo 

adotadas para a implantação das ações das Políticas Públicas de desenvolvimento rural e em 

que medida estão contribuindo para materializar os processos de desenvolvimento, com 

enfoque territorial, no âmbito do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Em concreto, verificar 

as trajetórias e características das atuações locais a favor dos processos de desenvolvimento 

rural com enfoque territorial no âmbito das políticas públicas. 

Precisamente, a transcedência qualitativa do estudo no âmbito do Alto Oeste suscitou 

a curiosidade e motivou a realização da pesquisa  acerca dos diferentes aspectos relacionados 

com o desenvolvimento territorial, participativo e integrado como objeto de atuação pública. 

Com isso, pretende-se encurtar a relação do desenvolvimento com uma política pública de 

escala territorial menos ampla, mas com elementos comuns de conteúdo, como é o enfoque 

territorial. 

A escolha do território do Alto Oeste, como campo empírico para esta pesquisa, 

supõe assumir um conjunto de temas de indubidável interesse e importante repercussão que 

pode extrapolar o âmbito dos objetivos estabelecidos para esta tese. Dessa maneira, dada a 
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realidade complexa e desarticulada no contexto territorial, optou-se por estruturar o objetivo 

geral em três níveis específicos de análises.  

Nesse contexto, os objetivos específicos ficarão organizados ao redor dos seguintes 

enunciados: 

a) Conhecer a opinião subjetiva e a valorização dos atores locais sobre os efeitos e 

importância das políticas públicas de desenvolvimento para o meio rural do Alto 

Oeste e as atitudes dos agricultores ante as mesmas, considerando, especialmente, 

os elementos (dimensões) potencializadores para a transição ao enfoque territorial; 

Por meio da aplicação de questionários e de um conjunto de entrevistas aos atores 

locais, representativos das ações públicas para o meio rural, procura-se conhecer: as principais 

políticas desenvolvidas para o meio rural do território, suas fases de implantação e 

desenvolvimento, seus efeitos para os agricultores e para o território, bem como os elementos 

potencializadores para o enfoque territorial do desenvolvimento rural, identificados pelos 

atores locais. Deu-se ênfase às manisfetações dos próprios agricultores, enquanto atores do 

processo de transição. 

b) Analisar as características das relações institucionais para a implantação e gestão 

coletiva das políticas públicas de desenvolvimento rural com enfoque territorial; 

Para analisar o desenvolvimento desde o enfoque territorial, faz-se necessário 

verificar as relações institucionais entre os atores do território. Com este fim,  serão estudadas 

as características dos atores locais, das intervenções de políticas públicas e das articulações e 

cooperações das entidades locais para o desenvolvimento rural. O intuito é conhecer a posição 

das instituições locais em termos de capacidades para desenvolver processos de 

desenvolvimento com enfoque territorial, analisando suas relações com outras instituições e 

com os atores da sociedade civil.   

c) Verificar a influência das políticas públicas de desenvolvimento rural nas 

estratégias coletivas dos agricultores, no sentido de promover e diversificar as 

atividades em seus  estabelecimentos agropecuários. 

Para isso, procura-se identificar  as razões que motivaram os agricultores familiares a 

gerarem processos alternativos e estratégias de diversificação (com características territoriais) 

dentro dos estabelecimentos agrários, e suas possíveis relações com as orientações das 

políticas públicas de desenvolvimento rural; 
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Por último, a partir das motivações expostas, do interrogante de partida e da 

determinação dos objetivos, tenta-se determinar se esses objetivos estabelecidos permitem 

aproximar o território do Alto Oeste aos pressupostos das políticas públicas de 

desenvolvimento rural com enfoque territorial. E, como finalidade derradeira,  pretende-se 

extrair algumas conclusões e considerações finais sobre as orientações que podem ser mais 

adequadas  para o contexto do território analisado, bem como se deseja que o estudo vá mais 

além de um território concreto  e permita fazer algumas reflexões sobre as diferentes ações de 

políticas públicas que já são colocadas em prática. 

 

1.2 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese está estruturada em 8 capítulos, agrupados em quatro grandes partes. A 

primeira parte corresponde ao marco introdutório e metodológico da pesquisa, em que se faz 

uma aproximação ao contexto geral, ao marco da realização e à problemática da pesquisa, 

detalhando a justificativa, as hipóteteses e os objetivos que motivaram e permitiram que a tese 

avançasse nessa linha. Além disso, o segundo capítulo desta primeira parte apresenta as bases 

empíricas e os procedimentos metodológicas para a construção desta tese. 

A segunda parte corresponde ao marco de referência conceitual e teórico da pesquisa, 

que se ocupa de revisar algumas bibliografias existentes sobre a evolução teórica e os 

aspectos conceituais fundamentais das principais teorias relacionadas ao objeto da pesquisa, 

bem como contextualizar as estratégias de desenvolvimento rural nos âmbitos da União 

Européia, América Latina e Brasil. Integram esta parte os capítulos 3 e 4.  

O capítulo 3 descreve sobre a evolução e problemas do conceito de desenvolvimento 

(sob várias óticas), mostrando especial interesse na evolução conceitual, inclusive, no marco 

do pensamento dos países em desenvolvimento, bem como apresenta algumas orientações 

teóricas do desenvolvimento dentro de uma perspectiva rural e territorial.  

O capítulo 4 apresenta discussões sobre as estratégias de desenvolvimento nos 

âmbitos da União Européia, América Latina e Brasil, em busca de uma proposta de 

desenvolvimento compatível com a coesão econômica, social e meio ambiental. trata das 

trajetórias dessas áreas, desde o desenvolvimento agrário até a perspectiva de incorporação do 

enfoque territorial em suas políticas públicas de desenvolvimento rural.  
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O capítulo começa contextualizando a evolução e as transformações das políticas 

públicas de desenvolvimento rural na União européia, caracterizadas pelos fortes 

componentes comunitáros e pela emergência do paradigma da sustentabilidade e do enfoque 

territorial, como objetivo político do século XXI. Na sequência do capítulo, analisam-se os 

caminhos perseguidos pela América Latina na tentativa de empregar o enfoque territorial no 

panorama de suas políticas de desenvolvimento rural, como proposta de um modelo de 

desenvolvimento mais equililibrado e sustentável. Além disso, procura-se mostrar as 

particularidades das transformações nas áreas rurais brasileiras, bem como as estratégias 

adotatas pelo Brasil com o objetivo de implantar o enfoque territorial, como proposta de 

intervenção no campo das políticas públicas de desenvolvimento rural.  

A terceira e última parte, integrada por 4 capítulos (capítulos de 5 a 8) que, por sua 

vez, se dividem em distintas seções, constitui a descrição e análise dos resultados da 

perspectiva empírica do trabalho. Nesta seção são apresentados e interpretados os elementos 

da realidade local para intervenção e gestão das políticas públicas de desenvolvimento rural 

com enfoque territorial no estado do Rio Grande do Norte, com base nas respostas obtidas 

pelos questionários e entrevistas.  

O capítulo 5 se dedica a descrever as principais características do contexto em que se 

dá a ação, contextualizando os principais elementos da área eleita para o estudo empírico e 

apresenta os aspectos e informações gerais sobre a evolução de variáveis sócioeconômicas no 

Rio Grande do Norte, como elementos importantes que marcaram as características do espaço 

rural do Alto Oeste. Além disso, o capítulo também expõe os principais elementos 

conceituais-analíticos que servirão de referência para a análise empírica. 

O capítulo 6 se divide em duas seções. A primeira, caracteriza as principais políticas 

e programas públlicos nas diferentes escalas administrativas (nacional, estadual e local), 

procurando concentrar a atenção em suas características, objetivos e instrumentos, com 

especial atenção para as políticas e programas públicos, com implicações no espaço rural do 

Rio Grande do Norte, mais especificamente, no Alto Oeste potiguar. A segunda, verifica a 

percepção subjetiva dos atores em relação à aplicação das políticas públicas no âmbito do 

território, especialmente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

(PRONAT), considerando, também, os aspectos relevantes da transição para o enfoque 

territorial do desenvolvimento rural. Dentre os principais pontos deste capítulo, destacam-se:  

a) a contribuição dos programas para o fortalecimento do território;  
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b) as demandas e projetos prioritários no território; e 

c) a valorização dos agricultores ante as políticas de desenvolvimento rural e a 

transição para o enfoque territorial. 

O capítulo 7 descreve e analiza as estratégias e ações coletivas para a intervenção das 

políticas públicas de desenvolvimento rural no Alto-Oeste. A análise se concentra nos 

seguintes aspectos:  

a) agentes e atores de intervenção no território; 

b) cooperação local e relações institucionais; e 

c) ações coletivas para a intervenção e gestão das políticas públicas de 

desenvolvimento rural no território.  

Também se expõe as características e estratégias das ações coletivas desenvolvidas 

no âmbito do colegiado territorial, bem como as limitações e obstáculos para a gestão das 

políticas públicas no território, finalizando com uma descrição das principais características 

do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável, como instrumento prático de 

contribuição ao debate sobre a sustentabilidade e o planejamento. 

No capítulo 8 se abordam as estratégias coletivas de diversificação das atividades nos 

estabelecimentos agropecuários dos agricultores familiares do território, com importância 

sobre o papel das políticas públicas nesse processo. A descrição e análise é feita considerando 

os seguintes tópicos:  

a) as principais atividades diversificadas que estão sendo desenvolvidas no âmbito 

do território;  

b) os fatores que desencadearam o processo de criação e consolidação das atividades 

diversificadas; e  

c) a compatibilidade das atividades que estão sendo desenvolvidas com as 

orientações das políticas públicas.   

Os elementos expostos em cada capítulo são os que, nesse contexto, consideram-se 

relevantes para verificar as hipóteses e objetivos desta pesquisa. Apesar de que outros fatores 

poderiam ser incluídos nesta análise, acredita-se que o exercício empírico realizado permitiu 

obter conclusões capazes de explicar os fatores determinantes das estratégias de implantação 

das políticas de desenvolvimento rural na área estudada. 

A tese finaliza com umas conclusões e considerações sobre as estratégias que são 

adotadas para materializar o enfoque territorial no âmbito das Políticas Públicas de 

desenvolvimento rural no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Além disso, durante a 
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realização desta tese, surgiram algumas questões que, dada a impossibildade de serem 

analizadas convenientemente, podem se constituir em futuras linhas de investigações. 
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   CAPÍTULO II 

BASES METODOLÓGICAS DA TESE 
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2 BASES METODOLÓGICAS DO TRABALHO 

 

Determinar as relações entre os diversos elementos que compõem os processos de 

desenvolvimento num territorio específico não é tarefa fácil. Seguindo as etapas fundamentais do 

método científico, procura-se combinar uma análise metodológica mediante a sistematização das 

informações dos diferentes agentes envolvidos no processo de desenvolvimento rural, a fim de 

responder alguns questionamentos sobre as condições existentes nas áreas rurais para 

impulsionar processos de transformações socioeconômicas.    

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Dadas as características dos fatos a serem estudados, a pesquisa se baseia em 

distintas aproximações teóricas e metodológicas. Desde a perspectiva teórica, o caráter 

multidisciplinar dos estudos de desenvolvimento rural em um território exige certa 

complementariedade e sinergias entre diversas vertentes teóricas do desenvolvimento. São 

especialmente importantes as contribuições das áreas da economia, da geografia e da 

sociologia, com conceitos que provocam um indiscutível intercâmbio de enriquecimento 

teórico.  

Do ponto de vista metodológico, utiliza-se de procedimentos de caráter qualitativo 

com o objetivo de obter a máxima informação possível e minimizar o grau de subjetividade 

associado à mesma. Com a legitimidade da pesquisa qualitativa, especialmente nas ciências 

sociais, dada a natureza interdisciplinar de diferentes estudos, esse método vem ganhando 

espaço no universo da pesquisa (CRESWELL, 2010, p. 239). 

Em função dos objetivos gerais e específicos estabelecidos para esta tese, o 

organograma apresentado na Figura 1, sintetiza o fio condutor da metodologia desenvolvida. 

Partindo-se de diferentes contextos temporais e espaciais, e das características inerentes ao 

próprio objeto de estudo, utilizam-se métodos que podem ser qualificados como 

“convencionais”, que se dividem em duas partes: uma análise de caráter bibliográfico-

documental e outra de caráter empírico, um estudo de caso. 

A parte bibliográfica se baseia na análise de estudos científicos, por meio de livros, 

pesquisas, artigos, teses dotorais, revistas etc., vinculados com a temática desta tese. Esta 
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análise caracteriza-se por dois aspectos, do ponto de vista complementar: um estudo com a 

utilização de bibliografias mais gerais sobre os aspectos teóricos-conceituais do tema; o outro 

estudo, mais específico, sobre a realidade territorial, relacionando as dinâmicas locais e os 

processos de intervenção pública para o desenvolvimento local.  

A parte documental procura reunir elementos empíricos relativos às trajetórias e 

dinâmicas das políticas de desenvolvimento rural no contexto territorial. Houve o empenho 

em aanalisar documentos, planos e projetos locais, matérias de jornais, informes, periódicos, 

atas de reuniões, dentre outros meios informativos, que tratam sobre as dinâmicas de 

intervenções públicas na área de estudo. Também foram importantes as informações pessoais 

obtidas por meio da assistência e da participação de eventos no território, como reuniões, 

workshops, assembléias etc.  

O segundo âmbito metodológico do estudo apresenta um caráter muito mais 

aplicado, trata-se de estudo de caso, que requer detalhamento mais aprofundado. Nessa 

perspectiva empírica, procura-se estudar os diferentes contextos das intervenções públicas 

para materializar o enfoque territorial nas políticas de desenvolvimento rural. Como 

instrumento de análise, a atenção se concentra nas políticas públicas de desenvolvimento rural 

brasileiras, com implicações no estado do Rio Grande do Norte (RN), especificamente no 

Alto Oeste do estado. 

Inicialmente, foi feito um levantamento das principais políticas e programas 

públlicos (características, objetivos e instrumentos), com implicações no meio rural do RN. 

Na sequência foram entrevistados agentes da administração pública, especialistas, sindicatos 

dos trabalhadores rurais, membros do colegiado territorial, associações de agricultores etc., 

localizados em espaço geográfico delimitado. Esse exercício empírico permitiu obter 

conclusões gerais para explicar os fatores que incidem, condicionam e/ou determinam o 

funcionamento das políticas de desenvolvimento nas áreas rurais.  
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Figura 1 – Principais procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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2.1.1 O estudo de caso como estratégia da pesquisa 

 

O estudo de caso como estratégia da pesquisa procura explicar os fenômenos que 

ocorrem no território no âmbito das ações das políticas públicas e desenvolvimento territorial. 

Uma das principais razões para a escolha do estudo de caso é devido sua capacidade de 

fornecer uma série de conclusões gerais, a partir da análise de determinado número de casos 

selecionados, tratando de descubrir os fatores incidentes e condicionantes, que determinam as 

características do problema objeto de estudo.  

De acordo com Yin (2005, p. 20), o estudo de caso facilita a compreensão dos 

fenômenos sociais complexos e em geral, permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, tais como: ciclos de 

vida individuais, processos organizacionais e administrativos. 

Para Huberman e Miles (1991), Muccielli (1996) e Yin (2005), o estudo de caso é 

uma estratégia metodológica do tipo exploratório, descritivo e interpretativo. Trata-se de 

casos exploratórios, dado que seu objetivo é descobrir hipóteses suceptíveis de generalizações 

em relação aos diversos casos observados, gerando uma estrutura explicativa, de modo que as 

conclusões de um caso se consideram relevantes para analisar o caso seguinte.  

 Os estudos de casos se constituem em métodos ecléticos, se aplicam a diferentes 

áreas do conhecimento e têm como objetivos fornecer subsídios para explicar as estratégias e 

limites de um fenômeno em áreas concretas. A eleição desse tipo de estudo servirá de 

orientação para se compreender as dinâmicas presentes dentro dos cenários individuais e para 

descobrir novas relações e conceitos, questões importantes desta pesquisa, que vão além de 

verificar ou comprovar proposições previamente estabelecidas (GARCÍA BALLESTEROS, 

1998; RODRÍGUEZ, 2005; GIL, 2008). As informações de cada caso foram obtidas através 

da aplicação de questionários e da realização de entrevistas, por serem considerados 

instrumentos flexíveis e positivos para conseguir as informações necessárias para esta 

pesquisa.  

O questionário, segundo Gil (2008, p.28), é um instrumento de pesquisa interessante 

“por ser composto por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. De acordo com Días de Rada (2005, p. 

18) a entrevista é uma busca sistemática de informações em que o pesquisador pergunta aos 
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entrevistados sobre as informações que deseja obter. A utilização das entrevistas pressupõe 

que os sujeitos entrevistados dispõem de conhecimentos e experiências sobre as ações 

estudadas. As entrevistas realizadas têm um enquadramento temático prévio e tem por 

finalidade obter informações sobre os temas relacionados com os objetivos da pesquisa. Seus 

resultados não pretendem obter generalizações indiscriminadas nem a universalização dos 

fatos, mas servir como meios para determinar a opinião dos grupos de referência e para 

formular avaliações dos acontecimentos.  

Não obstante, as informações geradas pelas entrevistas gozam de determinada 

subjetividade, característica que é sua principal limitação. Além disso, tendo em vista que as 

entrevistas não são ferramentas neutras, devido as suas próprias características, é importante 

que o entrevistador desenvolva controle e direção sem que isso implique na rigidez do 

conteúdo nem na forma de conduzir a conversação, mantendo-a com perguntas apoiadas na 

capacidade e iniciativa do entrevistado.  

 

2.1.2 Seleção da área do estudo 

 

Para a definição da área de maior interesse para o estudo foi feita uma delimitação  

por amostra dirigida, não aleatória, a partir da revisão de informações de documentos 

técnicos, relatórios de órgãos governamentais e de “informantes-chave”. Uma das principais 

preocupações para a escolha era obter uma amostra específica que assegurasse uma 

representação de áreas geográficas diferenciadas, de modo a dar melhor representação ao 

conjunto e, principalmente, eleger casos concretos que oferecessem a oportunidade de dar 

respostas às questões fundamentais da investigação. 

Os pontos mais importantes para a definição da área de estudo, mostram-se 

elencados a seguir: 

a) necessidade de que existisse uma mescla de situações relacionadas com as 

questões da investigação, tais como políticas e programas de desenvolvimento 

rural, ações coletivas para a gestão das políticas públicas de desenvolvimento 

rural (colegiado territorial) e a presença de agricultores familiares com atividades 

diversificadas em seus stabelecimentos; 
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b) a existência de políticas e programas de desenvolvimento rural a partir do enfoque 

territorial1; 

c) a fácil acessibilidade aos casos concretos (atividades diversificadas, programas de 

deselvolvimento rural, coletivos de agricultores, colegiado territorial etc). 

 

Com base nos critérios estabelecidos, a área escolhida para a investigação foi o Alto-

Oeste2 do Rio Grande do Norte. Considera-se que o território escolhido3servirá como marco 

empírico adequado para identificar os atores locais (centrais e intermediários), conhecedores 

da realidade e das dinâmicas dos programas de desenvolvimento rural que incidem na 

localidade.  

Na proposta conceitual de “território rural/da cidadania” elaborada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), O 

Alto Oeste passou a ser a nova escala intermediária que contempla as múltiplas dimensões 

para as Políticas de Desenvolvimento Territorial Rural (PDTR). O termo “Território Rural” 

foi estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do MDA, que o 

definiu como sendo: 

 

Um espaço físico, geograficamente definido, compreendendo cidades e campo, 

caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 

sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 

processos específicos, em que se podem distinguir um ou mais elementos que 

indicam a identidade e coesão social, cultural e territorial e apresentam explícita e 

implicitamente a predominância de elementos rurais (MDA, 2003, p. 4).  

 

Com base na definição acima, a SDT definiu as orientações básicas para a seleção 

dos territórios rurais, dentro dos seguintes critérios: 

 

a) caracterização geral da denominação “Território Rural” , tendo por base as 

microrregiões geográficas que apresentam densidade demográfica menor que 80 

hab/Km² e população média por município de até 50.000 habitantes; 

                                                 
1 Neste ponto também foi importante a preferência por territórios que haviam elaborado o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Território 
2As características deste território serão dadas em um capítulo específico sobre as área de estudo, Capítulo 5. 
3
Além dos critérios citados, um ponto de partida também importante para fazer essa seleção foram alguns 

trabalhos de pesquisa realizados nas áreas rurais do estado, o contato com pessoas dessas áreas e a realização de 

alguns projetos locais. 
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b) critério de atuação a partir do foco de atuação do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA): 

 concentração de agricultores familiares,  

 concentração de famílias assentadas por programas de reforma agrária,  

 concentração de famílias de trabalhadores acampados. 

c) ordenamento e priorização dos trabalhos nos territórios, considerando os 

indicadores pertinentes ao Programa de Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais, feitos em parcerias com o Governo e a sociedade civil, 

organizado em cada respectivo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. Este último critério deve considerar o grau de incidência do capital 

social, a convergência de interesse e participação da sociedade civil e governos 

estaduais, a caracterização de áreas prioritárias de ação do Governo Federal e a 

mellhoria de incidência de programas, projetos e planos de desenvolvimento. 

 

Dentro do território selecionado, o Alto Oeste potiguar, foi importante definir a 

unidade territorial mais adequada para a realização da pesquisa de campo. Seria mais simples 

utilizar uma unidade territorial menor, especialmente pela maior facilidade de envolvimento 

da população, sua implicação e participação, dada a possibilidade de aproximação ao manejo 

dos processos. Nesse sentido, dada a imposibilidade de analisar o território como um todo, 

foram selecionados alguns municípios para a aplicação dos questionários e entrevistas com os 

atores do território.  

O ponto fundamental para a escolha foram as variáveis e os critérios estabelecidos 

pelo estudo, bastante representados nos municípios e em seus entornos. Desse modo, ao 

combinar os critérios e variáveis, obteve-se uma amostra de municípios suficientemente 

representativa para analisar os objetivos propostos neste trabalho. 
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Quadro 1 – Municípios selecionados do Alto Oeste/RN 

Fonte: Adaptado do Censo do IBGE (2010). 

 

A desvantagem da utilização de espaços menores, como os municípios, é o risco de 

deixar de avaliar algumas características comuns,  tanto de necessidades como de recursos. 

Apesar desse fato está presente em qualquer separação territorial, considera-se que uma 

amplição ao nível municipal pode ser mais útil para estabelecer estratégias endógenas, de 

maneira que uma atuação coordenada implicará melhores resultados e maiores benefícios a 

todos. Apesar da escolha de alguns municípios específicos para aplicação dos questionários e 

entrevistas, os critérios e as variáveis estabelecidas pela pesquisa não se limitarão apenas aos 

seus limites geográficos.  

 

2.1.3 Tipo de estudo e técnicas da pesquisa 

 

Dados os objetivos e o caráter da pesquisa, nesta tese de doutorado, optou-se por um 

estudo exploratório com pesquisa qualitativa como o procedimento metodológico e 

combinação mais idônea para estudar uma realidade que se encontra relativamente 

desconhecida.  A pesquisa parte de descrições suficientemente exaustivas da realidade com a 

finalidade de conhecer porque determinados fatos ocorrem do modo descrito, da necessidade 

de conhecer as estratégias adotadas para implantação das políticas públicas e a percepção dos 

atores locais sobre tais estratégias em um território específico.  

Município População  

(2010) 

Superfície  

(Km2) 

Densidade 

(hab/Km2 2010) 

Alexandria 13.507 381,205 35,43 

Almino Afonso 4.871 128,038 38,04 

Antonio Martins 6.907 244,897 28,24 

Coronel João Pessoa 4.772 117,139 40,74 

Doutor Severiano 6.492 113.737 59,96 

Encanto 5.231 125,749 41,60 

José da Penha 5.868 117,635 49,88 

Luis Gomes 9.610 166,638 57,67 

Marcelino Vieira 8.265 345,711 23,91 

Martins 8.218 169,464 48,49 

Pau dos Ferros 27.745 259,959 106,73 

Portalegre 7.320 110,054 66,51 

Rafael Fernandes 4.692 78,231 59,98 

Riacho da Cruz 3.165 127,223 24,88 

São Miguel 22.157 166,233 129,05 
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A seleção dos casos utilizados para a pesquisa qualitativa exigiu que estivessem em 

posições de fácil acesso às informações e que privilegiassem o princípio da representatividade 

social (COSTABEBER, 1998, p. 34). Foram realizadas amostras intencionais e por critérios 

pessoais para garantir as características de maior interesse dos fenômenos estudados (RUIZ, 

1996, p. 37).  

Considera-se oportuna a utilização da pesquisa qualitativa para entender o 

significado dos atos e a maneira como os indivíduos definem a realidade estudada. Por esse 

motivo, pretende-se conhecer essa realidade desde uma perspectiva interior, ou seja, da 

percepção subjetiva dos protagonistas do território, os atores locais, procurando captar o 

significado que estes atribuem a cada fato, tratando de compreender todos eles como 

elementos ou peças de um conjunto sistêmico.  

Este método se destina a captar os aspectos significativos e as representações dos 

sujeitos e/ou grupos pesquisados, concentrando a atenção em casos concretos e na opinião dos 

indivíduos sobre os elementos relacionados ao objeto da pesquisa. As técnicas qualitativas 

pressupõem maior esforço interpretativo, tanto nos aspectos relacionados ao que vai ser 

medido e de que forma se procederá a medição, como depois da aplicação das técnicas para 

poder compreender e analisar os resultados4.  

 

2.1.4  Determinação da população e amostra relevantes: os sujeitos do estudo 

 

Uma vez identificados os municípios que serviram de análise dentro da área de 

estudo, foi determinada a população e a amostra relevante para realizar a pesquisa: os sujeitos 

do estudo. Assim, foi de interesse conhecer o conjunto de instituições e indivíduos 

potencialmente envolvidos e/ou beneficiados pelas ações das políticas públicas ou das 

mudanças procedentes das mesmas no território.  

Considerando que qualquer política de desenvolvimento implica em ação que 

envolve uma variadede de atores locais (governo local, setor privado, sociedade civil, etc,.) 

                                                 
4Isso não significa o abandono do método quantitativo como complemento, dado que os dois métodos são 

bastante úteis e compatíveis na realização de qualquer estudo das ciencias sociais e, na realidade, a utilização de 

ambos resulta sempre em benefício da pesquisa, pois contribui para um alcance mais amplo e para um maior e 

melhor detalhe dos resultados.  
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para identificar e viabilizar os recursos endógenos e exógenos potenciais e que podem 

contribuir para o desenvolvimento local,  é evidente que a escolha da população e amostra 

relevante a ser pesquisada é de fundamental importâcia. Em relação à confiabilidade do 

estudo, é público que os resultados obtidos podem variar de forma significativa em função de 

como se define a população relevante para a pesquisa.  

Nesse contexto, a identificação da população implicou conhecer os atores locais e 

seguiu os seguintes critérios: 

a) inicialmente foi feita uma coleta de informações sobre os atores envolvidos com 

as políticas e programas de desenvolvimento rural no estado e no Alto Oeste 

(repartições públicas e privadas, organizações coletivas, especialistas, 

beneficiários dos programas e demais pessoas conhecedoras da realidade local);  

b) Após a identificação, foi feita a seleção com o objetivo de escolher os atores com 

elevada influência na área de estudo. Os contatos pessoais, por telefone e por 

correio  eletrônico, com órgãos do governo, especialistas, sindicatos rurais, 

técnicos extensionistas, organizações civis etc., foram fundamentais para definir a 

população objeto da pesquisa. Em várias ocasiões, para contatar alguns 

indivíduos, utilizou-se a amostra de bola de neve, ou seja, foram requeridas 

informações de outros sujeitos entrevistados previamente. 

De acordo com Orna e Stevens (2009, p. 55) esse procedimento é necessário porque 

as fontes de informações para pesquisa não se limitam apenas a leituras em bibliotecas. “Parte 

das informações mais valiosas provém de ouvir as pessoas que possuem conhecimentos 

especializados”. 

 A população acima especificada é bastante ampla para ser feita uma pesquisa em sua 

totalidade, de modo que a seleção dos casos foi feita por uma amostra, elegendo os casos que 

oferecessem maior oportunidade de aprendizagem e de capacidade explicativa (STAKE, 

1994; OSUMA, 2005). No entanto, a amostra para a identificação dos indivíduos, em cada 

caso, não seguiu regras fixas5, em determinados casos se modificou ao longo da pesquisa com 

o objetivo de melhorar as informações obtidas.  

Além disso, as informações obtidas teriam visão diferente desses processos e dos 

resultados aqui descritos se fossem conseguidas por outra amostra, mesmo sendo na mesma 

população objeto de estudo. De todo modo, não se pode esquecer que fatores como o tempo e 

                                                 
5 O tamanho da amostra pode ser determinado tanto pelo grau de confiabilidade e ajuste que se deseje, como 

também pelo do método utilizado. 
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a disponibilidade financeira são restrições que influeciam consideravelmente na decisão do 

tamanho da amostra. 

 

2.1.5 Método e técnicas implementadas para a identificação dos entrevistados 

 

Na pesquisa qualitativa, os critérios de seleção do perfil e do número de grupos a 

serem pesquisados seguem o princípio da “intencionalidade”. Foi importante o apoio e 

contribuição de técnicos e especialistas no sentido de contribuir para a identificação dos atores 

vinculados com as políticas e programas de desenvolvimento rural no território, compatíveis 

com os objetivos deste trabalho.  

Em linhas gerais, os procedimentos metodológicos desenhados para identificar os 

atores do território, importantes para a realização do estudo, seguiram a seguintes fases: 

 

a) Fase 1: Identificação dos técnicos de assistência rural: 

 

Para identificar esse segmento no território, foram feitos contatos pessoais, outros 

por telefone e e-mails, com as unidades regionais e locais do Instituto de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (EMATER), com o objetivo de disponibilizar a relação dos técnicos 

técnicos nas localidades ou municípios a serem pesquisados. Com as informações disponíveis, 

contatou-se os técnicos responsáveis pela cobertura de cada área selecionada para a realização 

das entrevistas.6 

 

b) Fase 2: Identificação dos membros do colegiado territorial 

 

Para a identificação dos membros do colegiado do território, serviram de base as 

informações prestadas pela delegacia do MDA no Rio Grande do Norte, pessoalmente e por 

meio de informe executivo, e pelas informações contidas nos Planos Territoriais de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais.   Além disso, as informações contidas 

nas listas de participação em atividades (seminários, assembléias etc.,) organizadas pelo 

MDA/SDT, fornecidas pelo próprio colegiado, bem como a participação pessoal em algumas 

                                                 
6 Na maioria dos casos existe apenas um técnico do órgão público, EMATER-RN, para fornecer assistência rural 

a vários municípios. 
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reuniões no âmbito do território e o contato com alguns membros, foram muito relevantes 

para a identificação dos membros colegiais. 

 

c) Fase 3: Identificação dos representantes das administrações públicas 

 

A identificação desse segmento partiu das informações fornecidas pelo  colegiado, 

tendo em vista que a maioria dos município tem representante da administração na 

composição do colegiado territorial. O contato pessoal com membros dessa organização 

coletiva territorial também serviu para a definicação desse grupo. 

 

d) Fase 4: Identificação dos representantes dos sindicatos dos trabalhadores rurais 

 

A identificação desse segmento foi proporcionada por meio das informações 

disponibilizadas pelo Sindicato dos trabalhadores Rurais de Pau dos Ferros/RN e completadas 

por contatos com demais sindicatos dos municípios circunvizinhos. Além desses dados, foram 

utilizadas também informações obtidas nas reuniões do colegiado do Alto Oeste e nas 

informações dos representantes das instituições que compõem os núcleos e câmaras temáticas  

do colegiado, contidas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS).  

  

e) Fase 5: Identificação dos coletivos dos agricultores familiares 

 

No caso dos agricultores familiares, a unidade de amostra foi as associações, 

selecionadas segundo um conjunto de informações fornecidas por outros atores do território 

(técnicos, sindicato etc.) e com auxílio de documentos complementares. Tanto as informações 

proporcionadas pelos técnicos e sindicatos dos trabalhadores rurais, foram fundamentais para 

identificar esses coletivos no âmbito do território.  Também foram indispensável, na 

identificação das associações de agricultores, as informações fornecidas por meio do 

Programa de Desenvolvimento Solidário (PDS), do governo do estado do RN.  

Devido à grande quantidade de associações no âmbito do território, foi solicitado aos 

informantes que delimitassem a indicação das associações de agricultores com base nos 

critérios para os propósitos específicos desta pesquisa. Além disso, outras exigências para a 

participação das associações nessa pesquisa, era que tivesse o registro formal e estivessem 
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ativas. O número de associações identificadas para as entrevistas se limitou a 48 (quarenta e 

oito), distribuídas em alguns municípios do Alto Oeste. 

 

f) Fase 6: Identificação dos coletivos de agricultores com atividades diversificadas 

 

Frente à realidade heterogênea da agricultura do Rio Grande do Norte, um dos 

importantes exercícios metodológicos desta tese foi identificar no território, associações de 

agricultores com experiências em atividades diversificadas em seus estabelecimentos. Dada a 

ausência de algum trabalho científico significativo que comtemplasse esse tipo de associação, 

foi de grande utilidade as informações fornecidas por técnicos extencionistas, especialistas, 

sindicatos de agricultores e por outras associações de agricultores no território. 

 Também foi colocado nos questionários um espaço destinado a captar informações 

sobre agricultores que desenvolviam atividades diversificadas em seus estabelecimentos. As 

informações obtidas identificaram uma quantidade importante de associações susceptíveis de 

análise, dispondo-se, assim, de amostra com alcance numérico significativo e de distribuição 

geográfica no conjunto do território. 

 

g) Fase 7: formas de contato com os atores identificados no território 

 

Após feita a identificação da amostra, instituições e pessoas de maior interesse para o 

estudo, foram enviadas cartas de apresentação e solicitação de colaboração na pesquisa para 

cada uma delas. A solicitação se referia à disponibilidade da instituição/indivíduo para a 

entrevista, ficando a cargo do próprio entrevistado a escolha do dia e da forma mais 

conveniente para a sua realização. Em último caso, na impossibilidade do contato pessoal para 

a entrevista, foi solicitado à pessoa/repartição a ser entrevistada, que respondesse um 

questionário enviado por correio eletrônico. 

Decorrido o tempo para o recebimento das cartas e o fechamento dos acordos 

solicitados, as entrevistas foram marcadas, observando-se à disponibilidade de cada 

entrevistado. Em relação aos questionários enviados via e-mail para alguns atores, a obtenção 

das respostas foram superiores às esperadas. O quadro 2 apresenta a distribuição dos 

principais atores entrevistados. 
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Quadro 2 – Distribuição dos atores sociais entrevistados no Alto Oeste  

Tipo Quantidade 

Técnicos e extensionistas rurais 12 

Membros do colegiado territorial 46 

Representantes do poder público municipal 06 

Representantes dos sindicatos rurais 08 

Associações de agricultores familiares 48 

Associações de agricultores com atividades diversificadas 14 
Fonte: Elaboração própria (2013). 

 

Mesmo consciente de que o número de atores no território é muito maior que os 

representados, acredita-se que a amostra é uma boa radiografia dos atores do Alto Oeste, para 

os resultados da pesquisa, dada a razoável diversificação tanto de localização (diferentes 

áreas) como em relação à diversidade de funções. Considera-se que, a amostra dos atores e 

agentes, com implicações nas políticas públicas rurais para o território, bem como a 

valorização de cada um deles sobre os processos de desenvolvimento rural, constituem um 

conjunto de dados relevantes, tanto por serem suficientes, em boa medida, quanto por 

permitirem importantes conhecimentos dos componentes no âmbito territorial. 

 

2.1.6 Fontes das informações da Pesquisa 

 

Obviamente, para a aplicação da metodologia proposta, foi necessário recorrer a uma 

combinação de diferentes informações, que provém de fontes primárias e secundárias. A 

recopilação da quantidade de informação necessária se converteu em um processo trabalhoso. 

Em relação às fontes primárias, para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas, 

estruturadas e semi-estruturadas, a diferentes atores e instituições no âmbito do território do 

Alto Oeste, como seguem: 

a) técnicos e extensionistas rurais; 

b) membros do colegiado territorial do Alto Oeste; 

c) representantes do poder público municipal; 

d) representantes dos sindicatos rurais; 

e) associações de agricultores familiares; 

f) associações de agricultores com atividades diversificadas. 

É importante mencionar que o número de atores não equivale ao número exato de 

entrevistas realizadas, pois cada pessoa poderia pertencer a diferentes classes de atores ao 
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longo das ações das políticas territoriais e sua representação por diferentes instituições 

constituiu objeto de uma entrevista diferente. 

Após a identificação dos atores no âmbito do território, foi entrevistado maior 

número de pessoas e representantes das instituições, com implicações nas políticas públicas 

de desenvolvimento rural no território. Os contatos e entrevistas que não puderam ser 

realizados, fundamentalmente no caso dos representantes da administração pública dos 

municípios, se deu por motivos alheios às pretenções deste trabalho. Foram realizadas muitas 

tentativas sem êxitos. 

Além das entrevistas aos atores supracitados foram realizadas algumas entrevistas, 

em profundidade, a alguns informantes chave e aos especialistas conhecedores da realidade 

local. Tratavam-se de entrevistas semiestruturadas, integradas em sua maioria por perguntas 

abertas: 

a) Três profissionais de instituições superiores de ensino (que, inclusive, já tinham 

participado do colegiado territorial); 

b) Dois agrônomos; 

c) Três técnicos agrícolas; 

d) Dois representantes de instituições financeiras; 

e) Três representantes de cooperativas. 

Além das entrevistas, foram realizados diferentes contatos e conversas informais com 

agricultores, funcionários de repartições públicas, técnicos dentre outros. Também foram 

importantes, no processo de coleta de informações, a participação em reuniões e assembléias 

do colegiado e em atividades realizadas no contexto das políticas de desenvolvimento rural 

com enfoque territorial no Alto Oeste. 

Entre as fontes secundárias se encontram os recursos bibliográficos sobre o tema em 

análise. Foram consultadas diversas publicações sobre a temática nos âmbitos nacional e 

estadual, além das publicações específicas sobre o território do Alto Oeste. 

Para a construção da parte inicial da tese, relativa aos elementos teóricos e aplicações 

sobre as teorias do desenvolvimento (endógeno, sustentável, rural, territorial, local, etc.,) e 

sobre as políticas de desenvolvimento rural e territorial em geral (na União Européia, América 

Latina e Brasil), além dos livros e artigos científicos, os acervos das bases de dados 

especializados da Universidade de Barcelona (UB), de outras universidades europeias (e 
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espanholas) e das universidade brasileiras, foram imprescindíveis na estruturação do marco 

teórico. 

Algumas informações, relativas aos conteúdos das políticas territoriais e às diretrizes 

sobre a organização e o planejamento das ações nos territórios rurais, foram conseguidas 

graças ao bom funcionamento das redes de informação e à documentação dos órgãos oficiais 

brasileiros (Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria do Desenvolvimento 

Territorial, Secretaria da Agricultura Familiar, CONDRAF etc.), disponibilizadas, por esses 

órgãos, na rede mundial de comunicaçao.  

Os dados referentes aos repasses dos recursos financeiros de programas como o 

PRONAF, Garantia Safra etc., distribuídas para o conjunto do território, por municípios e por 

tipos de atividades, foram facilitados pelo Banco Central do Brasil (BC), pelo portal da 

Transparência (informações relativas à distribuição de atividades e repasse de recursos) e da 

Controladoria Geral da União (CGU). 

A informação estatística a nível territorial foram extraídas, em sua maioria, da base 

de dados do IBGE. É importante enfatizar que os dados disponibilizados por esse órgão se 

referem ao contexto nacional, regional, estadual e municipal. No entanto, para o âmbito 

territorial do Alto Oeste, unidade de análise mais coerente com os objetivos traçados para este 

estudo, as informações foram formuladas a partir da agregação/desagregação dos dados 

fornecidos pelo IBGE. 

Em relação às informações sobre a constituição dos coletivos no âmbito do território, 

as informações disponibilizadas pelo SDT/MDA, pela representação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no estado (Delegacia do MDA) e pelo colegiado territorial do Alto 

Oeste, completadas com outros informes não publicados, bem como as informações de 

algumas variáveis a escala territorial do IBGE, IDEMA etc, foram importantes para o 

conhecimento da organização coletiva local.  

As informações de algumas variáveis a escala territorial do IBGE, IDEMA etc, 

mostraram-se relevantes para conhecer a evolução sócioeconômicas do Alto Oeste. Nessa 

região se destacam a estrutura da população, a densidade demográfica, o número de 

estabelecimentos agropecuários, as atividades produtivas, as superfícies cultivadas, o censo 

agropecuários, as informações sobre setores de atividades, a infraestrutura, os serviços e a 

renda disponível. A riqueza, a sistematização e regularidade das informações estatísticas 

disponibilizadas pelos diferentes órgãos são variadas e se modificam ao longo do tempo.  
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2.1.7 Os questionários como instrumentos de coleta das informações 

 

A análise de fontes bibliográficas relacionadas com o tema de desenvolvimento rural, 

desenvolvimento sustentável e, em particular com o desenvolvimento territorial, permitiu a 

identificação de alguns aspectos básicos, que serviram de direcionamento para a realização da 

pesquisa de campo, realizada no âmbito das áreas estudadas, desenvolvendo-se nas seguintes 

fases: 

a) A elaboração inicial de um questionário, com base nas informações existentes, a 

ser aplicado a diferentes atores do Alto Oeste; 

b) Entrevistas com pessoas chave, com o fim de validar informações relativas ao 

território e colhidas nas análises documentais. 

Para o acesso às informações e coleta de dados, foram aplicados questionários com 

perguntas fechadas e semi-estruturadas junto aos atores locais (conforme especificado no item 

2.1.4, sobre  população e amostra). Os  questionários e entrevistas dirigidos aos atores e 

informantes chaves  proporcionaram valiosos dados, ao mesmo tempo que serviram de base 

para o desenvolvimento da fase posterior da investigação.  

 Segundo Polanyi (2000), as informações recebidas diretamente das pessoas da 

localidade, conhecedoras da realidade local, aportam dados relevantes e elementos 

importantes para os objetivos da pesquisa. Este tipo de conhecimento tem uma particularidade 

pessoal que torna difícil sua formalização e está composto por modelos mentais, crenças e 

pontos de vista, provenientes de perspectivas que ajudam os indivíduos a perceberem e a 

definirem seu mundo e sua realidade. 

Os questionários  foram elaborados para proporcionar dados importantes ao 

entendimento das questões pertinentes estabelecidas pelo estudo. Para isso, estão estruturados 

em perguntas que se dividem em três grandes categorias temáticas:   

a) percepção subjetiva da aplicação das políticas nos territórios rurais; 

b) governança e ações coletivas para a gestão do desenvolvimento rural;  

c) diversificação econômica e políticas públicas: Estratégias coletivas de 

diversificação das atividades econômicas dos agrícultores familiares. 

O quadro 3 apresenta o resumo de como está estruturado o questionário: 
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Quadro 3 – Resumo dos principais componentes estabelecidos para a pesquisa 

Categorias temáticas Categoria dos indicadores 

1. Percepção subjetiva da 

aplicação das políticas no 

território rurai; 

i) A percepção sobre a contribuição do Pronaf e das ações do 

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável nos 

Territórios Rurais no desenvolvimento da região 

ii) Demandas locais e os projetos prioritários para o 

desenvolvimento do território 

iii) Valorização dos atores ante a política de desenvolvimento 

rural e a transição para o enfoque territorial 

2. Governança e ações 

coletivas para a gestão do 

desenvolvimento rural; 

i) Atores e agentes de intervenção nos terriórios 

ii) Cooperação local e nas relações institucionais 

iii) Ações coletivas para gestão das políticas públicas nas 

áreas de estudo, especificamente os colegiados territoriais 

3. Políticas públicas e 

estratégias coletivas dos 

agricultores: diversificação 

das atividades nas 

associações de agrícultores 

familiares; 

i) Principais atividades desenvolvidas no território 

ii) Razões por que a família mantém a atividade de 

diversificação 

iii) O papel das políticas públicas no desenvolvimento da 

atividade diversificada 

Fonte: Elaboração própria (2013). 

 

2.2 COMPONENTES METODOLÓGICOS REQUERIDOS PARA A ANÁLISE 

EMPÍRICA. 

 

Nas últimas décadas, foi produzido no Brasil um volume considerável de 

bibliografias com o objetivo de apoar as discussões sobre os processos de desenvolvimento 

rural com abordagem territorial em curso no país. Ao governo brasileiro coube criar e definir 

as novas estratégias para a intervenção de políticas públicas em prol do desenvolvimento 

sustentável, prioritariamente nas áreas rurais com maior demanda social7. Entre as prioridades 

do Governo para apoiar os processos de desenvolvimento rural com enfoque territorial, 

estariam:  

a) fortalecer as redes sociais de cooperação nos territórios específicos;  

b) fortalecer o planejamento e a gestão social dando preferência à participação 

social; e 

                                                 
7Demanda social representa a incidência de população rural caracterizada como agricultores familiares, 

comunidades indígenas e quilombolas, pescadores e extrativistas artesanais, famílias assentadas pela reforma 

agrária ou grupos de trabalhadores rurais que postulam acesso à terra, mobilizados ou não (MDA, 2005). 
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c) apoiar iniciativas de diversificação da economia territorial, dando ênfase na 

valorização dos recursos do território.  

Para fazer frente a essa questão, propõe-se conhecer como as estratégias de 

intervenção pública propostas pelo governo estão sendo implantadas em um território 

específico. Assim, a análise dessa parte do trabalho se estrutura a partir da delimitação em três 

grandes categorias, denominadas de condicionantes ante as políticas de desenvolvimento 

rural:  

a) percepção subjetiva da aplicação das políticas nos territórios rurais;  

b) governança e ações coletivas para a gestão do desenvolvimento no território rural;  

c) políticas públicas e estratégias coletivas dos agricultores: diversificação 

econômica das atividades nos estabelecimentos agropecuários dos agrícultores 

familiares. 

 

2.2.1 As políticas públicas como bases possíveis para o desenvolvimento rural: percepção 

subjetiva dos atores locais sobre os processos de implantação das políticas públicas 

de desenvolvimento rural no território.  

 

Sendo o objetivo conhecer as características de intervenção públicas para 

materializar as ações de desenvolvimento no território, procedeu-se a entrevistar os atores 

locais que estiveram implicados nesse processo. A valorização das ações no território por 

parte desses segmentos, como participantes e conhecedores da realidade local, ajuda a 

entender as atuações das administrações públicas sobre este espaço. Com o objetivo de evitar 

alguns equívocos ou confusões sobre o tema convém fazer alguma observações 

metodológicas.  

O objetivo desta parte é compreender a opinião dos atores locais sobre os 

programas para o meio rural e em que medida estes influem (positiva ou negativamente) no 

contexto socioeconômico do território. Verifica-se, também, o posicionamento dos atores 

locais acerca dos fatores potencializadores da transição para o enfoque territorial, suas 

interpretações e juízos sobre o que sucede (sobre os problemas e soluções).  Segundo Castells 

et al. (1994, p.100) esses aspectos são importantes tendo em vista que as possibilidades e 

custos de resolução dos problemas são muito distintos, dependendo de quais sejam as 

percepções e como se relacionam com elas as ações das instituições e dos agentes sociais. 
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Procura-se conhecer a concepção dos atores locais que estejam especialmente 

relacionados com o Pronaf e as ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável do 

Território Rural no Alto Oeste. A maior referência a estes dois programas é porque são 

considerados os mais representativos no novo enfoque que se pretende dar às políticas de 

desenvolvimento rural, além do elevado alcance temporal (caso do Pronaf) em espacial.  

Esses programas são bastante interessantes pois, em seus pressupostos básicos, 

reconhecem definitivamente a importância da implicação dos atores (com destaque para os 

agricultores familiares e suas organizações), como protagonistas de suas capacidades 

organizativas e de seus próprios desenvolvimento.  

Para isso, na primeira categoria se considera relevante saber a opinião dos atores 

locais sobre os seguintes tópicos: 

a) A percepção sobre a contribuição do Pronaf na Agricultura Familiar e no 

território - A entrada em cena dos agricultores familiares nos espaços das 

políticas públicas, significou algumas mudanças importantes para esse segmento 

social. A modificação teórica de sua identidade, passando, paulatinamente, de 

beneficiários para sujeitos, deu aos agricultores a possibilidade de reconhecer que, 

como sujeitos, tinham interesses específicos e eram portadores de demandas, 

propostas e estratégias como quaisquer outros. Nesse sentido, além da opinião dos 

demais atores do território (técnicos, especialistas, organizações etc.) sobre a 

importância do Pronaf para a agricultura familiar, é necessário saber, também, da 

percepção dos próprios agricultores familiares, nos temas: acesso ao 

crédito/assistência técnica, diversificação das atividades/produção na agricultura 

familiar, emprego e renda, inovação (conhecimento, intercâmbio/participação e 

organização), comercialização e qualidade de vida.  

b) A percepção sobre a contribuição das ações do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR) no 

desenvolvimento do Alto Oeste - Na atualidade, os programas para o meio rural 

devem responder, entre outros, a dois desafios importantes: a eficácia na aplicação 

e acompanhamento de seus objetivos e a capacidade de incidência na redução das 

desigualdades territoriais. Trata-se de saber sobre a percepção subjetiva dos atores 

locais sobre as ações do programa no sentido de promover o desenvolvimento 

territorial, a través do fortalecimento do tecido cooperativo e organizacional do 

território, especialmente nos temas: incentivo à participação da população, 
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fortalecimento da cooperação e das relações intstitucionais no território para o 

tema de desenvolvimento local; melhor aproveitamento dos recursos locais; 

potencializar as organizações para a gestão dos programas, etc. Deste modo, a 

opinião dos atores locais, como participantes e conhecedores da realidade local, 

será importante fonte de informação para explicar as atuações das administrações 

públicas nas áreas com carências socioeconômicas e político-culturais. 

c) Demandas locais e os projetos prioritários para o desenvolvimento do 

território - As políticas públicas para os territórios rurais, a partir de 2003, 

nasceram em um contexto institucional que determina a capacidade dos agentes e 

atores do território como importantes atributos para o desenvolvimento do 

mesmo. A partir desse período, os territórios passaram a elaborar seus planos 

territoriais com a participação de um conjunto de instituições locais e da 

sociedade civil, como forma de definir suas estratégias. Nos planos deveriam 

constar, entre outras questões, as principais demandas da população do território. 

A planificação proposta pela SDT/MDA deverá representar um todo orgânico 

apoiado em uma realidade geográfica concreta – o território – devendo acomodar 

uma variedade de situações que incidem no âmbito territorial. O propósito final do 

Plano será tornar dinâmica e atrativa a vida no meio rural, que atualmente, em 

muitos casos, mostram-se em franca recessão. 

d) Valoração dos atores ante a política de desenvolvimento rural e a transição 

para o enfoque territorial – Conforme informado anteriormente, a política 

pública de desenvolvimento é uma ação que busca transformar uma determinada 

localidade, nesse caso específico o território do Alto Oeste. A transformação pode 

ser de diversas ordens (econômica, social, cultural, etc), mas sempre existe algo 

que precisa ser melhorado. Como para materializar a ação deve-se contar com 

alguns recursos do próprio território, considera-se que, dentro desses recursos, os 

atores locais são fundamentais, “são eles quem conseguem sensibilizar a opinião 

pública sobre os problemas de relevância coletiva” (SECCHI, 2013, p. 99). Uma 

vez que as políticas atribuem protagonismo aos atores locais, considera-se 

importante averiguar, por meio de suas opiniões,  o debate e as práticas de 

desenvolvimento rural centrados no território que incorporam componentes do 

desenvolvimento territorial rural.  
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Em relação à demanda e projetos prioritários para o Alto Oeste, entre os anos de 

2007 e 2010, por iniciativa da SDT/MDA, o apoio da Secretaria do estado do RN e com a 

participação de diversos representantes de instituições do território propuseram/elaboraram 

alguns projetos, considerados prioritários para o território do Alto Oeste. Em teoria esses 

projetos tinham pretensões políticas de importante componente territorial, ou seja, sua 

implantação e gestão deveriam ser de responsabilidade dos atores locais.  

A análise desta parte pretende fazer uma comparação entre a situação desejável 

(demanda do Plano) com a realidade atual existente (os projetos prioritários propostos). É 

importante a verificação das possibilidades de intervenção efetiva dos projetos na área 

específica, segundo o conhecimento e a vontade (opinião) dos atores locais como 

demandantes dos projetos. Estas questões serão tratadas dentro de dois itens:  

 

a) as demandas no Plano de desenvolvimento territorial e;  

b) os projetos prioritários do território no contexto da política de desenvolvimento 

territorial. 

 

Foram solicitadas informações para responder às seguintes indagações: as respostas 

dadas pelos projetos prioritários (administração políticas) estão de acordo com as demandas 

locais estabelecidas pelos Planos? Os atores locais são conhecedores dos projetos e 

participaram da elaboração dos mesmos? Os projetos têm capacidade de incidir nas situações 

de desigualdade, ou melhor, beneficiarão de maneira prioritária as populações das áreas mais 

necessitadas? 

As informações das estruturas de análise, apresentadas anteriormente, podem ser 

resumidas da seguinte forma: 
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Quadro 4 – Componentes da Percepção subjetiva dos atores locais sobre os processos de 

implantação das políticas públicas no Alto Oeste 

Dimensões Categoria dos indicadores Questionário e 

Perguntas 

i) A percepção sobre a 

contribuição do Pronaf na 

Agricultura Familiar 

 

 

 

 

Diversificação das atividadesna 

agricultura familiar; 

Acesso ao crédito/assistência 

técnica; 

Emprego e renda; 

Comercialização e qualidade de 

vida.  

Capital social – a participação e 

incentivo à organização.  

 

QA: P03, P06, PQ8, P19 

 

QC: P06, P09, P10, P12, 

P14 

 

QT: P04, P05, P06 

ii) A percepção sobre a 

contribuição do Pronaf e 

das ações do Programa de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável nos Territórios 

Rurais no desenvolvimento 

do Alto Oeste 

a) PRONAF: Importância do 

Programa na: 

Estrutura fundiária; 

Infra-estruturae serviços à 

população rural, 

Formação/capacitação da 

população rural, 

Comercialização (novos canais); 

Fixação da população no meio 

rural; 

b) PDSTR: Capital Social: 

Incentivo e Fortalecimento nos 

aspectos: 

Incentivo à participação da 

população; 

Fortalecimento da cooperação e 

das relações intstitucionais no 

território; 

Aproveitamento dos recursos 

locais;  

Potencializar as organizações 

para a gestão dos programas. 

 

 

QA: P04, P05, P06 

 

 

 

 

QC: P06, P10, P12, P13, 

P14 

 

 

 

 

QT: P05, P07, P08 

 

iii) Demandas locais e os 

projetos prioritários para o 

desenvolvimento do 

território 

a) Demandas da população local- 

geradas a partir do Plano de 

desenvolvimento territorial e; 

b)Projetos prioritários: 

características dos projetos 

propostos/aprovados para o 

território que favorecem (ou não) 

às demandas locais; 

 

QA: P10, P11, P12, P13, 

P15, P16, P17 

 

QC: P14, P17, P18, P19, 

P20, P21 

 

QT: P08, P09, P10, P11 

iv) Valorização dos atores 

ante a política de 

desenvolvimento rural e a 

transição para o enfoque 

territorial 

a) Práticas de desenvolvimento 

local centradas no território que 

incorpora componentes do 

desenvolvimento territorial rural. 

 

QA: P10, P11, P13, P15 

QC: P14, P21 

QT: P14, P18, P19, P20, 

P21, P23 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

QA: Questionário das Associações; QC:Questionário dos Colegiados; QT: Questionário dos Técnicos; 
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2.2.2 Governança e ações coletivas para a gestão do desenvolvimento rural 

 

Esse tópico pretende estruturar a análise nas relações institucionais e nas 

características das ações coletivas para gestão das políticas de desenvolvimento na área de 

estudo. O objetivo é analisar essas características, como elementos facilitadores das 

dinâmicas, que materializem as ações das políticas públicas no Alto Oeste. Serão objetos de 

análise: 

a) Os atores de intervenção no terriório – Destina-se a conhecer os principais 

atores de intervenção no território, além do papel atribuído a estes como sujeitos 

ativos e/ou colaboradores nos processos de intervenção dos programas de 

desenvolvimento no território, oferecendo um marco interpretativo mínimo das 

atividades desses atores e a forma em que atuam com medidas que podem 

beneficiar o território.  

b) A cooperação local e relações institucionais – Além de identificar os atores, é 

necessário verificar as relações e cooperações existentes entre eles com o objetivo 

de promover as ações para o desenvolvimento rural, bem como a importância e 

intensidade destas. Parte-se do pressuposto analítico das relações sociais, ao invés 

dos atributos individuais e que maior intensidade das relações no território pode 

ser indicador positivo para as iniciativas locais de desenvolvimento, ou seja, os 

atores, representados por governos, associações, sindicatos etc., podem contribuir 

melhor para o desenvolvimento local se trabalharem de forma coletiva, dado que, 

para o enfoque territorial, a intensidade das relações entre diferentes atores influi 

positivamente no conjunto do território. Nesse sentido, a mediação do poder 

público local (dos municípios do território),  por meio da frequência de seus 

contatos (contratos/convênios), com outras instituições (governamentais ou não). 

c) As ações coletivas para gestão das políticas públicas no território – Mostra as 

características e composição do colegiado territorial, bem como as relações deste 

com outras instituições (governamentais e não governamentais8 dentro e/ou fora 

do território). Temas como organização, dinâmicas, obrigações, conflitos, 

                                                 
8 Especialmente em relação às Organizações Não-Governamentais (ONG), apesar de sua definição básica insistir 

nos atributos de trabalho voluntário e sem fins lucrativos, são muitas as críticas de especialistas que dizem que esses 

atributos já não são características definidoras das ONGs. Se reconhece que a proliferação (e profissionalização de 

muitas) delas acentuou sua heterogeneidade, sendo que muitas das que existem hoje em dia, sobretudo nos países 

em desenvolvimento, “são estimuladas menos pelos ideais que por preocupações de aumento da renda” 

(BEBBINGTON Y THIELE, p. 201 apud TORRES, 2008, p. 38) 



75 
 

limitações e expectativas do colegiado são imprescindíveis para entender a 

dinâmica e o papel desse coletivo como organização aglutinadora de interesse e 

facilitadora das ações no território, ou seja, como coletivo importante no processo 

de gestão das políticas publicas a nível local, conforme atribuições da SDT/MDA. 

As informações (indicadores) dos elementos de análise, apresentados anteriormente, 

estão resumidas da seguinte forma: 

 

Quadro 5 – Componentes da governança e ações coletivas para a gestão do desenvolvimento 

rural no Alto Oeste 

       Dimensões Categoria dos indicadores Questionário e 

Perguntas 

Atores e agentes de 

intervenção nos terriórios 

Características dos atores e agentes 

que podem favorecer relações 

entres os demais atores/agente no 

território; 

QA: P02 P04, P05,  

P20, P21; QC: P5, 

P06; QT: P03, P04, 

P07  

Cooperação local e relações 

institucionais 

Relações entre os diferentes atores; 

Políticas públicas e participação; 

Convênio entre os municípios do e 

outros níveis de governo; 

QA: P20, P21 

QC: P05, P07 

QT: P12, P13, P14 

Ações coletivas para gestão das 

políticas públicas no território: 

o colegiado territorial 

Composição do colegiado; 

Relações e cooperação 

institucionais com: outros 

colegiados, órgãos públicos, outros 

órgão/instituições importantes para 

o desenvolvimento rural;    

Obrigações e expectativas 

relacionadas com a própria 

dinâmica de funcionamento do 

colegiado (pergunta 5a ,5b); 

Limitações/obstáculos das ações 

coletivas para a gestão do território 

QA: P20, P21, P22 

 

QC: P05, P07, P08, 

P13, P15; 

 

QT: P12, P13, P14 

 

 

Fonte: Elaboracão própria (2013). 

 

2.2.3 Diversificação econômica e Políticas públicas: Estratégias coletivas de 

diversificação das atividades econômicas nos estabelecimentos agropecuários 

 

Para a SDT, um dos resultados para alcançar, com a a política territorial, é a 

dinamização e a diversificação econômica das atividades no territórios. De acordo com a 

secretaria, é sobre esse componente que se articulam as redes de cooperação, na construção de 
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uma visão integrada de desenvolvimento produtivo e com a aplicação de políticas públicas de 

apoio aos agricultores familiares e suas organizações.  

Da pretenção da secretaria se depreende que o espaço econômico do território deve 

ser compreendido como um todo, articulado de maneira que facilita ou dificulta a inclusão de 

diferentes segmentos sociais, como os pequenos produtores rurais, por exemplo. Dada a 

dimensão do território e a impossibilidade de se fazer uma análise dos componentes 

territoriais no seu conjunto, optou-se por verificar o componente de diversificação econômica 

ao nível dos coletivos dos agricultores familiares. Ou seja, verificar algumas atividades 

diversificadas no território e escolher uma para conhecer os fatores motivacionais que 

contribuiram para o desenvolvimento da atividadede. 

A partir da seleção de uma atividade diversificada específica, foram obtidas 

informações sobre as estratégias de diversificação dos agricultores, como e porque 

diversificam suas atividades. Especialmente se objetivou saber porque coletivos de 

agricultores familiares, em espaços temporais iguais, optam por estratégias diferentes de 

produção e saber sobre o papel das políticas públicas e das redes de relacionamentos e 

inovações nas estratégias de diversificação.  

Por meio de algumas experiências de diversificação de coletivos de agricultores 

analisados nesta tese, acredita-se poder sintetizar de forma suficiente essa questão:9 

a) Principais atividades desenvolvidas no território  – Para conhecer as principais 

atividades diversificadas do território, baseou-se especialmente nas informações 

fornecidas pelos questionários. Foram apresentadas algumas atividades aos 

entrevistados e solicitado para cada um dizer quais atividades existiam no 

território como alternativas de diversificação das atividades agrícolas e 

revitalização econômica. Essas informações também foram completadas por meio 

de contato com técnicos da EMATER-RN; 

b) Razões por que os coletivos mantém a atividade diversificada - Geralmente as 

razões para o início de uma atividade estão relacionadas ou com o conhecimento 

de alguma experiência prática que, em alguns casos, é o passo prévio para a 

inserção laboral, ou por interesses econômicos, apesar de existir uma variedade de 

outros fatores que podem motivar uma ação. No questionário se indaga sobre as 

                                                 
9Os procedimentos para a identificação das atividades diversificadas já foram tratados em outro ponto desta parte 

metodológica da tese. 
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motivações que deram como resultado a diversificação das atividades nos 

estabelecimentos coletivos dos agricultores familiares. Agrupou-se em escala de 

maior e menor importância alguns possíveis fatores, entre eles foi perguntado se a 

diversificação estava motivada: para aproveitar os recursos favoráveis existentes 

dentro da propriedade agrária; pelo conhecimentos/experiências de algum 

membro da família;  para aproveitar/explorar as oportunidades externas (mercado, 

financiamento, tecnologias); para manter e/ou criar emprego; pela decadência da 

atividade agrária tradicional, entre outros; 

c) O papel das políticas públicas no desenvolvimento das atividades 

diversificadas - As políticas de desenvolvimento para o meio rural na atualidade 

têm preocupação fundamental: a diversificação das atividades nestes espaços. No 

âmbito das políticas e programas, o governo pretende resolver o problema da 

pobreza rural incentivando atividades alternativas, especialmente no segmento dos 

agricultores familiares. A pretensão aqui é verificar o papel das políticas públicas 

na diversificação das atividades na agricultura familiar, para determinar seu grau 

de importância, atribuído pelos agricultores no início e  no desenvolvimento da 

atividade. 

Quadro 6 – Componentes das estratégias de Diversificação econômica dos coletivos de 

agricultores familiares 

Dimensões Categoria dos indicadores Questionário e 

Perguntas 

i) Principais atividades 

desenvolvidas no território 

Tipologia das atividades 

diversificadas no território 

QA: P18; QC: P19, P20, 

P21 

QT: P15, P16, P17 

ii) Razões por que os 

coletivos mantém a 

atividade de diversificação 

Motivações que deram como 

resultado a diversificação das 

atividades, como: Aproveitar os 

recursos favoráveis existentes 

dentro da propriedade agrária; 

Conhecimentos/experiências de 

algum membro da família; 

Aproveitar oportunidades;  

 

QA: P16, P17, P18, P19 

 

 

QC: P19, P20, P21, P22 

 

 

QT: P17, P18 

iii) O papel das políticas 

públicas no 

desenvolvimento da 

atividade diversificada 

a) Motivações que levaram os 

agricultores a diversificar as 

atividades; 

b) A contribuição das políticas 

públicas. 

QA: P17, P18, P19 

 

QT: P04, P05, P17 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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2.3 ALGUMAS LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS APONTADAS PELAPESQUISA 

 

Antes de passar para as discussões seguintes, convém fazer algumas considerações 

sobre as limitações metodológicas em relação à complexidade de fazer – por modesto que seja 

– um trabalho no âmbito de um território específico – como o território do Alto Oeste. As 

principais dificuldades derivam, fundamentalmente, das múltiplas influências que afetam o 

meio rural do território,  tornando-se extremamente fácil cair em erro – ou tentação – de 

atribuir resultados ao objeto de estudo analisado ocasionados por circunstâncias alheias. Por 

outro lado, a dificuldade de se conseguir informações com nível suficiente de atualização, a 

pouca disponibilidade de informantes e falta de homogeneidade de informações, tem limitado, 

necessariamente, a ambição das aspirações iniciais. A estas dificuldades, somam-se as 

mudanças encontradas na classificação funcional de determinados termos utilizados por 

diferentes publicações oficiais. 

Pelo tipo de estudo desta pesquisa, e devido às limitações anteriormente colocadas, 

foi deixado de fora, para análise, o macroambiente das relações institucionais/sociais, 

concentrando-se, apenas, nas relações instrumentais dos atores do lugar. Outro aspecto que 

exige enorme desafio para se delinear a forma e conteúdo daquilo que se propõe a estudar é 

reconhecer que existe o risco de deixar de fora alguns processos que, muitas vezes,  

escondem-se por trás de uma outra cena explicada por outro ator presente no território. 

Fora isso, à medida que transcorria o tempo, aumentavam os subsídios sobre o tema 

e se avançava progressivamente na pretenção de realizar um exercício qualitativo sobre 

enfoque mais específico do que as pretenções iniciais, que, talvez, mais modesto que o 

primeiro, parece também bastante coerente e enriquecedor. 
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PARTE II 

MARCO DE REFERÊNCIA DA PESQUISA: ASPECTOS 

TEÓRICO-CONCEITUAIS E CONTEXTUAIS 
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CAPÍTULO III 

EVOLUÇÃO CONCEITUAL DO DESENVOLVIMENTO E 

SUA PERSPECTIVA TERRITORIAL RURAL 
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3 EVOLUÇÃO CONCEITUAL DO DESENVOLVIMENTO E SUA 

PERSPECTIVA TERRITORIAL RURAL 

 

O interesse por estudos sobre desenvolvimento, cada vez mais interdisciplinar, vem 

se transformando em um campo fértil acadêmico e intelectualmente em várias áreas do 

conhecimento. De acordo com Ramírez Cendrero (2008, p. 20), os estudos e análises do 

desenvolvimento é “uma opção cidadã e, por suposto, também acadêmica que parte de uma 

percepção profundamente insatisfatória da realidade”. Devido a própria natureza e 

complexidade do desenvolvimento sua conceitualização é bastante relativa, dada a 

necessidade de estar relacionada com o entorno territorial específico em uma época ou 

momento determinado.   Este capítulo pretende realizar uma apresentação relativamente 

sistemática do conceito de desenvolvimento, sua evolução e como o mesmo foi sendo 

interpretado, especialmente no pensamento econômico, e como foi incorporado a uma 

perspectiva rural e territorial.  

 

3.1 EVOLUÇÃO CONCEITUAL E INTERPRETAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo do tempo a concepção do desenvolvimento, além de controversa, foi 

modelando as formas regionais de organização e caracterizando as estratégias que 

influenciaram no desenho de políticas e atuações que, junto aos progressos conseguidos, 

conduziram às desigualdades espaciais, dependendo, dentre outros fatores, do modelo de 

desenvolvimento adotado em cada momento, e da capacidade de adaptação do território 

(NOGUEIRA; ESPÀRCIA, 1999, p. 2).  

 

3.1.1 A gênese do debate 

 

No século XIX, a idéia de desenvolvimento foi utilizada inicialmente para designar 

processos evolutivos de organismos vivos e, posteriormente, da personalidade humana. 

Apesar da noção de desenvolvimento ser antiga, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, que 

o conceito passou a ser associado às “ideias de mudanças econômicas na vida das pessoas”, 

nos países industrializados e nos países do “terceiro mundo” (GIMENO; MONREAL, 1999, 

p. 6). A partir daí até os dias atuais houve grande variedade e enfoques teóricos do uso do 
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conceito, mas sempre relacionados à ideia de orientar as políticas nacionais em todo mundo 

(SACHS, 1996, p. 26). 

Até a segunda metade do século XX não existiam enfoques teóricos que tratassem de 

forma específica e diferenciada das desigualdades mundiais, senão que procuravam explicar 

as formas e os ritmos em que os países industrializados alcançariam o “progresso material” e 

o “desenvolvimento capitalista” (RAMÍREZ CENDRERO, 2008, p. 28). Os enfoques 

antecedentes da teoria econômica do desenvolvimento pouco se interessaram em estudar as 

economias mais atrasadas.  

A tradição clássica pouco se preocupou com os problemas de atraso das sociedades 

pobres de sua época, estavam mais preocupados com o “progresso material”. Os neoclássicos 

falavam mais das questões relacionadas ao equilíbrio e, inclusive, o keynesianismo se 

interessava somente pelas questões relacionadas a instabilidade e desemprego a curto prazo, 

era na verdade um enfoque desenvolvido desde e para os países de economias avançadas 

(BUSTELO, 1999, p.104). 

As diferenças entre os países estavam relacionadas com as idades e não com os 

parâmetros de diferenciação sobre a natureza econômica ou sobre a sua dinâmica de 

funcionamento. A ênfase estava na importância dos demais países (menos industrializados) 

que deveriam seguir as fases evolucionistas do progresso dos outros países (mais 

industrializados) e, divulgava-se que o desenvolvimento deveria seguir um único padrão.  

 

3.1.2 Evolução e problemas teóricos do desenvolvimento 

 

Veiga (2006), faz uma revisão sobre alguns problemas teóricos em torno do 

entendimento do desenvolvimento. Classifica o entendimento em três grupos, de acordo com 

os focos centrais de análise de estudos. Para o autor, os dois primeiros entendimentos são de 

fácil assimilação, devido à relativa simplificação da definição do termo, inclusive de sua 

medição.  

De acordo com Veiga (2006), para o primeiro grupo, o desenvolvimento é entendido 

como sinônimo de crescimento econômico. Nessa perspectiva, o desenvolvimento depende 

exclusivamente do desempenho do PIB per capita, que se converte em variável fundamental 

para o desenvolvimento. Nesse contexto o desenvolvimento é de fácil medição, pois os países 

com maior PIB per capita crescem mais e, portanto, são mais desenvolvidos. É um problema 

econômico, basta somente aumentar a riqueza produzida para, aos poucos, melhorar as 
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condições materiais e sociais da população, tendo em vista que o desenvolvimento é, neste 

entendimento, consequência natural do crescimento, dado seu efeito cascata.  

No entanto, a limitação da ideia de desenvolvimento, como sinônimo de crescimento 

econômico, pode ser compreendida se entendermos o enraizamento de tal conceito, tanto 

entre os economistas clássicos (Smith, Ricardo, Malthus e Marx), que trataram o crescimento 

como tema central, como entre os neoclássicos (Marshall, Walras, Pareto, etc.), que se 

concentraram mais na sua distribuição. Em todo caso, o enfraquecimento desse entendimento, 

surgiu no cenário internacional após a verificação de que o intenso crescimento de alguns 

países semi-industrializados (entre eles, o Brasil), não se traduziu em benefícios para seus 

habitantes. 

De fato, não será até o final da II Guerra Mundial que a ideia de desenvolvimento 

começa realmente a se generalizar, graças especialmente ao papel das Nações Unidas e ao 

debate que culminou com a assinatura da “Carta do Atlântico” entre Churchill e Roosevelt, 

em 194110 (NOGUEIRA; ESPARCIA, 1999; BOISIER, 2001; 2004) e, posteriormente, a 

publicação do Informe do Desenvolvimento Humano do PNUD, que passou a adotar o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), como o índice de desenvolvimento (VEIGA, 2006, 

p.19) em substituição ao uso apenas do PIB per capita. Nos primeiros momentos surgiram 

diversas vozes contra a utilização desse critério de medição do desenvolvimento, tendo em 

vista que não se considerava o mais adequado ante seu reducionismo e simplicidade. 

O segundo entendimento nega a existência do desenvolvimento e o considera como 

mito. Veiga separa as especificidades de alguns autores no âmbito desse enfoque: 

a) Giovanni Arrighi (1997) em seu livro trata da a ilusão do desenvolvimento, que 

tem como questão central a possibilidade de países periféricos ultrapassarem a 

barreira do subdesenvolvimento, melhor dizendo, da possibilidade desses países 

ascenderem na hierarquia da economia capitalista mundial. Para Veiga, Giovanni 

Arrighi comete os mesmos erros dos teóricos da economia convencional, ao 

insistir na equivalência entre desenvolvimento e crescimento, além da 

simplificação metodológica com que trata a questão; 

b) outros autores do pensamento do desenvolvimento como ilusão são: Osvaldo 

Rivero, Malid Rahnema e Gilbert Rist. Para Rivero, as bases do Estado moderno 

nos países desenvolvidos foram a burguesia próspera e o progresso científico-

                                                 
10De acordo com Boisier (2001), o documento assinalava que o único fundamento certo para a constituição da 

paz reside em que todos os homens livres do mundo podem desfrutar de segurança econômica e social e, 

portanto, comprometem a buscar uma ordem mundial que permita alcançar estes objetivos, uma vez finalizada a 

Guerra (BOISIER, 2001, p. 1) 
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tecnológico, aspectos ausentes nos países em desenvolvimento, inviabilizados 

pelo vírus da miséria científico-tecnológica. (VEIGA, 2006, p.23); 

c) Celso Furtado também trabalhou o desenvolvimento como mito. Em sua obra, o 

mito do desenvolvimento, de 1974, considera o desenvolvimento como forma de 

desviar a atenção das necessidades humanas fundamentais. Em sua acepção, a 

ideia de desenvolvimento como possibilidade de algum dia as pessoas pobres 

poderem desfrutar das atuais formas de vida das pessoas ricas, seria irrealizável. 

Em obras posteriores, outros autores foram apresentando elementos para o 

entendimento do desenvolvimento como processo de transformação da sociedade 

e que permitem ver o homem como agente transformador. Segundo Veiga (2006, 

p. 29), a análise inicial de Furtado parecia mais próxima em preservar a imagem 

de um mito, e a influência deste na compreensão da realidade, do que o 

entendimento da impossibilidade do desenvolvimento.   

O terceiro entendimento é o mais complexo e começa a ganhar forma com a 

mudança na maneira de entender o desenvolvimento, especialmente a partir da publicação do 

primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, pela ONU, e com o lançamento do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH)11. Segundo Veiga (2006, p. 33) esse novo entendimento 

do desenvolvimento ganha consistência e se cristaliza com a obra “Desenvolvimento com 

liberdade” de Amartya Sen, quem melhor responde sobre desenvolvimento.  

De acordo com a obra de Sen, o desenvolvimento requer a eliminação das principais 

fontes de privação de liberdade: pobreza, carência de oportunidades econômicas e sociais 

sistêmicas, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência de Estados 

repressivos. A obra reconhece que as diversas formas de liberdade só será possível quando a 

liberdade e o direito individual forem garantidos. 

 

3.1.3 A perspectiva mais humana do desenvolvimento 

 

Depois de rejeitar tanto a hipótese dos fundamentalistas, que consideravam o 

desenvolvimento como efeito cascata do crescimento, e a hipótese que renunciava a ideia de 

desenvolvimento, Veiga (2006) deixa claro que, nas últimas seis décadas, a partir do início do 

debate internacional sobre a rejeição da ideia facilmente aceita, segundo a qual o crescimento 

                                                 
11Com a criação deste índice evita-se o uso exclusivo do crescimento econômico (PIB per capita) como o único 

critério de medida do desenvolvimento, pois o IDH utiliza outras variáveis além da renda per capita. 
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seria igual a desenvolvimento, importantes estudos deram novo caráter ao fenômeno do 

desenvolvimento, evoluindo para maior aproximação ao terceiro entendimento.  

Entre as décadas de 1960 e 1970, começam a aparecer mudanças nas orientações 

sobre desenvolvimento, graças às contribuições de diversos autores marxistas e neomarxistas, 

ao outorgar aos países subdesenvolvidos a possibilidade de liderarem seus processos de 

desenvolvimento, baseando-se em seus próprios recursos e potencialidades. Tais orientações 

passaram a ter vinculações mais direcionadas às correntes de pensamento baseadas nas ideias 

de descentralização na tomada de decisões e na distribuição igualitária dos recursos.  

De acordo com Gimeno e Monreal (1999, p. 240), nos anos setenta entra em crise o 

modelo de desenvolvimento dominante que vigorou desde os anos quarenta. Nesse processo 

convergiram vários atores sociais e vertentes ideológicas: 

a) Novos movimentos sociais – com discussões acerca da necessidade de 

conscientização dos problemas socioeconômicos e do agravamento da crise 

ecológica atual, como consequência da atuação do modelo capitalista; 

b) Novas diretrizes das agências internacionais – centradas na tese da limitação dos 

recursos naturais da terra, pondo ênfase na ameaça do crescimento demográfico 

mundial e assumindo a ineficácia dos grandes projetos de cooperação 

internacional e do papel do Estado; 

c) Novas orientações teóricas – reformulações teóricas assumindo a necessidade de 

novos enfoque, perspectivas e conceitos sobre desenvolvimento. 

A partir daí, evolui nova fase do pensamento econômico sobre o desenvolvimento, 

com ênfase nas condições de vida da população e não mais com ênfase na expansão da renda, 

dado que o crescimento econômico de muitos países não implicou na diminuição das 

desigualdades12.  

Aliado a isso, um estudo realizado para o Banco Mundial constatava as diferenças 

entre crescimento e desenvolvimento. Os resultados (da desigualdade) do estudo foram 

bastante comentados no início dos anos 1980. Os principais resultados mostravam que o 

processo de desenvolvimento econômico nas últimas décadas, visto pelos padrões tradicionais 

de medidas de crescimento econômico, tinha logrado êxito. Por outro lado, do ponto de vista 

da redução da pobreza, os resultados eram muito inferiores, havendo grandes desigualdades 

                                                 
12No Brasil, por exemplo, as estatísticas do ano de 1972 mostravam que , apesar do aumento médio anual no PIB 

per capita de 2,5%,  tinha havido um aumento da renda dos 20% mais ricos de 29% a 38%, enquanto que para os 

40% mais pobre havia diminuido de 10% para 8%. (FISHOW apud BUSTELO, 1999, p.148) 
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entre países e dentro deles, sem melhoria dos resultados globais nos segmentos mais pobres 

da população. Confirmava-se, graças ao progresso da estatística e da informática, que o 

crescimento econômico não significava necessariamente desenvolvimento econômico. 

A criação de organismos concretos, como o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento (UNCTAD), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (ONUDI), e a sucessão de diversas cumbres e fóruns internacionais sobre o tema 

nas décadas de 1980 e 1990, até os dias atuais13, permitiram desenhar a complexa construção 

do novo paradigma do desenvolvimento, sempre acompanhadas de tensões entre os 

posicionamentos oficiais e alternativos (GIMENO; MONREAL, 1999, p. 240).  

A partir da década de 1980 se produziram importantes mudanças na tendência 

continuísta da ideia de desenvolvimento ao mostrarem a estreita interrelação existente o 

crescimento econômico, o meio ambiente e os recursos naturais, graças a instauração 

científica, política e social do conceito desenvolvimento sustentável, especialmente a raiz do 

documento elaborado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, em 1987, conhecido como 

informe de Brundtland.  

A partir de então, vários estudos começaram a incorporar outros valores à ideia do 

desenvolvimento, como por exemplo, as propostas que, de uma maneira ou de outra, incidirão 

no ser humano, outros que dão atenção aos aspectos de proximidade entre cultura e 

desenvolvimento. Conforme apresenta Sanchs (2002), o desenvolvimento de países como 

Brasil, Argentina e México, apesar de possuírem recursos naturais favoráveis, foi prejudicado 

pela passividade institucional, herdada de suas respectivas metrópoles”. Sanches atribui, 

ainda, importância aos aspectos qualitativos tais como capacidades, talento, imaginação etc., 

como essenciais para o desenvolvimento. 

De acordo com Veiga (2006, p. 81), trabalhos como os do PNUD, Ignacy Sanchs, 

Amartya Sen e Celso Furtado, contribuíram sobremaneira para o entendimento do 

desenvolvimento, tal como entendemos na atualidade. Na mesma linha, Davis Landes (1999) 

enfatiza que, na história do desenvolvimento econômico, a cultura é a principal geradora de 

diferenças existentes.  

                                                 
13 Entre alguns eventos desta época podemos citar, o Informe de Brutland (1987), a Conferência do Rio de 

janeiro (1992), além de outros acontecimentos, como o encontro dos dois mundos (1992) e a comemoração dos 

50 anos do Banco Mundial e FMI (1993) 
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Grande parte das idéias da evolução do conceito de desenvolvimento foi expresso 

nos vários Relatórios anuais do PNUD. As Nações Unidas assumem a consecução dos 

objetivos do desenvolvimento. A partir do primeiro Relatório, no ano de 1990, o PNUD 

publica anualmente o Informe sobre desenvolvimento humano, dando nova interpretação ao 

desenvolvimento centrado no indivíduo, para quem o desenvolvimento está direcionado, 

sobretudo, com a possibilidade das pessoas viverem com a oportunidade de fazerem suas 

escolhas.  

A partir daí se intensifica o distanciamento, no campo teórico, das definições 

anteriores e se dá importante giro na economia do desenvolvimento (RAMÍREZ 

CENDRERO, 2008, p. 82). Inicia-se nova etapa no debate sobre desenvolvimento, em que os 

aspectos sociais, relacionados a emprego, distribuição de renda e pobreza passam a ter 

destaque. No entanto, apesar dos avanços teóricos dessas novas ideias, fundamentalmente no 

âmbito científico, o panorama real pouco se modificara. Em muitas circunstâncias, tais 

discussões se desenvolveram sob as tendências predominantes das grandes agências 

internacionais, para o desenvolvimento e políticas estatais, que continuaram atuando com base 

nos critérios macroeconômicos, guiados pelas tradicionais concepções do desenvolvimento 

(BUCIEGA, 2009, p. 65; ESCRIBANO PIZARRO, 2010, p. 09). 

 

3.1.4 A evolução da teoria do desenvolvimento como disciplina no campo da economia 

 

A perda de credibilidade de algumas teorias, para explicar a realidade e os problemas 

causados pela Grande Depressão da década de 1930 e pela segunda Guerra Mundial, produziu 

o que Karl Polanyi chamou de a “grande transformação” e mudou substancialmente o 

pensamento político, econômico e social dessa época. De acordo com o entendimento de 

Bustelo (1999, p.105), uma das importantes mudanças desse período foi a maior preocupação 

com as “economias subdesenvolvidas”. 

Nos anos posteriores a segunda Guerra Mundial, vários estudos e estatísticas sobre 

produção e renda, em nível mundial, passaram a reforçar as inquietudes sobre o porquê das 

diferenças econômicas entre os países. O conceito de desenvolvimento surge, com conteúdo 

próprio, desvinculado de progresso material, utilizado pela tradição teórica anterior, e a 

economia do desenvolvimento se constitui formalmente como subdisciplina da ciência 

econômica (RAMÍREZ CENDRERO, 2008, p. 28), para tentar explicar as causas que 
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prejudicavam o desenvolvimento dos países mais pobres e encontrar formas para superar o 

atraso. 

Com o processo de descolonização de muitos países14, no período pós-guerra, 

surgem novas teorias para preencher esses espaços, uma vez que as anteriores não serviam 

para explicar os acontecimentos dos países recém independentes (África e Ásia) e, tampouco, 

dos países latinoamericanos. Nas palavras de William Easterly os economistas “tinham muitas 

teorias sobre como os países pobres recentemente emancipados podiam crescer e alcançar os 

países ricos” (EASTERLY, 2003, p. 28).  

A partir daí, vários autores formulam teorias de desenvolvimento15 para cobrir essa 

lacuna. Para Ramírez Cendrero (2008, p. 104), o surgimento dessa nova disciplina não pode 

ser entendida sem a contribuição de alguns elementos próprios do enfoque keynesiano, para 

analise econômica, especialmente em relação à possibilidade de “intervenção consciente”, a 

partir do Estado, para conseguir os objetivos econômicos fixados, ao invés de esperar as ações 

do mercado por si só. Dessa forma, aparecem com maior força as teorias do desenvolvimento, 

com enfoque Keynesiano, mas, posteriormente também entram em cena as teorias 

neoclássicas aplicadas às situações de desenvolvimento e subdesenvolvimento (VIDAL 

VILLA, 2004, p. 47).  

Esse novo período foi caracterizado por uma variedade de conceitos e modelos para 

estudar os aspectos das economias atrasadas. Os pioneiros do desenvolvimento16, como 

ficaram conhecidos os teóricos dessa geração, acompanhavam as dinâmicas dos países 

subdesenvolvidos e diziam que estes necessitavam de instrumentos de análise diferentes dos 

utilizados por teóricos das economias desenvolvidas, devendo canalizar os recursos internos 

para impulsionar a modernização em que a industrialização seria o carro chefe (BUSTELO, 

1999, p. 116).  

                                                 
14Até 1945 o mundo era dividido entre países metropolitanos e coloniais. Além do processo de descolonização 

de muitos países, outros aconteceimentos, como a Grande depressão dos países desenvolvidos (1929-1930);  O 

interesse dos EUA, como nova potência hegemônica mundial, por estratégias externas após a segunda Guerra 

Mundial; o êxito do planejamento nos países desenvolvidos e sua possível aplicação nos países menos 

desenvolvidos; o bom desenvolvimento dos Planos dos EUA para reconstrução de europa (Plano Marshal) e 

Japão (Plano MacArthur) e a criação de organismos econômicos internacionais (FMI, Banco Mundial, FAO, 

CEPAL, BIRD, etc), foram determinantes para as mudanças no mundo real (BUSTELO,1999). 
15Vários autores passaram a formular teorias dentro desse enfoque, entre eles: os de corte keynesiano, como 

Rostw, Harrod, Domar, Hirschman, Kurkse,etc., e outros de tendência neoclássica, como Lewis, Ohlin, 

Heckscher, etc. 
16De acordo com Meier e Stiglitz, esse perído foi caracterizado por duas gerações de pioneiros do 

desenvolvimento: a primeira se apoiava no enfoque keynesiano e a segunda, nos princípios da economia 

neoclássica. 



91 
 

Durante a fase dos pioneiros, desenvolvimento e crescimento tinham o mesmo 

significado, levando a alguns retrocessos na economia do desenvolvimento, como a não 

aceitação, pela corrente econômica principal (modernização), da diferença entre 

desenvolvimento e crescimento econômico, realizada por Schumpeter, no início do século17. 

O desenvolvimento econômico era estudado dentro de uma perspectiva evolucionista, e o 

subdesenvolvimento, como uma fase prévia, que alguns países passavam, por razões 

históricas, conjunturais, para se desenvolver. Durante esse período, consolidou-se um 

caminho de única via, que fez do desenvolvimento uma instituição universal (RAMÍREZ 

CENDRERO, 2008, p. 38).  

No geral, os “pioneiros do desenvolvimento” estabeleciam as bases do 

desenvolvimento, desde o ponto de vista estritamente econômico, e deram pouca importância 

aos aspectos distributivos e sociais do crescimento econômico. Myrdal, em sua primeira obra 

sobre desenvolvimento, reforça a necessidade de mudanças políticas para melhorar os 

indicadores sociais. Para Myrdal, o progresso econômico seria impossível sem amplas 

reformas distributivas (MYRDAL, 1972, p. 178). 

O trabalho que marcou o pensamento econômico e a ideologia geral a partir da 

segunda Guerra Mundial, foi o livro do economista Rostow, “As etapas do crescimento 

econômico”. O principal argumento de Rostow era que cada país estaria situado em um ponto 

ou outro da etapa de “desenvolvimento econômico”18. O que determinaria a posição dos 

países eram suas características econômicas gerais, tais como estrutura econômica, nível de 

renda etc. Inclui, ainda nessa obra, as categorias de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e 

em vias de desenvolvimento. Desse modo, o problema do desenvolvimento passou a ser 

entendido como algo que se poderia alcançar simplesmente passando por cada etapa ao longo 

do tempo, ou seja, um país que estivesse na primeira etapa, passaria por todas as demais 

(VIDAL VILLA, 2004, p. 51).  

                                                 
17

Na definição de Schumpeter o crescimento econômico era apenas o aumento da riqueza, enquanto o 

desenvolvimento correspondia a uma série de fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e psicológicos, 

fruto do processo de inovação tecnológica impulsado pelos empresarios (SHUMPETER, 1982, p.74). Ao 

diferenciar ambos conceitos Shumpeter rompe com a teoria clássica do desenvolvimento. Apesar disso, na 

atualidade este autor não é considerado como teórico do desenvolvimento. 

 
18De acordo com os pressupostos teóricos de Rostow, as 5 etapas que os países deveriam percorrer eram: i) etapa 

de sociedade tradicional, ii)  Pré-condições para o desenvolvimento; iii) Despegue econômico; iv)  O caminho 

para a madurez e; v) sociedade de Alto consumo. Nas análises do autor, apenas EUA se encontrava na quita 

etapa.  
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A ideia de desenvolvimento, herdada da ideia de progresso, foi incluída na agenda 

dos países no período pós-guerra. Nesse sentido, começaram as ajudas de reconstrução dos 

países prejudicados pelo conflito armado e os Estados Unidos da América (EUA), como 

importante potência econômica, institui o Plano Marshal, em 1947, para ajudar a Europa 

destruída. Nessa mesma concepção, os países latinoamericanos, na Conferência 

Panamericana, realizada em Bogotá (Colômbia), solicitaram também ajuda econômica e as 

possibilidades que ofereciam a revolução tecnológica para “desenvolver” suas economias.  

O pensamento único orientado dos países mais industrializados, com ênfase no 

progresso e evolução, não servia para a análise e nem correspondia com as características das 

sociedades menos industrializadas. Necessitava-se de análises e conceitos específicos para 

cada realidade, que não estivessem dentro da lógica única da racionalidade econômica, para 

explicar o comportamento dos sujeitos econômicos em todo o mundo, que Hirschman chamou 

de “tese monoeconômica”, quando se referiu ao pensamento econômico tradicional, dizendo 

que estava incompleto ou não servia para explicar as sociedades menos desenvolvidas 

economicamente.   

Com base no dito anteriormente, um fato importante no debate mundial sobre os 

problemas econômicas dos países subdesenvolvidos, foi a identificação de que muitos dos 

pressupostos conceituais keynesianos e neoclássicos, usados pelos pioneiros do 

desenvolvimento, eram limitados para a realidade dos países menos desenvolvidos, por serem 

pensados exclusivamente para as realidades dos países desenvolvidos (VIDAL VILLA, 2004, 

p. 47). Isso levava à necessidade de reflexões teóricas independentes do corpo teórico 

convencional que fossem capazes de aclarar os motivos que geravam os círculos viciosos da 

pobreza e do subdesenvolvimento, na opinião dos pioneiros (ROSENTSTEIN-RODAN, 

1943; NURKSE, 1952; LEWIS, 1954; LEIBENSTEIN, 1957).  

Para os pioneiros mais radicais do desenvolvimento, o livre mercado nos países 

pobres teria efeito de desenvolvimento diferente do esperado e desejado pela população 

desses países e era um mecanismo de propagação das desigualdades internacionais 

(BUSTELO, 1999, p.126), opiniões não compartilhadas por alguns economistas neoclássicos, 

que se manifestavam contra o pensamento prevalecente na profissão.  

Entre as preocupações dos pioneiros, estavam: fomentar a industrialização, a 

proteção do mercado interno e a intervenção estatal como mecanismos para aumentar a renda 

e produção per capita, objetivos principais do desenvolvimento. Assim, durante várias 

décadas do século passado, os pressupostos keynesianos e neoclássicos, associados ao 
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paradigma da modernização, constituíram-se como a própria teoria do desenvolvimento nos 

países mais pobres e, em certo grau, era a prática gradativa das experiências de 

desenvolvimento aplicadas nos países desenvolvidos. Dos primeiros economistas do 

desenvolvimento até os anos oitenta do século passado, foram surgindo várias correntes e 

importantes contribuições teóricas, heterogêneas e fragmentadas, e nem sempre convergentes 

à economia do desenvolvimento (RAMÍREZ CENDRERO, 2008, p. 44). 

 

 

3.1.5 Algumas teorias do desenvolvimento no marco do pensamento (e no espaço) dos 

países em desenvolvimento 

 

Com o objetivo de simplificar a contribuição do pensamento do desenvolvimento na 

explicação das desigualdades territoriais, serão apresentadas, na sequência, algumas das 

principais teorias que basicamente fundamentaram as atuações e desenho das políticas de 

desenvolvimento com o objetivo de reduzir as desigualdades. Pretende-se, de forma resumida, 

tratar daquelas teorias enquadradas dentro do grupo da divergência regional, as quais 

argumentam que as desigualdades entre diferentes territórios não são acidentais, mas são 

característica dos próprios modelos econômicos adotados e que mantém as condições de 

desequilíbrio em determinado espaço. Neste sentido, como propósito deste item, dar-se-á 

preferência as teorias que tiveram consequências importantes sobre a distribuição espacial das 

atividades econômicas, a população e sobre as condições de vida no território no âmbito dos 

países latinoamericanos e, em particular, no espaço brasileiro. 

Nesse sentido, o conhecimento dessas teorias podem esclarecer, ao menos no 

primeiro momento, os resultados que podem conduzir às intervenções e instrumentos políticos 

sobre os processos diferenciais de desenvolvimento territorial, além de se constituírem 

elementos fundamentais para posterior análise de seus efeitos espaciais. Para essas teorias, é 

possível dizer que não existe apenas um corpo de doutrinas. Além do grande número de 

correntes, é comum entre elas, em várias ocasiões, a existência de hipóteses contraditórias 

(CORONADO, 1997, p. 56).  
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3.1.5.1 Causação circular acumulativa 

 

Entre as teorias partidárias do enfoque keynesiano a mais conhecida é a de causação 

circular e acumulativa de Myrdal19. O foco central deste modelo está nas relações 

estabelecidas entre espaços desenvolvidos desequilibradamente, cujas trajetórias agravariam 

as desigualdades nos seus níveis de desenvolvimento. Ao analisar comparativamente os níveis 

de desenvolvimento de diferentes países e regiões (desenvolvidos e em desenvolvimento), 

Myrdal concluiu que existe um processo de causação circular acumulativa, cujos efeitos se 

originam de mudança social ou econômica primária, principal fator explicativo pelo qual 

existem e aumentam os desequilíbrios entres os espaços ricos e os pobres e, 

consequentemente, das disparidades entre os níveis de desenvolvimento.  

A importância outorgada à intervenção pública se constitui nas principais 

preocupações da teoria de Myrdal (1972). Defende que o círculo vicioso do atraso econômico 

e da pobreza só pode ser interrompido pela ação do Estado. Segundo a teoria, o círculo 

vicioso da pobreza vai se fechando de forma que, se não houver esforços e medidas de 

correção, direcionadas por ações públicas, as diferenças entre ricos e pobres serão cada vez 

maiores. Para isso seria necessário promover mudanças políticas e sociais que melhorassem 

os indicadores sociais da população. A necessidade e urgência de uma reforma distributiva é 

evidente para a teoria e, sem isso, não se tornaria possível nem a integração e nem o progresso 

econômico (BUSTELO, 1999, p. 33). 

O processo de crescimento causal acumulativo acontece basicamente nos países ricos 

e/ou em algumas áreas dos países pobres, neste processo os investimentos de capitais são 

atraídos por lugares e territórios onde já exista certa dinâmica industrial. A ideia da teoria 

indica que os movimentos migratórios dos fatores trabalho, capital, bens e serviços, 

contrariamente ao que pregam os equilibristas, são os meios para a evolução do processo 

acumulativo e desigual, aumentando nas regiões mais ricas e diminuindo nas regiões mais 

pobres. 

Devido as desigualdades nas posições iniciais das regiões, as forças de mercado 

prejudicam as mais desafortunadas (CORONADO, 1997). Para as regiões mais ricas, esse 

cenário se constitui num processo de atração de capital, tendo em vista que esses territórios já 

                                                 
19 Outras versões que giram em torno da mesma idéia se devem a Hirschman, Kaldor, Holland, Dixon e 

Thirlwall (CORONADO, 1997). 
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dispõem de tecido industrial. Nas colocações de Vidal Villa (2004), as decisões de localização 

das empresas dependem das condições e vantagens oferecidas pelo lugar da inversão, dado 

que a vocação das empresas é minimizar custos e maximizar benefícios, e não para 

desenvolvimento econômico. 

De acordo com a teoria da causação circular acumulativa, os investimentos 

empresariais não chegam nos lugares que carecem de infraestrutura, que se encontram longe 

das fontes de abastecimento e dos clientes, enfim, em territórios sem capacidade de atração. 

Essas capacidades acontecem de forma acumulativa e isso provoca crescimento acumulativo20 

desigual, tanto dentro de um mesmo estado, país ou região, como entre eles. Nesse contexto, o 

efeito do crescimento produz uma espécie de polarização da riqueza, que é própria do sistema 

capitalista, onde as áreas ricas “crescem mais rápido e com maior facilidade” que as áreas 

pobres (VIDAL VILLAR, 2004). 

Nas regiões mais dinâmicas, as economias de aglomerações favorecem o 

desenvolvimento das atividades e da produtividade, crescendo mais rapidamente que as 

regiões pobres, as quais presenciariam piora de situações mediante a evasão de mão-de-obra 

para as regiões mais ricas e, ainda, pela redução de populações potencialmente consumidoras. 

Como assinalado anteriormente, a intervenção pública para a correção dos 

desequilíbrios entre as regiões é uma das preocupações fundamentais dessa teoria. Portanto, a 

teoria de Myrdal fala da necessidade do “planejamento do desenvolvimento”, dando lugar ao 

início de processos de desenvolvimento em áreas atrasadas e, para isso ocorrer, é 

imprescindível a participação do Estado, porque o Estado nacional, nesse caso, é quem deve 

estabelecer medidas para atrair investimentos para os lugares que pretende desenvolver 

(VIDAL VILLAR, 2004).  

Nesse sentido, as medidas políticas sugeridas pela teoria são distributivas, nas quais 

o Estado, por meio de seus instrumentos, deve atuar com o objetivo de corrigir os 

desequilíbrios e melhorar as condições de demanda nas áreas menos desenvolvidas. 

 

                                                 
20 A idéia desta teoria elaborada por Myrdal (mais qualitativa) foi reelaborada de forma mais quantitativa, anos 

depois por Kaldor (1970). Este autor simplifica o modelo baseando-se numa relação direta entre o aumento da 

renda e os incrementos de produtividade, graças  a um melhor uso das capacidades produtivas, e entre o aumento 

da produtividade e o aumento da renda graças a uma maior competitividade e ao aumento das exportações 

(CUADRADO ROURA, 1995). 
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3.1.5.2 Teoria dos Pólos de Crescimento  

 

De acordo com a definição bastante didática de Vidal Villar (2004), Pólo de 

Desenvolvimento21 é precisamente aquele território que, sendo um território eleito ou 

subdesenvolvido, pretende-se desenvolver. Esta teoria foi desenvolvida pelo francês François 

Perroux (1955), com foco especialmente na demanda e, a exemplo da teoria anterior, sua 

atenção também se concentra nos processos acumulativos e de localização. Em sua concepção 

original, o pólo de crescimento seria uma agregação de indústrias propulsoras e geradoras de 

efeito de difusão numa região maior, com influência direta na geração de emprego. Para 

François Perroux, a difusão do crescimento não aconteceria de maneira igual entre os diversos 

setores da economia, mas tenderia a se concentrar em setor específico, beneficiando 

particularmente o crescimento de determinada indústria. 

O modelo desenvolvido sugeria que os investimentos deveriam ser concentrados em 

reduzidos espaços geográficos e setores de atividade econômica. O resultado desses 

investimentos teriam um efeito multiplicador e impulsionador do desenvolvimento, tanto na 

região onde foram aplicados, como no seu entorno. O ponto de partida para explicar o modelo 

é uma unidade de produção “exógena”, localizada dentro de uma região economicamente 

atrasada. 

Apesar da produção realizada pela unidade produtiva ser destinada a mercados 

distintos de sua localização, tendo em vista suas dimensões e nível tecnológico, grande parte 

dos serviços que necessitava eram demandados na própria localidade (CUADRADO 

ROURA, 1995). Tais resultados, segundo a teoria, gera um conjunto de efeitos de polarização 

e desenvolvimento nas proximidades de sua localidade. Estas teorias, que enfatizavam 

fortemente a ideia de concentração/aglomeração, interessavam-se claramente pelos 

fenômenos da urbanização. A articulação dos pontos urbanos e os entornos regionais, 

parecem fundamentais para a compreensão dos processos de crescimento regional. 

Segundo Coronado (1997), as preocupações iniciais de Perroux eram mais 

direcionadas ao crescimento da indústria e suas relações, que à distribuição geográfica das 

atividades econômicas ou em suas implicações espaciais. Esta teoria procurava uma 

explicação sobre as formas em que processos modernos de crescimento se distanciavam do 

                                                 
21 No Brasil, principalmente na região Nordeste, houve vários Pólos de Desenvolvimento, que não atingiram 

seus objetivos, mas foram feitos. 
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estado estacionário. O comportamento com características essencialmente desequilibradas, 

formava uma sucessão de pólos dinâmicos através do tempo, dando origem aos Pólos de 

Crescimento22. Na abordagem de Perroux, o pólo é o centro dinâmico de um país ou região e, 

seu crescimento se expande para seu entorno. Nesse sentido, o desenvolvimento do entorno 

estará ligado ao desenvolvimento de seu pólo e o interesse na aplicação dos pólos não está 

somente nas estratégias que oferece ao lugar de instalação, mas também nos efeitos difusores 

que se espera sobre seu entorno. 

Na análise de Perroux, não fica totalmente clara se a teoria do pólo de 

desenvolvimento representa um agrupamento no sentido geográfico ou se representa somente 

um conjunto de relações num espaço econômico dentro de um sistema de equilíbrio geral. 

Entretanto, para Boudeville e demais seguidores de Perroux, o pólo de desenvolvimento 

significa uma aglomeração de indústrias propulsoras em uma determinada localidade. Como a 

maioria das indústrias se concentram nas cidades, Perroux as considerou como o centro de 

crescimento, de atração e de difusão (CORONADO, 1997). Nesse sentido, a cidade será 

centro de crescimento se os investimentos realizados nela tiverem efeito multiplicador nas 

variáveis: geração de emprego e renda, progresso tecnológico, crescimento demográfico etc. 

Será centro de atração se a expansão dos investimentos gerados aumentar o seu crescimento 

demográfico e da região de entorno23.  

Refere-se, portanto, aos efeitos do crescimento de um pólo de desenvolvimento ou 

centro de atração sobre a densidade demográfica de seu entorno. Isso ocorre se os 

investimentos, realizados no centro de atração, aumentam sua população e reduzem das áreas 

periféricas24 (migração da população da região periférica para o centro). E, por último, como 

centro de difusão, considera-se a cidade em que os efeitos dos investimentos realizados 

conduzem ao aumento da densidade demográfica da região periférica. Nesse sentido, os 

investimentos realizados pelo centro aumentam a renda per capita, o emprego etc., na região 

periférica e, consequentemente, a densidade demográfica da população (CIMA; AMORIM, 

2007). 

                                                 
22 O termo polo de crescimento de Perroux é muito abstrato, e em sua origem não se relaciona com o espaço. A 

aplicação do conceito e dessa teoria no contexto geográfico se deve a Boudeville,1966(Coronado,1997). 
23 A cidade pode ser ao mesmo tempo um pólo de desenvolvimento e um centro de atração, isso ocorre quando 

aumenta o nível de renda per capita e de bem-estar na região periférica(HIGGINS, 1985, apud CIMA; 

AMORIM, 2007). 
24 A região periférica seria um efeito de menor importância definida negativamente como algo que marca do 

centro para fora (HIGGINS, 1985, apud CIMA; AMORIM, 2007). 
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Dessa maneira, em um contexto geográfico, pode-se entender os processos de 

difusão ou polarização como efeitos positivos ou negativos. O primeiro caso se produziria 

através da re-localização de plantas no entorno, difusão de inovação, descentralização da 

população etc. O segundo seria resultante da forte gravitação de recursos do entorno físico em 

direção ao pólo. Nesses processos, o problema principal se baseia na possibilidade de se 

estabelecer critérios para que as forças de difusão sejam maiores que as de concentração 

(CORONADO, 1997). 

 Uma abordagem teórica sobre polarização feita por Richardson (1986), estabeleceu 

variações ao longo do tempo, nos efeitos de difusão e polarização. Para ele, inicialmente, a 

concentração tende a ser mais forte devido aos efeitos polarizadores que se produzem em uma 

só ocasião. Com o tempo, esses efeitos tendem a zerar e a descentralização começa a dominar 

as mudanças da estrutura espacial da região. 

Apesar da teoria de pólos de crescimento ter contribuído com algumas ideias 

fundamentais, como são a criação de uma plataforma de produção para outros mercados (base 

exportadora) e o importante papel da inovação no desenvolvimento, alguns problemas 

surgiram nessa teoria, em relação as dificuldades de encontrar um corpo teórico unificado e 

nos obstáculos e limitações para explicar, de maneira convincente, alguns questionamentos, 

tais como: problemas relacionados à distinção entre pólo “natural” e “planejado”, escolhas 

dos mecanismo e instrumentos eficazes para promover os pólos, e quais os mecanismos 

utilizados pela teoria para que se produza a difusão dos  efeitos do crescimento de um pólo a 

seu entorno. 

Contudo, não se viu contrastada a idéia de que a demanda induzida se orienta para 

seu entorno (posto que a demanda de bens de capital e produtos intermediários se dirigem 

para outras áreas). Além disso, a experiência geral dos países em que a teorias de pólos de 

desenvolvimento foi adotada para direcionar as políticas públicas, mostra que a demanda de 

bens de capital e de produtos intermediários se dirige geralmente para outras zonas e, muitas 

vezes, o efeito geral da criação de um pólo se mostrou praticamente nulo ou negativo, em 

termos de geração de postos de trabalho, devido aos impactos provocados na estrutura local 

pelos preços e salários (CUADRADO ROURA,1995). Com isso, seu uso caiu em grande 

ambiguidade, seu conceito passou a significar, simplesmente, a concentração de atividades 

econômicas em um determinado espaço geográfico.  
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Em síntese, pode-se dizer que as teorias de pólos de desenvolvimento/crescimento25 

tiveram grande monta no planejamento e na condução das políticas econômicas nas décadas 

de 1960 e 1970 e esteve associada à identificação do crescimento, da inovação e dos efeitos 

de difusão. 

 

3.1.5.3 A teoria estruturalista da CEPAL 

 

Depois da Segunda Guerra mundial, surgem, na América Latina, teorias na tentativa 

de interpretar a situação do subdesenvolvimento local e as relações econômicas da região no 

cenário internacional. A necessidade de formulação teórica dos problemas do 

subdesenvolvimento levou a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) a elaborar 

um enfoque teórico com o intuito de estudar as especificidades que obstaculizavam a inserção 

dos países latinoamericanos no cenário internacional, e como estes poderiam criar dinâmicas 

próprias de desenvolvimento. Nesse contexto, os principais pensadores da CEPAL 

propuseram a industrialização como elemento aglutinador e articulador do desenvolvimento, e 

como modelo capaz de superar os prejuízos das relações de troca. Para isso seria necessário 

sair da dependência da demanda externa de produtos primários e desenvolver a indústria local 

através de uma estratégia de Industrialização por Substituição de Importação (ISI).  

De forma resumida, entende-se que entre as principais contribuições teóricas e 

empíricas do enfoque da CEPAL estão: a 

a) elaboração do enfoque centro-periferia para interpretar a economia capitalista 

mundial;  

b) a interpretação da industrialização dos países da região e da análise dos obstáculos 

estruturais do desenvolvimento dos mesmos; 

c) a análise do deterioro dos termos de troca nas relações entre países; 

d) a estratégia de industrialização por substituição de importações.   

Uma importante contribuição do pensamento estruturalista da CEPAL ao estudo do 

desenvolvimento foi a introdução da dimensão externa como importante elemento na 

explicação e compreensão da dinâmica do subdesenvolvimento, além de algumas 

                                                 
25 A diferença para Perroux entre pólo de desenvolvimento e pólo de crescimento é que o primeiro se caracteriza 

pela combinação de  mudanças sociais e e menais de uma população, tornando apta a fazer crescer, 

cumulativamente e de forma durável seu produto real e global; enquanto o segundo, se refere sempre a uma 

localidade ou área que influencia uma determinaregião, com aumento apenas do produto global e, 

consequentemente, da renda per capita.(ANDRADE, 1987). 
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características produtivas como obstáculos estruturais internos para gerar desenvolvimento 

econômico (RAMÍREZ CENDRERO, 2008, p.45). Além disso, a teoria estruturalista do 

desenvolvimento significou uma ruptura teórica da América Latina com os tradicionais 

modelos neoclássicos e com o enfoque das etapas históricas do crescimento de Rostow 

(GUILLÉN, 2008, p. 21). Aos poucos se abandonou a idéia de que o subdesenvolvimento era 

uma etapa anterior ao desenvolvimento e que bastava concentrar atividades modernas na 

região para superar o atraso (LEWIS, 1954; NURSKE, 1963).  

Esse enfoque também teve forte influência na teoria econômica e nas políticas de 

desenvolvimento na América Latina, além de servir de inspiração para a criação da teoria da 

dependência e do neoestruturalismo latinoamericano dos anos oitenta (BUSTELLO, 1999, p. 

190). O estruturalismo da CEPAL representou nova abordagem ao fenômeno do 

subdesenvolvimento e, nesse contexto, ao introduzir novos elementos (sociais, institucionais, 

históricos etc.) na tentativa de compreender a ausência de desenvolvimento nos países 

latinoamericanos, abriu portas para importantes análises teóricas e fortes sugestões críticas 

aos estudos do desenvolvimento e da economia convencional (RAMÍREZ CENDRERO, 

2008, p. 49) 

 

3.1.5.4 Teoria da Dependência  

 

A teoria da dependência surge no quadro histórico latinoamericano nos anos 

sessenta26 - e como consequência das crises na teoria desenvolvimentista - estabelece 

estruturas hierárquicas entre regiões/países, além das diferenças entre o centro e a periferia 

capitalista. As contribuições da escola da dependência, de suas revisões, bem como de 

contribuições derivadas das reações teóricas que provocou, produziram importantes mudanças 

no pensamento sobre desenvolvimento, especialmente na região.   

A idéia original esboçada por Paul Baran, considerado o pai intelectual da teoria, era 

que, a participação na economia capitalista mundial, seria o principal motivo do 

subdesenvolvimento dos países periféricos, ou seja, o desenvolvimento destes países seria 

impossível no marco - da dependência - da economia capitalista. Esta impossibilidade e a 

                                                 
26Entre as correntes teórias da teoria da dependência as duas principais são: a Weberiana e a Marxista. A 

primeira formula suas análises e procura interpretar o desenvolvimento/subdesenvolvimento com base nos 

processos sociais; a segunda,  procura explicar o processo de desenvolvimento/subdesenvolvimento com base na 

Lei Geral de Acumulação capitalista de Marx. Para os analistas dessa corrente a depenência está relacionada com 

as formas de subordinação entre os países (centrais  e periféricos) dentro do cenário imposto pelos mecanismos 

das relações econômicas internacionais e pela divisão internacional do trabalho. 
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forma como os países pobres participavam na economia mundial tinha como consequência o 

aumento das desigualdades entre o centro e a periferia capitalista. Pela teoria da dependência, 

o subdesenvolvimento era visto como produto do desenvolvimento do capitalismo mundial e 

não como uma etapa evolutiva, anterior ao desenvolvimento.   

A corrente teórica do enfoque defendia algumas idéias principais, a saber 

(BUSTELO, 1999, p. 203): 

a) o subdesenvolvimento não era uma etapa anterior ao desenvolvimento, senão 

produto histórico do colonialismo e imperialismo; argumento que rompia com a 

idéias das etapas de crescimento de Rostow; 

b) a dependência é o traço característico dos países capitalistas subdesenvolvidos e o 

obstáculo para o desenvolvimento destes; e a forma como estão inseridos nas 

relações econômicas internacionais é a principal causa; 

c) o capitalismo havia se convertido no principal obstáculo para o desenvolvimento 

dos “países do terceiro mundo”. 

Entre as razões que explicaram a criação do enfoque da dependência, estavam, entre 

outros: os limites econômicos e sociais do processo de Substituição de importações e o 

projeto nacional-desenvolvimentista; a insatisfação de alguns economistas latino-americanos 

com os limites teóricos do estruturalismo cepalino e a defesa da industrialização como único 

remédio para os problemas da região; a crítica à teoria da modernização, especialmente ao 

modelo das etapas de crescimento de Rostow, crítica popularizada pela frase G. Frank de que 

desenvolvimento e subdesenvolvimento são caras de uma mesma moeda  (BUSTELO, 1999, 

p. 204). 

Em concreto, o enfoque da escola dependentista se refere tanto à dependência 

exterior como à dependência gerada pela estrutura interior, todas dentro de uma estrutura 

piramidal. Essa estrutura, segundo a referida escola, consiste em que os elementos da base da 

pirâmide da produção, vamos supor os campesinos, que trabalham a terra e produzem para 

seu sustento27, necessitam de dinheiro para fazer suas compras e pagamentos (vestuário, 

energia elétrica, impostos etc.). Como têm dificuldade de fazer chegar ao mercado seus 

(poucos) produtos, aparecem os intermediários que os compram a preços muito baixos; por 

cima dos intermediários existem outros setores que canalizam a produção e, também, lucram 

nesse processo.  

                                                 
27O que os dualistas chamavam de subsistência. 
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Dessa forma, para os dependentistas, ao contrário do que se pensava o enfoque 

dualista, todos estes setores formam parte do mesmo sistema, no caso específico do exemplo 

dado, o setor da população campesina se reproduz e a reprodução convém ao sistema, o que 

Gunder Frank chamou de “desenvolvimento do subdesenvolvimento”, ou seja, “em 

determinadas situações parece gerar desenvolvimento, mas, em última instância, o que existe 

é desenvolvimento do subdesenvolvimento”. Nesta circunstância, há a reprodução da situação 

mesmo que haja crescimento econômico (VIDAL VILLA, 2004, p. 86). 

No contexto do enfoque, o subdesenvolvimento surgiu como consequência da forma 

em que os países do “terceiro mundo” foram incorporados na economia capitalista mundial, 

em que os recursos (trabalho, capital, matéria-prima etc.) fluíram da periferia para o centro 

(RAMÍREZ CENDRERO, 2008, p. 53). Na linha interpretativa de Raul Prebisch, a forma 

como se dava as relações internacionais gerava deterioração dos termos de troca entre 

produtos primários e manufaturados, fato que incapacitava o desenvolvimento dos países 

periféricos, por meio do intercâmbio mundial, visto que, a esses países, somente caberia o 

papel na divisão internacional do trabalho (DIT), de produtor e exportador de produtos 

primários (GUILLÉN, 2008, p.21). Assim, para superar o desenvolvimento desigual, seria 

necessária a superação do capitalismo como sistema econômico, em que a periferia pudesse 

alcançar o desenvolvimento “nacional e auto-concentrado” (AMIN, 1999, p. 41). Para os 

dependentistas, isso seria possível se separando/se desconectando do centro, ou por meio de 

revolução socialista (para os mais revolucionários), ou dentro de cada país, por meio de 

medidas protecionistas (para os não revolucionários). 

Mesmo que, de maneira geral, os argumentos da teoria estavam fundamentados em 

um eixo comum, a tentativa de desenvolver um modelo capitalista autônomo na região, no 

interior da teoria, surgiram diferentes interpretações dos processos, nem sempre convergentes. 

Assim, especialmente nos anos sessenta e setenta, produzem-se relevantes contribuições no 

marco do enfoque da dependência em torno da CEPAL e da evolução de contribuições 

estruturalistas28. Apesar da vitalidade das contribuições, ao longo dos referidos anos, o 

desempenho industrial de alguns países periféricos, chocaram com alguns pressupostos da 

escola da dependência, que negava a possibilidade de tal desempenho.  

                                                 
28Neste cenário foram importantes as contribuições de autores como, Antonio Barros de Castro, Enzo Faletto, 

Fenrnado Henrique Cardoso, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Pedro Paz, Héctor Malave-Mata, Maria da 

Conceição Tavares e Sérgio de la Peña. 
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De acordo com Ramírez Cendrero (2008, p. 55), o dinamismo econômico de alguns 

países latinoamericanos provocou importantes mudanças conceituais no enfoque 

dependentista, dando maior atenção à natureza, às características e aos desequilíbrios dos 

países da periferia capitalista, do que sobre a impossibilidade de dinâmicas econômicas 

destes. Nesse sentido, a insatisfação de muitos economistas heterodoxos e a impossibilidade 

da escola dependentista de “percibir y explicar la industrialización acelerada de algunos 

países del Tecero Mundo, se hacia imperioso cambiar de enfoque” (BUSTELO, 1999, p. 

218). 

 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DESDE A PERSPECTIVA RURAL E TERRITORIAL 

 

No tópico anterior, mostrou-se como o conceito de desenvolvimento foi evoluindo, 

em nome deste se mobilizaram países, regiões e também grandes contingentes de recursos e 

pessoas. A partir da segunda Guerra Mundial, regiões e localidades se utilizaram do conceito 

com o propósito de gerar processos de desenvolvimento e reduzir o padrão histórico de 

desigualdades entre regiões e países, bem como dentro deles, apesar de resultados muitas 

vezes contraditórios. 

Neste capítulo apresentaremos alguns debates no contexto do desenvolvimento rural, 

que, de uma maneira ou de outra, se materializaram em algum tipo de intervenção em 

diferentes âmbitos do espaço rural. Debates que contribuíram para o “redescobrimento” do 

significado do espaço como fator de produção transcedendo da tradicional definição de 

considerar o espaço apenas como suporte físico de localização das atividades econômicas. tro 

da análise econômica do, em que o resultado contribuindo para suas transformação nestes 

espaços. 

 

3.2.1 Algumas orientações teóricas no marco do desenvolvimento rural 

 

De acordo com Terluin (2002, p. 332, apud BUCIEGA, 2009, p. 72), os debates 

sobre o desenvolvimento no meio rural geralmente são tratados dentro de duas perspectivas: 

uma relacionada dentro das teorias econômicas, especialmente na economia regional; e outra, 

que faz referência ao papel das políticas de desenvolvimento rural sobre o crescimento de 
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determinadas áreas. Dentro do primeiro grupo estão os modelos teóricos tradicionais e de 

aglomerações, tratados no capítulo anterior, como as teoria de causação acumulativa e os 

pólos de crescimento, entre outras, e, mais recentemente, a nova geografia econômica. Em 

efeito, a nova geografia econômica no âmbito de aglomeração realizou importantes 

contribuições nas análises do desenvolvimento. Entre as preocupações desta estão as relações 

das populações e atividades econômicas com o espaço e se baseia na existência de mercados 

locais fortes, que atraem empresas e mão-de-obra (BUCIEGA, 2009, p.71). Além disso, a 

nova geografia econômica considera que o sistema de transporte tem importância 

fundamental na hora de uma empresa decidir se instalar em determinado lugar. 

No segundo grupo, além das contribuições da economia agrária, também são 

importantes as contribuições da geografia rural, da sociologia rural, da antropologia, da 

demografia, da ecologia etc., com resultados bastante favoráveis sobre as políticas de 

desenvolvimento no meio rural. Dentro desse grupo, Terluin (2002, p. 332, apud BUCIEGA, 

2009, p. 72) dá considerável importância aos enfoque endógenos, exógenos e a combinação 

dos dois (enfoque misto, endógeno e exógeno) para os estudos rurais, sendo, segundo a 

autora, o misto de maior aceitação, visto que as dinâmicas socioeconômicas de caráter local e 

participativo não poderem se isolar dos elementos exógenos, que também influenciam nos 

processos. 

 

Quadro 7 – Orientações teóricas do desenvolvimento rural no pensamento científico 

convencional e no marco alternativo 

MARCO CIENTÍFICO CONVENCIONAL 

Marco teórico                                                          Autores chaves                   

Perspectiva da sociologia da vida rural: desenvolvimento comunitário 

A comunidade rur-urbana 

O continuum rural-urbano 

Estudos da capacidade da comunidade rural 

G.Galpin 

P. Sorokin y C. Zimmerman 

W. Lloyd Warner e outros 

Teoria da modernização agrária: desenvolvimento rural integrado 

Familismo amoral 

Imagem do bem limitado 

Modernização da agricultura campesina 

Fases do crescimento econômico 

Dualismo econômico 

Agricultura de altos inputs 

Câmbio tecnológico induzido 

E.C. Banfield 

G. Foster 

E.Rogers 

W. Rostow; C. Clark 

W.A. Lewis 

T. Shultz; R.Weitz 

V. Ruttan y A. De Janvry 

Perspectiva da sustentabilidade institucional: Desenvolvimento rural sustentável 
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Ecodesenvolvimento 

Investigação de sistemas agropecuários 

Os agricultores primeiro 

I. Sachs 

M. Servillote; D.Gibbon 

R. Chambers/M. Cernea 

MARCO CIENTÍFICO ALTERNATIVO 

Marco Teórico Autores Chaves 

 Neo-narodnikis e marxistas Heterodoxos 

Espaços vazios de capitalismo 

Cooperação vertical 

Acumulação social primitiva 

Agronomia social 

R. Luxemburgo 

N. Bukarin 

E. Preobrazhensky 

A. Chayanov 

Teorias da Dependência 

Centro-periferia/sistema mundial 

Colonialismo interno 

Teorias de articulação 

Teoria da transição etnodesenvolvimento 

A. Gunder Frank/I.Wallerstein 

A. Gorz, P. Casanova, M. Hecter 

C.Bettelhheim, P. Rey, C.Meillassoux, 

R.Montoya 

M.Godelier, H.Alavi 

R.Stavenhagen 

Estudos campesinos 

A economia moral 

Estrutura social agrária 

Antropologia ecológica 

Neopopulismo marxista 

Tecnologias campesinas 

K. Plonyi, E.P.Thompson 

B.Galeski 

A.Vayadra e R. Rappaport 

T.Shanin, M.Godelier 

A.Palerm y H. Xolocotzi 

Agroecologia 

Economia ecológica e ecologia política 

Agroecologia (ecologia e agronomia) 

Coevolução etnoecológica 

Neo-narodnikis ecológicos 

J.Matrtinez Alier, J.M Naredo 

 

M.A Altieri y S.R.Gliessman 

V.M.Toledo y R.B. Norgaard 

Sevilla-Guzmán y M.González Molina 

Fonte: Sevilla e Woodgate (2002, p. 83-85, apud BUCIEGA, 2009, p. 74-75). 

 

Foi especialmente no âmbito do segundo grupo, apresentado por Buciega (2009), que 

surgiram maiores possibilidades de estabelecer tipologias conceituais de processos de 

desenvolvimento mais consistentes com a realidade dos espaços rurais. A evolução das 

diferentes vertentes teóricas sobre desenvolvimento emergiram para conceitos de caráter mais 

localizados, em que o território passa a ser ator e elemento explicativo dos processos de 

desenvolvimento. Neste sentido, algumas experiências de desenvolvimento associadas às 

novas políticas territoriais deram um novo enfoque ao caráter do desenvolvimento. Foram 

especialmente no âmbito destas, que surgiram importantes debates sobre o enfoque 

local/territorial do desenvolvimento, tanto no cenário dos países em geral, como nas regiões 

menos desenvolvidos, em particular. 
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3.2.2 O desenvolvimento rural e a perspectiva territorial 

 

Notadamente, o interesse e evolução dos estudos sobre o meio rural nas últimas 

décadas conduziram a aproximações teóricas conceituais sobre desenvolvimento rural 

bastante parecidas entre si, e foram introduzindo novos adjetivos à idéia de desenvolvimento, 

como são o desenvolvimento local, o desenvolvimento rural endógeno, o desenvolvimento 

rural integrado, desenvolvimento rural sustentável, etc. Como coloca Sumpsi (2007, p. 63), o 

enfoque territorial do desenvolvimento rural se inspira na noção de distrito industrial, de 

clusters e de desenvolvimento econômico local. Junto a isso a importância das redes de 

interação nas teorias de distrito industriais e meio inovador, ademais do enfoque do capital 

social e a perspectiva do desenvolvimento sustentável, tem como característica comum a 

importância e o fortalecimento da territorialidade do desenvolvimento (PEÑA SÀNCHEZ, 

2009, p. 101). São conceitos que, a partir das experiências européias, tornaram-se referências 

importantes para estratégias locais de desenvolvimento em todo mundo (ORTEGA; 

MENDONÇA, 2007, p. 97). 

 

3.2.2.1 O contexto da transição para o enfoque territorial do desenvolvimento rural 

 

No pós-guerra muitos questionamentos surgiram em relação ao modelo de 

desenvolvimento econômico construído e os efeitos desiguais provocados por este nas 

diferentes regiões e, em particular, entre as sociedades rurais e urbanas, com maior prejuízo 

para o meio rural. Novo cenário do debate reabre e prioriza as discussões sobre o 

(novo)desenvolvimento nos espaços rurais em várias partes do mundo. Em nível mundial, o 

desenvolvimento rural ganha maior espaço a partir da década de 1970, com importância a 

alguns elementos que aceleraram o debate (ARNALTE et al., 1998): 

a) A dificuldade de se absorver uma importante quantidade de população ativa, em 

virtude da decadência da atividade industrial e do emprego provocada pela crise 

econômica; 

b) Uma mudança de concepção sobre o mundo rural a partir da necessidade de 

preservação dos espaços rurais e da importância deste espaço como lugar de ócio 

para as populações do meio urbano; 
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c) Fracasso de grandes modelos de desenvolvimento e importantes questionamentos 

sobre o papel do estado no desenvolvimento da economia. 

Frente a esses acontecimentos e à compreensão ampla e sistemática das 

transformações recentes, desde as perspectivas teóricas das políticas de desenvolvimento 

rural, importantes mudanças sobre a concepção e organização do meio rural foram sendo 

temas constantes de debate. A partir destas circunstâncias, novos questionamentos foram se 

cristalizando até o surgimento do conceito de desenvolvimento rural integrado. Esse novo 

paradigma considerava que a modernização da agricultura não garantia a melhora no emprego 

e na distribuição de renda no meio rural. Mas que isso, considerava que para uma distribuição 

mais equitativa seria necessária maior participação da população rural nas decisões que lhe 

afetassem.  A partir dessa nova perspectiva, o desenvolvimento rural passa a ser entendido 

como um processo positivo, como um reforço das condições favoráveis do meio rural, 

permitindo a permanência e reprodução de sua população e melhoria das condições de vida 

(ARNALTE et al., 1998). 

Na sequência serão tratados alguns modelos teóricos que são considerados 

importantes para a incorporação do enfoque territorial nas políticas públicas de 

desenvolvimento rural. 

 

a) Desenvolvimento rural exógeno. 

 

No modelo de desenvolvimento exógeno, os processos de crescimento econômico se 

caracterizavam pela valorização da modernização-industrialização, com incentivo à 

concentração de grandes empresas em áreas próximas às cidades. A formulação clássica do 

problema do desenvolvimento rural era baseada na interpretação da urbanização e da 

industrialização como fatores que se reforçavam entre si e que resultaria em processo linear 

de concentração, cada vez maior, de capital e de mão de obra nas cidades. Nessa concepção, 

as políticas de desenvolvimento rural seguiam o esquema de cima para baixo e priorizavam a 

modernização dos espaços produtivos, por meio de ações homogêneas, nas diversas áreas 

rurais sem a participação da população local. Assim, a valorização do crescimento econômico, 

por meio da concentração das atividades de modernização/industrialização, dava ênfase à 

intensificação do capital para gerar valor adicionado ao entorno urbano (FRANCÈS I 

TUDEL, 2002, p. 46).  



108 
 

Não seria necessário ser especialista no tema para perceber que existiram vários 

mecanismos de transferência do meio rural para o resto da economia. Ao meio rural, cabia-lhe 

a função de abastecer as cidades em expansão com alimentos devido à escassez de outras 

atividades econômicas. Às grandes atividades agrárias eram atribuídas funções secundárias no 

desenvolvimento econômico que, pela modernização, deveriam gerar excedentes para o 

crescimento do setor industrial (JOHNSTON; MELLOR, 1961; KUZNETS, 1964). Além 

disso, o meio rural proporcionou, ainda, grande contingente de mão-de-obra para a indústria, 

assim como importante fonte de demanda para seus produtos (LEWIS, 1954, p. 53) 

A partir dessa divisão de função, surge, também, a classificação do desenvolvimento 

rural e define áreas com pouca capacidade de incentivar o desenvolvimento industrial, 

especialmente as regiões “estancadas”, incapazes de gerar agricultura competitiva e eficiente. 

A noção de desenvolvimento equilibrado refletia em áreas geograficamente polarizadas e 

mais integradas em nível central, nessas áreas as cidades funcionavam como núcleos de 

economias regionais especializadas e concentravam a população e as atividades econômicas, 

especialmente às comerciais e industriais.  

No meio rural era evidente o predomínio da agricultura, cada vez mais técnica e 

orientada para o mercado. Nesse aspecto, seria decisiva a vinculação das áreas rurais aos 

centros dinâmicos e setores de expansão, que segundo Lowe et al (1997 p. 18) nunca ficou 

claro qual tipo de equilíbrio se procurava estabelecer entre o urbano e o rural que lhe 

abastecia. No modelo exógeno os fatores desencadeantes da dinamicidade do meio rural 

estavam fora do próprio meio, que seria mero executor de ações ou projetos, na sua maioria, 

formulados desde a esfera central. Nessa visão, a dinâmicaa da economia ocorreria no espaço 

urbano. Ao rural caberia o papel de fornecedor de matérias-primas e de alimentos para nutrir a 

máquina produtiva e as populações. 

 

b) Desenvolvimento rural endógeno 

 

Sem sombra de dúvida, um dos temas que mais despertou interesse por estudos sobre 

a temática do desenvolvimento, nas últimas décadas, foi atribuir ao desenvolvimento o caráter 

local. Certamente o início e o desenvolvimento da crise econômica, em nível mundial, no 

início dos anos 1970, com prolongamento até meados dos anos 1980, configurou-se como o 

principal elemento a chamar atenção para os problemas político-econômicos em nível 
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mundial. Tal situação, caracterizada inicialmente pela “crise do petróleo, provocou uma série 

de efeitos e desequilíbrios, obrigando a muitas regiões e países a realizarem consideráveis 

mudanças em suas políticas econômicas, que se caracterizaram também como pontos de 

inflexão em relação à etapa anterior (CUADRADO ROURA, 1995).  

A partir desse período, regiões consideradas economicamente prósperas sofreram os 

impactos gerados pela crise, que se expandiu por vários países, inclusive, para áreas mais 

industrializadas da Europa. Em nível mundial, foram várias as transformações no sistema 

econômico de muitos países, como os processos de reestruturação de áreas industriais, 

mudanças tecnológicas, desconcentração de empresas, variações na composição da demanda e 

crescente participação dos serviços no sistema produtivo, entre outras. 

Todo o cenário levou, também, às crises nas próprias políticas que conduziam o 

sistema. Em consequência disso, o peso da política que conduzia o modelo anterior foi 

sensivelmente reduzido e, a partir daí, surgiu a necessidade de novos posicionamentos para 

recompor o sistema produtivo, dotando-o de critérios de eficiência e competitividade, para a 

geração dos efeitos distributivos das políticas regionais e descobrir e/ou incentivar as 

potencialidades próprias de crescimento de cada localidade. Basicamente porque se considera, 

cada vez mais, o desenvolvimento como um processo endógeno não somente pela estreita 

relação entre a cultura local e os valores que a regem, mas também porque qualquer processo 

de desenvolvimento, tão somente compete, em concepção, desenho e funcionamento, à 

população que habita determinada comunidade (BOISIER, 2001; 2005). 

Tudo isso produziu significativo giro nos estudos sobre desenvolvimento, passando 

de análises interregionais, para o “enfoque dos fatores de competitividade em nível local” e 

considerando o território como recurso e como fator de desenvolvimento. Nesse sentido, as 

teses relacionadas com o “desenvolvimento endógeno” e os fatores de êxito local, são 

considerados fundamentais. Assim, surge o enfoque do desenvolvimento endógeno, como um 

processo territorial (e não funcional) metodologicamente apoiado em estudos de caso, além de 

considerar as políticas de desenvolvimento mais eficazes, quando realizadas pelos atores 

locais (CUADRADO ROURA, 1995; VÁZQUEZ BARQUERO, 2005). Nessa perspectiva, os 

“novos agentes” de desenvolvimento são cada vez mais associados à dimensão territorial 

deste processo e atuam em processos complexos, tendo o território como sujeito do 

desenvolvimento (FRANCÈS I TUDEL, 2002, p. 48).  

A estratégia utilizada pelo desenvolvimento endógeno parte do princípio de que, em 

cada localidade (país, região, cidade etc.), existem recursos não aproveitados em sua 
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totalidade, cuja utilização poderia facilitar o ajuste dos sistema produtivos. O papel da 

localidade neste processo é fundamental para garantir o desenvolvimento, não consiste apenas 

na identificação dos recursos, mas também na utilização e aproveitamento de seu potencial. 

Vários estudos científicos que tratam sobre desenvolvimento endógeno destacam a 

importância do caráter local dos fatores de desenvolvimento que, no geral, já existem na 

região e são difíceis de ser transportados para outros lugares. Tais fatores se constituem em 

importantes mecanismos da capacidade de desenvolvimento dos territórios e estão fortemente 

vinculados. Nos anos oitenta, Walter Stohr estabeleceu que todas as comunidades dispunham 

de determinada quantidade de recursos potenciais próprios (econômicos, sociais, 

institucionais e culturais), como base de desenvolvimento, que poderiam ser ativados quando 

necessitassem. 

Neste sentido, o conhecimento local, a vinculação entre empresas, os sistemas 

produtivos tecnológicos e científicos, a participação e a interrelação entre os atores e a 

ampliação das capacidades locais, passaram ser fundamentais. O enfoque endógeno do 

desenvolvimento se caracteriza, portanto, como um processo que integra os aspectos 

econômicos e sociais (AROCENA, 1995) de forma que a atuação conjunta e organizada de 

empresas e demais atores, num dado território, contribuem para o progresso econômico e o 

desenvolvimento da sociedade local29. Entretanto, o desenvolvimento endógeno está 

relacionado com um conjunto de capacidades locais, como inovação, criatividade e 

capacidade empreendedora, capacidades organizativas e relacionais das pessoas e 

organizações (públicas e privadas), bem como com a capacidade de articulação com o entorno 

institucional e mercadológico. 

As capacidades supramencionadas se desenvolvem nos entornos, onde a facilidade 

dos contatos fortalece as relações e favorecem ao ajuste da economia às mudanças 

econômicas e institucionais, ou seja, o êxito de determinada localidade depende de sua 

capacidade para melhorar e potencializar os recursos que dispõe. Para isso, o primeiro passo 

seria identificar os recursos, ou melhor, o potencial de desenvolvimento endógeno 

(RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 2001).  

                                                 
29Em relação ao cenário da economia mundial, uma das diferenças deste enfoque do paradigma Centro-periferia, 

por exemplo, é que na atualidade a economia mundo é policêntrica e, além disso, as categorias “Norte e Sul” 

perderam parte de sua capacidade analítica, dado que na nova ordem internacional os “centros e as periferias” 

não se situam simetricamente em ambos lados  da hipotética linha divisória (ICART; CINCUNEGUI, 2010, p. 

99).  
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Ao levar em conta a realidade interna e as tendências do entorno, o desenvolvimento 

endógeno se apóia no caráter fortemente territorial e, dentro desta lógica, aproveita as 

capacidades locais de maneira que os atores locais sejam os principais protagonistas desse 

processo. Trata-se, portanto, de processos de aprendizagem enraizados no território, que o 

convertem definitivamente em agente ativo de transformação e protagonista principal do seu 

próprio desenvolvimento. Isso implicará uma reorientação para as demandas da população 

local, que ativa sua capacidade de gestar o desenvolvimento em seu território (GARCÍA 

SANZ, 2008). 

Nessa mesma abordagem, o caráter endógeno do desenvolvimento é destacado por 

Vàzquez Barquero (2007, p. 53), para quem o desenvolvimento endógeno comporta um 

conjunto de fatores materiais e imateriais, que permite às economias locais empreender 

formas diferenciadas de crescimento, e acrescenta que, as decisões que tomam os atores 

públicos e privados têm importantes efeitos sobre as forças do desenvolvimento num 

território, por isso o enfoque do desenvolvimento endógeno, ao contrário das políticas 

tradicionais, prioriza as ações de baixo para cima.  

Boisier (2007), referindo-se ao caráter endógeno, argumenta que se caracteriza como 

a capacidade do território inverter os resultados de sua atividade produtiva em seu próprio 

benefício, de sua capacidade de estimular e impulsionar o progresso tecnológico, a existência 

de uma cultura local geradora de uma identidade que associa a identidade coletiva com o 

território e, por fim, que o fator endógeno significa a capacidade de cidades e regiões para 

adotar suas próprias estratégias de desenvolvimento e conseguir levar a cabo seus projetos e 

ações necessárias para alcançar seus objetivos.  

Esses mesmos aspectos são também destacados por Garafoli (1995, p. 31), quem 

resume o desenvolvimento endógeno dizendo que é, acima de tudo, a habilidade para inovar 

em nível local. Além do conhecimento da realidade local, o desenvolvimento endógeno supõe 

complementaridade e conhecimentos implícitos comuns, aspectos que podem ser facilmente 

fomentados a partir das instituições locais. Nesse aspecto, para a dinamização do enfoque, é 

fundamental a capacidade de dirigentes e agentes buscarem melhores formas de interpretar a 

realidade local para administrar melhor o território, dada a maior complexidade e exigência 

das sociedades atuais.  

A definição sobre desenvolvimento endógeno, proveniente da ciência econômica, 

formulada por Vázquez Barquero (1999), define como processo de crescimento e mudança 

estrutural, liderado pela comunidade local, utilizando o potencial de desenvolvimento que 
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conduz à melhora do nível de vida da população local. Desse modo, sintetiza Vázquez 

Barquero (2002), quando as forças do desenvolvimento estão relacionadas entre si, aumenta a 

confiança, estimula a capacidade empresarial e os mecanismos de cooperação entre os atores, 

além de estimular a aprendizagem e a interação. O enfoque de desenvolvimento endógeno 

prioriza as ações que estão por trás da função de produção e que têm relação com a 

organização da produção, a difusão de inovações e o desenvolvimento das instituições em 

determinado território30.  

O desenvolvimento endógeno é uma interpretação para a ação quando a sociedade 

civil é capaz de “responder aos desafios que produz o aumento da competência nos mercados, 

mediante a política de desenvolvimento local”. No campo da política, o desenvolvimento 

endógeno pressupõe mecanismos e programas de apoio adequado, que se adaptem às 

condições locais. Somente dessa maneira é possível envolver a maioria da população local 

sem produzir fraturas entre tradição e modernização. 

Em uma conotação mais sociológica (mais centrada nas relações entre os atores 

sociais), como a ideia expressada por Bernanrd Pecqueur (apud VACHON 2001, p. 29), 

segundo o qual o desenvolvimento endógeno “ni modo ni modelo”, é uma dinâmica que 

evidencia a eficácia das relações não exclusivamente mercantis entre as pessoas para valorizar 

as riquezas que dispõem. 

Por último, cabe também uma definição de orientação da ótica geográfica feita por 

Valcarce-Resalt (1999), que se trata de um “processo localizado de câmbio social e de 

crescimento econômico sustentável, com a finalidade de conduzir a comunidade e seus 

indivíduos ao progresso permanente, dando ênfase à relação com o meio ambiente e à ideia de 

sustentabilidade. 

 

 c) Desenvolvimento rural sustentável 

                                                 
30

Desde a perspectiva endógena a noção de “pólos de desenvolvimento” deve ser revisada, dado que se baseia 

exclusivamente na capacidade de grandes investimentos de empresas externas. Ao contrário, os conceitos de 

distritos industriais, clusters, meio inovador, sistemas produtivos locais refletem experiências de 

desenvolvimento endógeno, além de estabelecer alguns aspectos centrais, a saber (MADOERY, 2001, p.42 ): o 

território é concebido como um conjunto organizado de agentes, istituições e recursos que interactuam com o 

entorno; se valoriza a qualidade, dotação e orientação das infraestruturas básicas e dos serviços de apoio a 

produção existente no território; a importância de se resgatar os fatores históricos, sociais, culturais, istitucionais 

e ambientais sobre o processo de transformação socioeconômica do territtório; se adotam novos modelos de 

organização e gestão favorecendo a constituição de unidades estratégias nas organizações; e se priorizam ações 

coletivas e o estabelecimento de redes horizontais.  
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O adjetivo “sustentável” foi introduzido ao conceito de desenvolvimento para dar a 

ideia da impossibilidade de alcançar um desenvolvimento viável sem se preocupar com a 

utilização dos recursos. O termo começou a ser utilizado substituindo outro, “eco-

desenvolvimento”, utilizado nos círculos internacionais, relacionados com a incorporação da 

dimensão ambiental na problemática econômica, que teve lugar no ano de 1974 no México.  

De acordo com Naredo (2007, p. 27), a sustentabilidade aparece de forma simplista para 

promover a separação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente.  As teses de 

“crescimento zero” e do “estado estacionário”, no início dos anos setenta, caracterizaram-se 

como as principais forças, para culpar o crescimento econômico como causador dos males 

ambientais. 

 A idéia sobre crescimento econômico e bem-estar social foi colocada em questão 

depois de comprovar que o incremento no PIB não era acompanhado de uma redução de 

pobreza nos países menos desenvolvidos. De acordo com o Relatório do Programa das 

Nações Unidas (PNUD), o crescimento econômico será entendido como um elemento de um 

processo maior, já que seus resultados não se traduziam automaticamente em benefícios do 

conjunto da população. Serão estabelecidas outras variáveis que não se refiram apenas à 

dinâmica econômica, mas que incorporem outros elementos, além dessa dimensão. Segundo o 

Relatório do PNUD, o desenvolvimento tem a ver, sobretudo, com a possibilidade das pessoas 

viverem o tipo de vida que escolherem, com a provisão dos instrumentos e das oportunidades 

para fazer suas escolhas. Assim, o crescimento não resolve o problema da pobreza e do 

desemprego, mas incrementa os problemas ecológicos e a desigualdade econômica e social. 

As várias fases do pensamento econômico sobre o desenvolvimento e os 

desequilíbrios entre os territórios, contribuíram para impulsionar uma visão crítica do 

predomínio econômico sobre o desenvolvimento, que facilitou o surgimento do termo 

“desenvolvimento sustentável”. Segundo Ignacy Sachs (1981), o desenvolvimento só tem 

sentido quando se refere a algo e, além disso, deve atender tanto à limitação interna 

(satisfação das necessidades básicas), quanto à limitação externa (determinada pelo sistema 

ecológico e a sua sobrevivência). Daí a necessidade de se incorporar os valores ambientais e 

as questões ecológicas nos projetos de desenvolvimento.  

Mais de quinze anos depois do informe do Clube de Roma, sobre os limites do 

crescimento, foram postas em questão as noções de crescimento e de desenvolvimento e 

criada a expressão “desenvolvimento sustentável” pelo Informe da Comissão Mundial do 
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Meio Ambiente e do Desenvolvimento em 1987 (Informe de Brundtland). Segundo a 

definição do informe de Brundtland das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável não 

inclui somente um desenvolvimento econômico respeitoso com o meio ambiente, mas 

também deve conservar para as gerações futuras, tanto os recursos atuais, como o 

desenvolvimento territorial equilibrado. Isso implica fundamentalmente harmonizar as 

exigências econômicas e sociais do desenvolvimento com as funções ecológicas e culturais do 

território, de forma a contribuir para um desenvolvimento sustentável e equilibrado, a grande 

escala (CE/ETE, 1999).  

Assim, o desenvolvimento sustentável modifica, criticamente, o modelo de 

crescimento econômico irrestrito e se converte no modelo alternativo, devido às polêmicas 

sobre os limites do desenvolvimento. A visão geral da sustentabilidade tenta lograr um difícil 

equilíbrio entre a necessidade da natureza e as pretensões de liberdade humana, desde o 

horizonte genérico da espécie humana, como mostra o fato de apelação das gerações futuras 

como suposto beneficiado (HIDALGO TUÑÓN, 2000).  

Depois de duas décadas de debate, a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, as 

declarações das intenções do desenvolvimento sustentável se consagram nas “Agendas 21” e 

foram acordadas pela maioria dos países na Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, na Cumbre da Terra, no ano de 1992 no Rio de janeiro, que estabeleceu, 

em seus objetivos e princípios, uma aliança mundial e equitativa, mediante a cooperação entre 

os países, baseada em alguns propósitos em que o ser humano constituía, no centro das 

preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Noguera e Esparcia (1999, p. 15) as ideias de desenvolvimento 

sustentável estão ligadas às de desenvolvimento integrado, endógeno e participativo, e, 

somente através da participação ativa dos cidadãos será possível gerar um desenvolvimento 

sustentável e duradouro. Assim, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente, estabeleceu os 

seguintes requisitos para o desenvolvimento sustentável:  

a) Sistema político, que assegure a participação efetiva dos cidadãos na tomada de 

decisões; 

b) Sistema econômico, que seja capaz de gerar excedentes e progresso tecnológico 

de modo auto-suficiente e sustentável; 

c) Sistema social, que proporcione soluções as tensões que apareçam devido aos 

desenvolvimentos não harmônicos; 
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d) Sistema produtivo, que respeite a obrigação de preservar o marco ecológico para o 

desenvolvimento; 

e) Sistema tecnológico, capaz de investigar continuamente na busca de novas 

soluções; 

f) Sistema internacional, que promova modelos de comércio e financiar sustentáveis; 

g) Sistema administrativo, flexível e com capacidade para auto-correção. 

Os diferentes critérios de sustentabilidade deram passo importante na transformação 

das teorias de desenvolvimento. Uma ruptura simbolizada pela lógica ecológica, frente à 

lógica dos recursos ilimitados; pela integração meio ambiente/desenvolvimento como 

realidade inseparável e pela globalização, como expressão de fenômeno de câmbio planetário. 

Dessa forma, a noção integral de sustentabilidade e a concepção de desenvolvimento 

sustentável, a escala global abre uma nova etapa na renovação do paradigma clássico das 

teorias convencionais de desenvolvimento econômico (HERRERO, 2001).  

Como já dizia o próprio Informe de Brundtland, sobre a interação entre a economia e 

a ecologia mundial, 

 

No passado mais recente nos vimos obrigados a fazer frente ao notável aumento de 

interdependência econômica das nações. Agora estamos obrigados a nos acostumar 

à crescente interdependência ecológica entre as mesmas nações. A ecologia e a 

economia se entrelaçam cada vez mais – nos planos local, regional, nacional e 

mundial – até formarem uma rede de causa e efeito (CMMA,1987). 

 

No contexto prático, o desenvolvimento sustentável implica na transformação 

estrutural do sistema sócio-econômico. Devido à amplitude e à ambição de seus objetivos, o 

enfoque da sustentabilidade recebeu várias críticas. Os objetivos imediatos para inverter as 

tendências atuais de insustentabilidade incluem: “produzir mais e melhor com menos 

recursos” em relação à utilização de recursos e de energia; melhorar os sistemas e a eficiência 

dos processos produtivos e, de forma especial, reformar a base tecnológica para impulsionar a 

atividade econômica, para que não seja ambientalmente destrutiva (HERRERO, 2001). 

Sem sombra de dúvida, a dificuldade é o primeiro desafio para estabelecer estratégias 

de ação e de operacionalização para o desenvolvimento sustentável. Dito isso, o conceito de 

sustentável implica estabelecer um critério a respeito das relações básicas das organizações 

sociais, ante um conjunto concreto e específico de ações que devem ser empreendidas em uma 

sociedade em particular (TRIGO, 1991, p. 144). Nessa perspectiva, é importante a 
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reconciliação das dimensões econômicas, sociais e dos recursos naturais, de maneira que 

possam atender as demandas das sociedades humanas, respeitando a capacidade dos distintos 

ecossistemas, se a pretensão final for alcançar um desenvolvimento sustentável. 

 

3.2.3 O Desenvolvimento Territorial Rural  

 

De acordo com Harvey (2005, p. 38), a acumulação do capital sempre provocou o 

desenvolvimento geográfico desigual e a hierarquização de lugares, aprofundando os 

desequilíbrios territoriais, que definem a nova configuração dos espaços contemporâneos. 

Essa nova concepção do espaço se manifesta no âmbito conceitual, mediante o uso do termo 

território. Mesmo que a diferença dos conceitos entre espaço e território não seja simples, 

parece claro que o território tem conotação relacional que o espaço não tem: o território é 

sempre o espaço em que se desenvolve a vida de uma comunidade e proporciona os recursos 

para subsistir, sendo transformado por ela de acordo com suas necessidades (CLIMENT 

LOPES, 1997, p. 93).  

Além disso, o território enfatiza a maneira como a sociedade utiliza os recursos de 

que dispõe na sua organização produtiva e, portanto, na relação entre sistemas sociais e 

ecológicos, bem como para a criação de uma capacidade própria de alternativas e caminhos 

que permitem o desenvolvimento (BOISIER, 2001, p. 3). 

Foi principalmente a partir das mudanças sustentadas na relação rural-urbano (novas 

formas de ver a identidade, recursos naturais, ambiente institucional para regulamentar o uso 

dos recursos, formas de apropriação da natureza, conservação de florestas e rios e valorização 

da biodiversidade etc.) que estavam em curso, nos últimos vinte e cinco anos do século XX, 

nos países de capitalismo avançado, devido ao desgaste das políticas agrícolas de viés 

exclusivamente setorial, surge, em meados dos anos 1980, uma série de reformas e debates 

sobre o futuro do mundo rural, sendo esse tema (não por acaso) o título do Comunicado da 

Comissão Européia ao Parlamento, em 1982.  

Nesse processo, um marco relevante foi a criação do programa Ligações Entre Ações 

de Desenvolvimento das Economias Rurais (Leader), em 1991, ainda hoje a principal 

referência de programa territorial de desenvolvimento rural no contexto europeu. Entretanto, 

as melhores sínteses da percepção dos organismos de planejamento sobre tais mudanças 

foram expressas em dois momentos da década de 1990: a Declaração de Cork, que saiu da 
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Conferência a Europa Rural – Perspectivas de Futuro - e o workshop Post-Industrial Rural 

Development: The Role of Natural Resources and the Environment, cujos resultados foram 

publicados pelo North Central Regional Center for Rural Development, da Universidade de 

Iowa (FAVARETO, 2005, p. 18) 

Torna-se compreensivo que o consenso sobre a ruralidade no cenário mundial passa 

a combinar elementos relativos à visão agrícola e produtivista e à visão territorial do 

desenvolvimento rural. Muitos estudos rurais incorporaram elementos territoriais e, a partir da 

década de 1990, renasce o interesse por esses estudos em áreas como a Nova Geografia 

Econômica (New Economic Geography), a Economia espacial (Spatial Economy) e nas 

análises das políticas públicas de desenvolvimento econômico regional (KRUGMAN, 1999; 

ANSELIN, 2000). Estudos sobre as dinâmicas econômicas de determinada região 

apresentaram novos cenários, em que segmentos de grandes empresas de diferentes regiões 

perderam forças para os sistemas locais de produção, como espaços alternativos, onde se 

exercia com maior vigor pressões democráticas e sociais, experiências de organizações e 

esforços singulares de governabilidade e construção sócio-política.  A redescoberta do 

território (e sua importância como tal), nas políticas de desenvolvimento, significa fomentar 

processos sociais fundamentais, com as práticas políticas e estratégias para assegurar a 

emergência das capacidades endógenas do desenvolvimento (GROSJEAN; MAILLAT, 

1998). 

Em 1920, Marshal dizia que o sistema produtivo de um território ia além das somas 

das produções individuais das empresas. Segundo ele, em um território se produz economias 

externas às empresas, mas internas ao espaço econômico. Ainda definiu as externalidades das 

atividades econômicas como as vantagens que as empresas tem em se situarem próximas de 

outras. Tais vantagens estavam expressas basicamente pela existência de um mercado de 

trabalhadores qualificados, por um conjunto de empresas subsidiárias e pelo fluxo de 

informações entre elas. 

O território deixa de ser simplesmente um espaço de atividades econômicas e se 

consolida como âmbito de relações capaz de ajustar as dinâmicas econômicas, além da mera 

otimização dos recursos. Trata-se de alianças para desenvolver projetos específicos 

desenvolvidos para melhorar o desempenho e o rendimento das economias locais (VÁZQUEZ 

BARQUERO, 2005, p. 11).  

Os marcos de interpretação territorial, nos processos de globalização, adquire outras 

possibilidades de expressão, com outros âmbitos de interação e de expressão de políticas 
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diferenciais (MADOERY, 2009, p. 62), a partir do enfoque territorial. Para Schejtman e 

Berdegué (2004), o desenvolvimento territorial é um processo simultâneo de câmbio 

institucional e produtivo que se desenvolve em determinadas localidades e que permite 

avanços na superação da pobreza. Dada sua valorização espacial dos fenômenos 

socioeconômicos, o enfoque territorial do desenvolvimento é cada vez mais aceitável como 

processo fundamental para superar as limitações que impedem o desenvolvimento das áreas 

rurais. Com esse enfoque, abriram diversas linhas de investigação dentro da economia, da 

geografia, da sociologia, etc. (ROCCATAGLIATA, 2001, p. 134).  
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CAPÍTULO IV 

DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA AO ENFOQUE 

TERRITORIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL. 
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4 DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA AO ENFOQUE 

TERRITORIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Este capítulo se divide em três partes que tratam sobre as trajetórias seguidas pelas 

políticas agrícolas no âmbito da União Européia, América Latina e Brasil, que a conduziram 

ao marco do desenvolvimento rural com enfoque territorial e a emergência da sustentabilidade 

nas políticas públicas para as áreas rurais. 

 

4.1 DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA AO ENFOQUE TERRITORIAL DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL NA EUROPA 

 

Nos últimos anos, a integração das economias, das atividades e dos fluxos comerciais 

determinaram as mudanças das próprias estruturas territoriais, que passaram a conectar 

diferentes espaços entre si. Na União Européia (UE), a partir de seus processos de 

constituição, estas mudanças foram acontecendo e percebidas de maneira mais clara, à medida 

que a incorporação de novos Estados membros à comunidade exigiam maior esforço por parte 

da Comissão, no sentido de construir uma coesão econômica, social e ambiental em todo 

âmbito territorial, especialmente nas zonas mais desfavorecidas, como o campo europeu.  

O objetivo de tornar a agricultura mais competitiva nos mercados exigiram várias 

atuações que provocaram transformações na própria estrutura territorial, com alguns efeitos 

negativos, especialmente para a agricultural tradicional e a população rural. A partir daí, 

várias insatisfações, tanto internas como externas à comunidade, forçaram a realização de 

várias reformas nas políticas comuniária, com o fim de considerar, além da agricultura e sua 

dimensão econômica, outros elementos e dimensões que também formam o meio rural. Os 

vários acontecimentos e reformas de políticas para o meio rural europeu passaram a 

considerar a importância do local (e de seus agentes e atores) nos processos de 

desenvolvimnto rural. Além disso, a preocupação com as dimensões socioculturais e 

ambientais reforçaram a emergência do enfoque territorial e da sustentabilidade nos processos 

de desenvolvimento rural nos diferentes territórios comunitários. Neste aspecto, o surgimento 

da iniciativa LEADER se caracterizou como importante evolução, além de uma metodologia a 

ser seguida, desde a formulação à aplicação de políticas e programas de desenvolvimento para 

o meio rural. 



122 
 

4.1.1 O desenvolvimento rural no panorama político europeu 

 

Desde o início do processo de construção da União Européia (UE)31 muitas políticas 

agrárias foram instituídas com o objetivo de atender e apoiar os diferentes espaços rurais 

comunitários. Desde a segunda metade dos anos cinquenta até os dias atuais, as várias 

instituições que foram sucedendo durante o processo de construção da UE implantaram 

numerosas iniciativs de apoio ao rural. Muitas destas iniciativas foram orientadas 

setorialmente, especialmente, a espaço menos favorecidos, que apresentavam claras 

diferenças de desarticulação territorial, econômica e social com o resto do território europeu 

(GONZÁLEZ; SOLLA, 2004, p. 138). 

As ações para o campo europeo se converteram em uma clara preocupação, 

manifestadas já no Tratado de Roma (1957), com tratamento diferenciado para o setor agrário. 

No contexto do Tratado, deu-se início a Política Agrícola Comúm (PAC)32, onde alguns 

objetivos foram estabelecidos com o intuito de gerar maior integração e articulação das 

estruturas produtivas em favor dos espaços agrários, garantindo a competitividade e a geração 

de emprego e melhoria de renda das populações rurais, como segue: 

a) O aumento da produtividade, que impulsaria o progresso técnico e garantizava o 

desenvolvimento racional do setor agrário e o emprego dos fatores de produção; 

b) A garantia de um nível de renda mais equitativo para população agrícola e a 

melhoria do nível de renda, em especial para as pessoas que trabalham no setor 

agrário; 

c) Assegurar a estabilidade e abastecimento dos mercados, além de garantir aos 

consumidores produtos com preços razoáveis e competitividade nos mercados. 

Todos os esforços para alcançar os objetivos obedeciam a alguns princípios básicos, 

como a unidade de mercado, a preferência comunitária e a solidaridade financeira (MAYA 

FRADES, 2004, p. 29).  

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por fortes desequilíbrios regionais, não 

contando com uma política realmente consistente para o meio rural. Os limitados orçamentos, 

                                                 
31 Nos anos posteriores a segunda Guerra Mundial foram realizadas uma série de atuações com o objetivo 

de construir  um espaço supranacional abordado primeiro pelo Tratado de Roma, logo pelo Mercado 

Comúm Europeo, a Comunidade Européia e a União Européia (GONZÁLEZ; SOLLA, 2004, p. 138) 
32 A PAC é uma das políticas chaves da UE. Na sua origem (1958)  o objetivo desta política era reconstruir 

(no pós-guerra) um setor agrícola sustentável, que pudessem controlar o abastecimento de alimentos de 

forma estável e com preços acessíveis aos consumidores. Desde sua origem a PAC se orientou 

pricipalmente, e de forma setorial, ao aumento da produtividade. Com o passar dos anos a PAC passou por 

constantes reformas . Na atualidade poucas ferramentas existem de seu  modelo de origem.  
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seu caráter acessório e complementar à política de preços agrários e mercados foram alguns 

dos  eixos centrais da PAC, especialmente na década de 1960. Mesmo o crescimento 

econômico registrado nesta década, favorecido em grande medida pela união aduaneira e 

liberdade comunitária entre seus fundadores, não contribuiu para a redução das desigualdades 

e desequilíbrios comunitários da época. Ao contrário, as desigualdades entre as regiões mais 

ricas e as mais pobres aumentaram sensivelmente (FERNÁNDEZ, 1999, p. 533).  

Neste contexto, várias críticas foram feitas às práticas da PAC, tanto por agentes 

internos como não comunitários, que questionavam as injustas políticas protecionistas no 

âmbito de sua aplicação, o que provocou fortes reflexões em torno de seus objetivos, gerando, 

posteriormente, sucessivas e profundas reformas. Tal situação obrigou aos chefes de Estado e 

Governo da Comunidade a impulsionar, a partir dos anos 1970, ações estruturais para a 

comunidade. Esse novo enfoque passa a ser adotado pela política comunitária, com novos 

elementos e perspectiva de atuações, principalmente em matérias de meio ambiente e 

desenvolvimento regional. Importante elemento nesse processo foi a criação, na Cumbre de 

París, em 1972, do Fundo Europeo de Desenvolvimento Regional (FEDER) como 

instrumento fundamental de intervenção. No meio rural, novos cenários começaram a ser 

configurados a partir de progressivas reformulações do desenvolvimento rural. Em um 

primeiro momento se pode diferenciar basicamente três grandes períodos:  

a) Até a década de 1970 pouco se poderia falar realmente de desenvolvimento rural, 

o que existiam eram algumas orientações relacionadas à ajudas destinadas a 

financiar projetos individuais, procurando garantir o abastecimento de alimentos a 

preços acessíveis e uma agricultura viável (ESPARCIA, 2009). 

b) Pode-se dizer que somente a partir da década de 1970 começa a se desenvolver 

(ainda de forma tímida) as primeira políticas de desenvolvimento rural amparadas 

por diferentes diretivas sócio-estruturais. Neste cenário, um dos principais 

reconhecimentos se refere à Diretiva 268/75 para ajuda a agricultura de montanha  

e outras zonas desfavorecidas, reconhecendo-se a dificuldade da agricultura 

dessas  áreas competir com outras zonas com maiores vantagens naturais e 

estratégicas. Apesar do esforço da diretiva seus resultados foram relativamente 

reduzidos, epecialmente por dois motivos (ESPARCIA, 2009): por um lado pelas 

dificuldades orçamentárias, por outro, porque seus objetivos não contemplavam 

os problemas dos territórios rurais como um todo, mas concretamente procurava 

dar respostas aos problemas que afetavam a agricultura. 
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c) O outro período foi a década de 1980 que se caracterizou por dar importantes 

contribuições ao mundo rural, como o documento “ O futuro do mundo rural” 

(1988), a Reforma dos Fundos Estruturais e a Reforma da PAC de 1992 

(ESCRIBANO PIZARRO, 2010). 

A abertura das fronteiras interna da europa marcou uma época que também foi 

acompanhada de desequilíbrios econômicos e estruturais entre as diversas regiões, 

especialmente, entre as mais ricas e as mais pobres. Assim, os países mais prejudicados 

exerceram fortes pressões sobre a Comunidade para que intensificassem políticas de apoio às 

regiões mais frágeis e em situações de crises. Neste contexto, a melhoria da coesão econômica 

e social se converteu num dos principais objetivos da reforma dos fundos estruturais 

(WERNER, 2001, p. 494). De fato, neste período entra em vigor a Ata Única Européia 

convertendo a coesão econômica e social um imperativo político para a Comunidade e 

Estados membros. Outro instrumento importante foi a comunicação da Comissão da UE sobre 

“El futuro del mundo rural”, em 1988, considerado como um documento de afirmação de 

uma “necessária política européia de desenvolvimento rural”. Segundo esta comunicação, as 

áreas rurais europíeias se caracterizavam por fortes diversidades e, desta forma, para lograr 

um processo de desenvolvimento eficaz, seria necessário distinguir três zonas com 

perspectivas diferentes de desenvolvimento. Além disso, o documento destacava a 

necessidade de encontrar novas formas de desenvolvimento, inclusive, com a implicaçao da 

comunidade local (Comissão Européia).  

Neste sentido foram sendo adotadas importantes medidas, tanto políticas como 

financeiras, em favor da reforma estrutural da agricultura comunitária. O desenvolvimento 

rural vai tomando parte, progressivamente, de políticas específicas de caráter estrutural 

(ESPARCIA et al., 1997). Ao mesmo tempo em que foram aceleradas as reformas dos fundos 

estruturais33 e da PAC, o desenvolvimento rural como conceito e como processo passa a ser 

protagonista das políticas de ordenação territorial e de desenvolvimento regional (PLAZA 

GUTIÉRREZ, 2006, p. 73), 

Realmente várias normas comunitárias e reformas de Fundos Estruturais foram 

aprovados, especialmente através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrária 

                                                 
33 Os Fundos Estruturais, Fundo Social Europeu (FSE) e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), são instrumentos financeiros da política regional da UE, e especialmente o FEDER, perseguem os 

objetivos de coesão econômica e social no âmbito da Comunidade Européia. 
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(FEOGA)34, com o objetivo de dar efetividade às distintas medidas socioestruturais, com 

destaque para: a melhor esficácia das estruturas agrárias (Regulamento 797/85); a reforma dos 

fundos estruturais em 198835 e em 1993; a regulação das estruturas agrárias e sua financiação 

(Regulamento 2.328/91); os métodos de produção agrária compatível com as normas 

ambientais e preservação dos recursos naturais (Regulamento 2.078/92); e o estabelecimento 

do regime de ajudas comunitárias para aposentadoria antecipada na agricultura(Regulamento 

2.979/92). Os projetos de regulamentos do FEOGA estabelecia que a intervenção dos fundos 

dentro das regiões a prioridade deveria ser para zonas rurais, “ cuja estrutura agrária se 

caracterizava por um grave retrazo, especialmente se estava situadas em zonas de montanhas 

ou desfavorecidas”(Comissão Européia, o futuro do mundo rural). Estes Fundos Estruturais 

não financiavam projetos isolados, senão programas plurianuais de desenvolvimento regional 

definidos conjuntamente pelas regiões, os Estados membros e a Comissão Européia.  

Ao longo dos anos 1990, a preocupação pelo rural continuou muito presente na UE, 

tanto no discurso institucional  como em sua agenda política. Nesse período, importantes 

considerações e reformas foram feitas, como a inclusão de zonas rurais no cenário de ação das 

políticas de coesão econômica e social (Tratado da EU, em Maastricht, em 1991); a atenção 

dada ao desenvolvimento rural no Paquete Delors II; a Conferencia de Cork, no ano de 1996, 

que, entre outras coisas, serviu de base de apoio da “nova política de desenvolvimento rural”, 

concretizada na Agenda 2000, em Março de 1999. 

Ainda na década de noventa, no ano de 1992 foi realizada a primeira reforma em 

profundidade da PAC, com a tentativa de corrigir seus efeitos negativos, transformando sua 

política de mercado de apoio aos produtos via preços a uma política de ajudas. Apesar da 

importância da reforma, as mudanças e orientações introduzidas não foram suficientes para 

resolver os problemas dos espaços rurais, o que levou a Comissão Europeia a fazer uma nova 

revisão dos conteúdos e diretrizes da PAC na Agenda 200036. Outro importante instrumento 

para o desenvolvimento rural, nessa década, foi à criação do regulamento do desenvolvimento 

rural, o qual agrupou todos os regulamentos sobre o tema. Este documento estabeleceu três 

                                                 
34 Criado em 1962 com duas modalidades ( Garantia e Orientação) ; financeiramente o Fundo se nutre do 

Orçamento Europeu gestionado pela Comissão Européia (COMISSÃO EUROPÉIA, 2006) 
35 Esta reforma pregava cinco objetivos prioritários, a saber: fomentar o desenvolvimento e ajuste estrutural das 

regiões subdesenvolvidas; reconverter as regiões principalmente aa de fronteiras afetadas pela decadência 

industrial; combater o desemprego de longa duração; facilitar a inserção profissional dos jóvens; e,  desde o 

ponto de vista da reforma da PAC: i) acelerar a adaptação das estruturas agrárias; ii) fomentar o desenvolvimento 

de zonas rurais (COMISSÃO EUROPÉIA, 2006) 
36 A Agenda 2000 constitui um programa de ação, concretizado em 1999, com o objetivo de reforçar as políticas 

comunitárias e dotar a UE de um quadro financeiro para o período 2000-2006. Dentro se seus objetivos estava a 

revisão da PAC e a construção de uma PAC para o futuro (COMISSÃO EUROPÉIA, 2006)  
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objetivos estratégicos: apoio do setor agrícola e silvícola para sustentabilidade da comunidade 

rural; mantimento da população a través do desenvolvimento das condições econômicas e 

sociais; e conservação e melhoria do ambiente e do patrimônio natural das zonas rurais 

(PÉREZ FRA, 2004, p. 178). 

A segunda Conferência europeia de desenvolvimento rural realizada em Salzburgo, 

em 2003, tinha entre suas finalidades avaliar a compatibilidade das políticas adotadas para o 

meio rural y a situação do período 2000-2006, além de fixar normas e diretrizes da nova 

política. Posteriormente, nos regulamentos e nas diretrizes estratégias para o desenvolvimento 

rural para o período de programação 2007-2013 - o qual a política rural depende do Fundo 

Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER)37- reafirmaram o caráter 

multifuncional da agricultura e a importância da preservação ambiental, entre outros 

objetivos. Cabe destacar que os conteúdos e conclusões destes documentos estabeleceram que 

os Estados membros deveriam definir em seus planos estratégicos referências para elaboração 

de programas de desenvolvimento rural. Tais programas teriam que incorporar o componente 

LEADER como instrumento fundamental no processo de aplicação do enfoque ascendente 

(COMISIÓN EUROPEA, 2005; COAG, 2006; TOLÓN; LASTRA, 2008).  

As propostas relacionadas com o desenvolvimento rural incluídas na última reforma 

da PAC, em 2003, pelo Conselho de Ministros da agricultura da UE, em seus aspectos gerais 

estabelece: o abandono (com vista no futuro) de maior parte das subvenções das explorações 

agrícolas; um “sistema de pagos únicos” (com entrada em vigor em 2005) vinculados ao 

respeito ao meio ambiente, a segurança alimentar e ao bem estar animal. Para o cumprimento 

de tais medidas se criará um “Sistema de Assessoramento das Explorações”, que deverá 

funcionar, também, como auditoria. Além disso, as propostas estabelecem um incremento dos 

fundos da UE destinados ao desenvolvimento rural. Tendo presente a clara preocupação das 

propostas, dentro de suas possibilidades, com aspectos relacionados ao meio ambiente a 

segurança alimentar, dirigindo-se, sobretudo, a uma gestão e melhoria das condições de vida 

no âmbito concreto do meio rural. 

Ademais dos aspectos gerais, a reforma também previu o alcance dos fundos para a 

introdução, por parte dos Estados membros, de novas medidas em seus programas de 

desenvolvimento rural, quais sejam38: 

                                                 
37 Para o período 2007-2013 o FEADER dispõe de um orçamento  total para o conjunto da UE de 88.750 

milhões de euros (MOYANO, 2005) 
38 Ministério do Meio Ambiente e Meio Rural e Marinho de Espanha (MARM). 
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a) incremento das ajudas para a incorporação de agricultores jovens;  

b) ajuda aos agricultores para o cumprimento das normas exigidas;  

c) incentivo aos agricultores para melhorar a qualidade dos alimentos e; 

d) ajuda para melhorar o bem estar dos animais. 

Como assinalamos anteriormente, nas últimas décadas as políticas da UE vão 

ganhando novas formas marcadas por importantes reformas socioestruturais. As novas regras 

de jogo impostas pela reformas das políticas comunitárias e os desafios da competência global 

vão afetando os vários âmbitos da sociedade e do território comunitário. Nesse período, a 

evolução da agricultura, da economia e da sociedade no meio rural demandaram novos 

enfoques e estratégias de desenvolvimento para os diferentes espaços rurais da comunidade, 

dado que as mudanças mais importantes que experimentaram a agricultura e a sociedade rural 

nas útimas décadas foram resultados das políticas que, em seu momento, foram aplicadas para 

resolver os problemas da da agricultura tradicional (TOLÓN; LASTRA, 2008, p. 42). 

Assim, as novas orientações das políticas para o meio rural Europeu, a través dos 

novos regulamentos de desenvolvimento rural, supõem uma importante oportunidade para 

integrar as dimensões agrárias e territoriais, bem como proporcionar a oportunidade de utilizar 

o enfoque LEADER nas iniciativas surgidas (de caráter agrícola e não agrícola) das 

populações rurais (MOYANO, 2005, p. 25). 

 

4.1.2 O desenvolvimento territorial rural na União Européia (UE) e a iniciativa 

LEADER 

 

No contexto da UE39, o marco conceitual do enfoque territorial no desenvolvimento 

rural teve início a partir dos anos 1980, sendo especialmente importante neste processo, a 

influência das experiências italiana e alemã na década de 1980 e de Irlanda e Espanha nos 

anos 199040. Sem embargo, foi a iniciativa LEADER que de forma mais sistemática tem 

aplicado o enfoque territorial para o desenvolvimento das áreas deprimidas, no âmbito da UE 

                                                 
39 A evolução dos Tratados europeos (Acta Única Européia, Tratado de Maastricht,Tratado de Amsterdam) 

contribuíram para que as políticas setoriais comunitárias com dimensão territorial tivessem cada vez mais 

influência sobre a elaboração e execução de políticas nacionais e regionais de desenvolvimento territorial e, em 

consequência, sobre o desenvolvimento territorial da UE (ETE, 1999). 
40 Nestes países se destacaram as experiências das regiões italianas de Marche e Firuli-Veneza e a região 

Alemana de Baden- Wurtenberg. Na Irlanda se destacaram os programas de desenvolvimento local dos anos 90 

e, na Espanha, os Programas de Desenvolvimento Rural (PRODER), que a partir de 1995 significaram uma 

extensão do LEADER (SUMPSI, 2007). 
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(SUMPSI, 2007, p. 64). Sem dúvidas, no campo de atuação das políticas européias para o 

meio rural, a criação do programa LEADER, nascido no âmbito da reformulação dos fundos 

estruturais, em 1989, se converte num importante instrumento e paradigma do 

desenvolvimento rural. Além disso, sua aplicação se constitui num meio fundamental para 

expandir o enfoque territorial. Esta iniciativa Comunitária da Direção Geral VI (Agricultura) 

implicou na passagem de uma visão inicial estritamente agrária para uma concepção mais 

integral de desenvolvimento rural, que deverá ter um caráter endógeno, sustentável, inovador, 

descentralizado e gestionado pela população local (LEADER, 1998, p. 16). Ou seja, se baseia 

na aplicação dos principios do desenvolvimento local no meio rural, com base nos principios 

gerais de  inovação, partenariado e integração multisetorial (FAO, 2002). 

Neste sentido, ao propor a iniciativa LEADER, a Comunidade Européia reconhece o 

caráter local/rural do desenvolvimento ao estabelecer prioridades para fomentar o 

desenvolvimento em zonas atrasadas. Este reconhecimento e detalhamento da política 

Européia de desenvolvimento rural somente foi possível mediante o reconhecimento e esforço 

de muitos profissionais, que durante  vários anos consideravam que o tratamento setorial dado 

a análise dos problemas no meio rural deveria ser abandonado em favor de um tratamento 

mais holístico, a fim de proporcionar um desenvolvimento mais sustentável (VALCÁRCEL-

RESALT, 1999, p. 64) 

Entre os desafios da iniciativa LEADER, estão os de impulsionar a diversificação das 

atividades econômicas e a inovação nas áreas comunitárias, com a finalidade de reduzir os 

efeitos negativos das políticas setoriais e da PAC. Isso se fará com base nos recursos 

endógenos e se traduzirá num caráter integrador, capaz de favorecer o emprego dentro e fora 

do setor agrário, ademais de garantir as rendas plurisetoriais a través da mobilização do tecido 

social e empresarial comunitário (NIETO; GURRIA, 2005, p. 483).  

Desde o começo desta nova concepção de política de desenvolvimento rural, a UE 

adotou três iniciativas: LEADER I (1991-1994); LEADER II (1995-1999) e  LEADER + 

(2000-2006) e a nova política de desenvolvimento rural (2007-2013). Esta última, como 

assinala a propria UE, está centrada em três eixos fundamentais: a economia agroalimentária, 

o meio ambiente, a economia e a população rural (Diário Oficial da UE, 25.02.2006). Estas 

iniciativas obedecem a um padrão normativo legal comunitário para todos os Estados 

membros.  

Uma das ênfases e inovações fundamentais da iniciativa LEADER I, foi a liberdade 

dada aos atores locais para definir os critérios estratégicos e conteúdos dos projetos territorias. 
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Junto a isso, a capacidade de iniciativa e o princípio bottom up na concepção do programa 

foram as principais inovações do primeiro período da iniciativa LEADER (1991-1994). Esta 

primeira etapa também permitiu a validez da tese de que “os atores são os pontos cardinais do 

território” (WERNER, 2001, p.498). Ademais disso, esta fase beneficiou 217 comarcas 

localizadas em regiões agrícolas desfavorecidas (ou atrasadas) e motivou o interesse pela 

continuidade dos projetos, dando origem à segunda etapa: a iniciativa LEADER II (1995-

1999).  

A segunda fase surge com o objetivo de consolidar o modelo anterior e utilizá-lo 

como solução dos problemas no meio rural. Foi uma fase importante na ampliação do número 

de zonas beneficiadas e pelas ações inovadoras entre o intercâmbo de experiências dos 

Grupos de Ação Locais (GAL) nos diferentes países da Comunidade, favorecidos pela rede 

européia de desenvolvimento rural e pelos observatórios (dos Estados membro e da UE). Esta 

segunda etapa do LEADER teve, diversar vezes, dificuldades para manter alguns de seus 

princípios, devido principalmente, as regras de subsidiariedade.  

O êxito das duas etapas anteriores e as mudanças de orientação da PAC em favor do 

desenvolvimento rural no âmbito da UE influenciaram a terceira fase da iniciativa, LEADER 

Plus (ou LEADER +), programado para o período 2000-2006 (GARCIA RODRIGUEZ, 2005, 

p. 367). Esta etapa privilegiou o caráter integrador em torno de temas aglutinantes no 

território, atribui importante estratégia de rede e cooperação com outros territórios da 

comunidade. O LEADER Plus surge motivado pela boa imagem, a exceção de alguns 

problemas de gestão,  das iniciativas LEADER a partir de sua primeira implantação em 1991.  

A ênfase especial do LEADER + se concentrou nas quatro estratégias aglutinadoras, que são 

“utilização de novos conhecimentos e tecnologias”, a “ a melhora da qualidade de vida da 

população”, a “valorização dos produtos locais” e a “valorização dos recursos naturais e 

culturais”. Tais elementos são bastante amplos para favorecer estratégias eficazes de 

desenvolvimento (ESPARCIA, 2006; GARCÍA RODRÍGUEZ, 2005) 

Ao servir de inspiração para os programas subsequentes da Comissão Européia - com 

a possibilidade de aplicação de seus pricípios e metodologia nos demais programa de 

desenvolvimento rural financiados pela UE - a iniciativa LEADER abre as portas para o 

predomínio do enfoque territorial nos programas Comunitários. A diferença entre esta 

iniciativa e outras medidas políticas mais tradicionais é a orientação indicativa de como atuar, 

ao invés de sinalizar diretamente o que fazer (CE, 2006). Para isso se incide, sobretudo, em 

potenciar as características intrínsecas deste enfoque (Quadro 8).  
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Quadro 8 – Características básicas do enfoque LEADER 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

  

 

 

1.Territorial 

As políticas se circunscrevem a territórios pequenos, homogênios e 

socialmente unidos 

Fortalece a identificação de fortaleza e debilidades, ameaças e 

oportunidades 

Permite uma maior precisão na adoção de medidas 

Se deve contar com uma massa crítica suficiente que respalde a estratégia 

Sua superfície não corresponde com limites administrativos 

 

 

 

2.Enfoque ascendente 

e endógeno 

São os interessados quem tomam as decisões e selecionam as prioridades 

Deve ser coordenado com outros enfoques para ser eficiente e eficaz 

Supõe a conscientização, formação, participação e mobilização da 

população local 

Apresenta uns critérios claros para selecionar atuações 

Deve levar aparelhado mecanismos para favorecer a transparência 

 

3.Participativo: 

asociaciones locales 

públicas y privadas. 

Grupos de Ação 

Local. 

Encarregado de elaborar e aplicar as estratégias de desenvolvimento 

Decide a alocação de recursos e os gestiona 

Agrupa e combina recursos 

Vincula aos agentes locais a projetos coletivos e atuações multisetoriais 

Potencia o diálogo e cooperação entre os agentes rurais 

 

 

4. Inovador 

Fomenta inovação através de amplas margens de liberdade e flexibilidade 

na tomada de decisões sobre as medidas a adotar 

Inovação de produtos, processos e organização 

Supõe também a adoção de inovações externas à realidade local  

As NTIC são chaves para alcançar e difundir inovação 

 

5. Integrador e 

multisetorial 

Integra diversos setores de atividade 

Busca a coerência das medidas a adotar 

Pretende integrar todo tipo de atores e setores participantes 

 

6. Conexão em redes 

Favorece o intercâmbio de relações, experiências e conhecimentos 

Permite superar o isolamento do meio rural 

Diferentes tipos: institucionais e administrativas 

 

7. Cooperação 

Favorece o trabalho conjunto 

Potencia as atividades locais e resolve problemas (massa crítica) 

Dois tipos de cooperação: interterritorial (em um mesmo Estado) e 

transnacional (diferentes Estados) 

Fonte: Comissão Europeia (2006, apud ESCRIBANO PIZARRO, 2010). 
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Segundo Werner (1999), o programa LEADER também contribuiu para verificar a 

importância dos contrapontos dos fatores endógenos e exógenos nos processos de 

desenvolvimento territorial. Apesar de entender que o desenvolvimento é primordialmente 

endógeno, Werner reforça a importância de conexão territorial com o mundo, de forma que 

assegure maior apoio aos fatores internos. Segundo ele, apenas com boa vontade territorial, 

corre-se o risco de não se realizar bons projetos.  

Nos programas de desenvolvimento rural com enfoque territorial  a complexidade 

institucional em seu entorno é um fenômeno que ganha importância. Nas iniciativas 

LEADER, em particular, tal complexidade é percebida na constituição da Organização Local 

de Desenvolvimento Rural (OLDER), por meio da distribuição de responsabilidades e 

capacidades decisórias entre níveis e âmbitos de coordenação. Além disso, devem ser 

definidos mecanismos e processos dentro de um marco normativo, que inclua a participação 

de agentes e atores públicos e privados com autonomia para gerenciar os fundos de 

desenvolvimento rural. 

 

4.1.3 A emergência do paradigma da sustentabilidade 

 

Para muitos analistas, a grande novidade dos problemas ambientais (ou crise meio 

ambiental) atualmente é o caráter global e irreversível das alterações no meio ambiente, 

provocadas especialmente pelas práticas produtivas, baseadas na concentração excessiva da 

demanda de recursos naturais (DELEÁGE, 1990, p.27) e sobre a pressão ambiental das 

atividades humanas. Ademais, o uso atual dos recursos naturais é uma problemática em si 

mesma por que supõe muitas vezes menor disponibilidade futura e expõe um problema de 

gestão intertemporal de modo que a ameaça global da biosfera segue (ROCA JUSMET, 2009, 

p.29).  

Segundo Tamanes (2010, p.75), o mundo está completamente humanizado, existem 

pouquíssimos espaços livres da influência da atividade humana. As tentativas de atingir um 

determinado nível de crescimento econômico promovem uma “progressiva exploração e uso 

humano massivo da terra a ritmos muito superiores ao crescimento demográfico” (NAREDO, 

2004, p. 44).  Como consequências imediatas destes processos, pode-se destacar: a emissão de 

gases de efeito estufa, a alta e desordenada ocupação dos territórios para construções de 

infraestruturas ou aumento das áreas urbanas, concentração de atividades nocivas ao meio 
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ambiente, esgotamento da base dos recursos não renováveis e dificuldades de regeneração e 

mantimento da capacidade produtiva dos agrossistemas.  

Nas últimas décadas se aceleram os estudos sobre as problemáticas ambientais, 

consideradas por alguns autores como crise de civilização (LEFF, 2006, p. 68). Também 

surgem a preocupação e interesse para estudos de formas alternativas de desenvolvimento, 

para fazer frente aos efeitos nocivos que acarretam o modelo atual. 

 

4.1.3.1 Sustentabilidade e desenvolvimento 

 

Apesar de importantes livros sobre sustentabilidade serem publicados em décadas 

anteriores41, foi especialmente a partir dos anos 1970-1980 que o debate e as preocupações 

sobre o meio ambiente passaram a ter maior importância, tanto em termos de opinião pública 

como no âmbito das reflexões sobre perspectivas de futuro do comportamento humano 

(NAREDO, 2007, p.19). A partir desse período até os dias atuais, várias publicações e 

acontecimentos que trataram sobre o meio ambiente e a emergência da sustentabilidade 

ganharam magnitude nos âmbitos científico e administrativo (ver quadro 9).  

A variedade de estudos que projetavam as interações futuras entre população, 

crescimento econômico e recursos naturais chamou a atenção para os riscos da escassez dos 

recursos naturais e para a degradação dos ecossistemas terrestres. Muitos autores e agentes 

sociais passaram a comungar a percepção da necessidade de definir limites para o crescimento 

e repensar a noção de desenvolvimento (PORTER; BROWN, 1996 apud CUNHA; COELHO, 

2008, p. 57).  

Diversos esforços acadêmicos e institucionais passaram a ser feitos na tentativa de 

subvencionar programas de desenvolvimento, tanto nos países desenvolvidos como em via de 

desenvolvimento, na tentativa de resolver problemas ambientais e sociais, provocados pelos 

critérios produtivistas do modelo de desenvolvimento que, segundo Naredo (2006, p.31), “nos 

conduziu a civilização industrial, ao utilizar o valor monetário como guia supremo da gestão, 

fechando os olhos para a deterioração ambiental e social que dita gestão originou”. 

 

                                                 
41 Como o Almanaque de uma região árida em 1949 (A Sand County almanac: and sketches here and there), de 

Aldo Leopold; A Primavera silenciosa (Silent Spring), em 1962, de Rachel Carson; A Bomba populacional, em 

1968 (The population Bomb), de Paul R. Ehrlich; entre outros (NAREDO, 2007). 
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Quadro 9 – Cronologia de publicações e Conferências Internacionais relacionadas com a 

emergência da sustentabilidade 

Período Acontecimento 

 

1971 

Publicação do informe Meadows, The Limits of the Growth, Clube de Roma; 

Criação do Programa Man and Biosphere (MAB) da UNESCO. 

1972 Conferência da Nações Unidas sobre o Meio Humano, Estocolmo; Criação do 

Programa  das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (PNUMA). 

1973 Primeira crise energética 

1979 Segunda crise energética 

 

 

1970-1980 

Publicação de vários livros de importantes impacto, como: H.T. Odum, 

Environment, Power and Society (1971);B, Commoner, The Closing Circle (1972); 

E. F. Schumacher, Smail is Beautiful (1973); Fritjof Capra, The Turning Point 

(1982); G.E. Barney (dir), The Global 2000. Report to the President (1981); entre 

outros. 

 

 

1980-2003 

Abarateamento do petróleo e das matérias primas em geral. Decaem as publicações 

sobre os manejos de energia  e os materiais na civilização industrial e aumenta a 

literatura sobre instrumentos econômicos para gestão de resíduos e valoração das 

externalidades a fim de incluir os temas ambientais no razonamento econômico. 

 

1987 

Publicação do informe de Brundtland da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 

 

1988 

Primeira Conferência Mundial sobre clima. A ONU cria o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para avaliar os riscos das 

mudanças climáticas devido as atividades humana; 

 

1989 

Final da Guerra fria; publicação do segundo informe Meadows do Clube de Roma, 

Beyond the limits 

 

1992 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, Rio de janeiro; Tratado de 

Maastricht e V Programa de Ação sobre meio Ambiente da Comissão Européia. 

 

1993 

Publicação do Livro Branco sobre crescimento, produtividade e emprego, da UE; 

criação do projeto Cidades Européis Sustentáveis. 

1994 Aparecem as Agências de Desenvolvimento Local 

1995 Publicação do Livro Verde sobre meio ambiente urbano da Comissão Européia. 

1997 Conferência das Nações Unidas sobre Cambio Climático, Kyoto. 

Tratado de Amsterdam – conceito de Desenvolvimento sustentável. 

2000 Declaração do Milênio: “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”. 

2002 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

Johannnesburgo. (Rio + 10) 

2005 Entrada em vigor do Protocolo de Kyoto; Mercado de carbono - European  Union 

Trading Scheme” (EU-ETS). 

2008 14ª Conferência da Partes (COP 14) da Convenção das Nações Unidas sobre 

alterações climáticas. 

2009  Conferência de Compenhague – Conferência das Nações Unidas sobre mudanças 

climáticas; V Fórum Mundial da água, realizado pelo Conselho Mundial da água. 

2010 Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre mudanças 

climáticas – Cacún/México. 

2012 Rio + 20: Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Rio 

de Janeiro, Brasil. 

Fonte: Adaptado de Naredo (2007). 
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O informe da Comissão de Bruntland (1987), no contexto da Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas foi, talvez, o principal evento a 

incorporar o debate das questões ambientais, ao reconhecer a importância da sustentabilidade 

nos processos de desenvolvimento dos países e ao formaliza o termo “desenvolvimento 

sustentável” (VEIGA, 2006, p. 67).  

Nos trabalhos teóricos e nas práticas políticas o desenvolvimento sustentável, mesmo 

com interpretações conceituais conflitantes e com postulações relativamente recentes no 

tempo, passou a ser consolidado e reconhecido como um novo paradigma e evoluciona de 

acordo com tendências e formas de intervenção, objetivos e finalidades.  

Durante o evento das Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizado no Rio de 

Janeiro (Brasil), em 1992, vários governos de diferentes países se comprometeram a adotar 

estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável, com ampla participação social e 

com o propósito de garantir um “desenvolvimento econômico socialmente responsável 

protegendo ao mesmo tempo a dotação de recursos e o meio ambiente das gerações futuras” 

(Rio-92). Tais medidas foram reforçadas na Agenda 21, onde os governos dos vários países se 

comprometiam a iniciar um diálogo com a população para concretizar um plano de 

desenvolvimento sustentável a nível local (BUSTAMANTE, 2008, p. 187).  

No documento da Estratégia Territorial Europeia (ETE), aprovado pelos Ministros 

europeus, em 1999, o desenvolvimento sustentável foi um dos temas centrais. No ano 2000, o 

Conselho Europeu aprovou a Estratégia de Lisboa, que entre seus objetivos principais fazia 

frente aos “pobres indicadores econômicos e aos déficits de inovação” na Europa. Um ano 

depois, a declaração de Gotemburgo enfocava os desafios ambientais da UE e acordava as 

estratégias para o desenvolvimento sustentável, através dos compromissos políticos com a 

renovação econômica e social e acrescentava uma terceira dimensão, a ambiental, à estratégia 

de Lisboa. Assim, a ETE estabelece entre seus objetivos promover “um desenvolvimento 

equilibrado e sustentável, especialmente mediante o esforço da coesão econômica e social” 

(CE/ETE, 1999).  

 

4.1.3.2 Sustentabilidade, agricultura e desenvolvimento rural 

 

Em todo o mundo, e especialmente na UE, a agricultura, tanto como atividade de 

natureza ecológico-biológica e como atividade de prática sociocultural e econômica, tem 

recebido, nos últimos anos, considerável atenção em relação ao tema da sustentabilidade. O 

modelo agrário convencional, ao considerar o meio rural como mera zona de abastecimento, 



135 
 

provocou fortes transformações no campo, como: o abandono e diminuição da agricultura 

tradicional, a redução da população ativa agrária e dos assentamentos populacionais do meio 

em seu conjunto.  

Com o advento da chamada agricultura moderna (ou industrializada), diferentes 

técnicas produtivas foram incorporadas às atividades agrícolas, provocando transformações na 

agricultura, importantes desequilíbrios dos recursos naturais e a contaminação do meio 

ambiente. Esta tripla ação (transformação da agricultura, diminuição dos recursos naturais e 

contaminação) no meio rural provocada tanto pela intensificação, como pelo abandono do 

aproveitamento agrário converte muitas partes do meio rural europeu em espaços cada vez 

mais degradados e desiguais. 

Todo esse processo foi importante para questionar o modelo vigente e reforçar a 

emergência da sustentabilidade no meio rural do continente. O tema ganhou mais força após 

várias críticas feitas aos modelos de “desenvolvimento rural” experimentados até os anos 

oitenta, ao se perceber que as formas de intervenção “de cima para baixo” (top-down), 

caracterizadas pela concepção setorial de ajudas, não geravam processos de competência 

necessária que levasse em conta, além da dimensão econômica, a dimensão social, cultural e, 

principalmente, a ambiental do território. A partir deste contexto, o desenvolvimento 

sustentável tanto como conceito quanto objetivo, constitui-se em importante referência para as 

políticas de desenvolvimento rural, especialmente aquelas baseadas no potencial endógeno do 

desenvolvimento, como a iniciativa LEADER da União Europeia (ESPARCIA; PANIAGUA, 

2006). 

Frente a essas tendências, aparecem as evidências, no mundo rural europeu, da 

necessidade de atividades econômicas viáveis, com repercussões sociais positivas e a favor do 

respeito ao meio ambiente. Nesse contexto, a primeira reforma da PAC em 1992 introduziu 

medidas de caráter intermediário entre o estrutural e o ambiental: o fomento de práticas 

agrícolas compatíveis com o meio ambiente, reflorestação de terras agrárias e antecipação do 

cessar de atividades agrárias, pesem as fortes críticas feitas principalmente ao último ponto, 

devido ao abandono de muitas pequenas explorações agrárias em favor da produção intensiva 

(ARROYOS FERNÁNDEZ, 2007).   

As Conferências de Cork, em 1996, e a de Salzburgo, em 2003, foram convocadas 

para desenhar os modelos das zonas rurais europeias para fazer frente aos novos desafios do 

desenvolvimento rural. A conferência de Cork traçou o caminho a ser seguido pelo 

desenvolvimento rural europeu, ao definir como o marco geral da vida humana, de modo a 

garantir o emprego, a igualdade entre o sexo e promover a melhoria e proteção do meio 
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ambiente da mesma forma que se protegiam os fatores de caráter produtivo da agricultura 

(ARROYOS FERNÁNDEZ, 2007; TOLÓN; LASTRA, 2008). 

Para González de Canales (2000) e Maya (2002), qualquer tentativa de intervenção 

com o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável deve considerar que o meio 

rural europeu representa aproximadamente 80% do território total comunitário, além disso, 

deve-se considerar que são nestas áreas onde se percebe os maiores atrasos e desarticulações 

socioeconômicas no território comunitário. Dessa maneira, estabelecer políticas para corrigir 

estes desequilíbrios e contribuir para a diversificação econômica e respeito ao meio ambiente, 

nos espaços rurais, são desafios fundamentais que devem ser abordados pela política regional 

se quiser atingir a coesão socioeconômica entre seus territórios. 

 

4.2 DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA AO ENFOQUE TERRITORIAL DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL NA AMÉRICA LATINA 

 

Nesse item serão tratados aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento na 

América Latina (AL) que conduziram a adoção do enfoque territorial do desenvolvimento 

rural na região. Devido à grande quantidade de fatores envolvidos nesse processo, a análise se 

concentra em contextos da evolução das políticas para o meio rural na América Latina e nas 

características de sua integração nos aspectos globais do desenvolvimento rural. 

Apesar dos países latinoamericanos terem características peculiares para encarar as 

políticas para o meio rural, muitos estudos coincidem nas estratégias políticas adotadas que 

conduziram ao rápido processo de modernização da agricultura em muitos países da região, 

especialmente a partir dos anos cinquenta. O abandono do modelo de subisistência, pela 

possibilidade de tornar mais competitivos os espaços rurais, baseados nas orientações 

produtivistas, gerou diversas transformações na estrutura do meio rural e conduziram às 

diversas reflexões sobre a necessidade e a emergência da sustentabilidade nas políticas 

públicas para o meio rural.  

O capítulo inicia fazendo referências ao desenvolvimento rural no contexto das 

políticas latinoamericas, com o propósito de realizar generalizações de suas principais 

características. A segunda parte analisa os fatores que conduziram à formulação do enfoque 

territorial nas políticas para o meio rural da região. A terceira parte descreve os elementos das 

políticas de desenvolvimento econômico na AL que conduziram aos problemas 

socioambientais e à emergências do paradigma da sustentabilidade na região. A última parte, 
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apresenta a evolução e a situação atual da indigência e da pobreza na região, especialmente 

nas zonas extraurbanas. 

Entre as bases para a adoção do novo enfoque se podeadiantar: as mudanças que 

ocorreram no cenário rural internacional; os bons resultados apresentados pelas políticas de 

desenvolvimento rural na União Européia, especialmente com a iniciativa LEADER; o 

reconhecimento de novas características e tendências do meio rural da região e a constatação 

de que os enfoques e estratégias convencionais para acabar com a pobreza e demais 

problemas do meio rural na AL não surtiram os efeitos esperados.   

 

4.2.1 O desenvolvimento rural no panorama político da América Latina 

 

As transformações mundiais provocadas pela reestruturação do capitalismo afetaram 

as atividades agrícolas e o meio rural em todo mundo. A mundialização e a liberação dos 

mercados “determinaram os processos socioeconômicos e as atividades produtivas que se 

desenvolveram nesse meio” (SEGRELLES SERRANO, 2004, p. 61). 

 

4.2.1.1 Políticas públicas e desenvolvimento regional 

 

Na América Latina se pode distinguir basicamente dois períodos de políticas 

públicas: um período que vai do pós segunda Guerra até o início dos anos oitenta; e o outro 

que se extende dos anos oitenta à atualidade (MONCAYO JIMÉNEZ, 2006). No primeiro, o 

protagonismo foi das políticas centralizadas na planificação de bacias hidrográficas, 

influenciadas pela experiência norteamericana do Tennesse Valley Authority (TVA).  

Ao longo do primeiro período foram colocados em prática vários projetos no 

continente latinoamericano, com destaque para a Corporación del Santa, no Perú (1943); a 

Comisión de los Ríos de Papaloapan e Tepalcatep, no México (1947); a Comissão do Vale do 

São Francisco, no Brasil (1948); a Comisión nacional del Rio Negro, Uruguay (?) e a 

Corporación del Valle del Cauca, na Colombia (1954). Alguns instrumentos característicos 

desta primeira fase do desenvolvimento regional e que aconteciam paralelamente ao auge da 

planificação foram “as estratégias de integração econômico-espacial, os pólos de crescimento, 

as corporações de desenvolvimento regional e os programas de desenvolvimento rural 

integrados”, todos contavam com o apoio do Banco Mundial. Os resultados dessas políticas 

regionais, concentradas nos programas de obras e edificações (desligadas de uma visão 
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integrada), geraram, na opinião de De Mattos (1996) e Boisier (2005), resultados muito 

limitados na redução dos desequilíbrios regionais (MONCAYO JIMÉNEZ, 2006). 

Com a criação da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL)42, 

como importante organismo de planejamento, passou-se a considerar as características 

regionais nas novas condições e perspectivas do desenvolvimento da região. A 

industrialização, o protecionismo, a propriedade da produção local e o intervencionismo 

estatal passaram a ser variáveis de estudo na análise cepalina (RAMÍREZ CENDRERO, 

2008, p. 45) e, dessa maneira, acentou-se a intervenção do Estado, justificada pelos negativos 

resultados de estagnação e pobreza, conseguidos pelos princípios liberais e pela 

“deteriorização dos termos de troca”, provocado pela política de exportação de produtos 

primários.  

Os estudos da CEPAL procuraram encontrar explicações teóricas sobre o 

comportamento e funcionamento das relações entre países e regiões. A primeira formulação 

teórica  da Comissão, constituída nos anos quarenta e cinquenta, denominada estruturalista43 

(também conhecida como pensamento da CEPAL), sistematizava as principais contribuições e 

trajetórias teóricas e empíricas da Comissão em quatro linhas, a saber: uma interpretação da 

economia mundial capitalista a partir das relações centro-periferia, a análise dos obstáculos 

estruturais ao desenvolvimento, a análise e evolução dos termos de troca e, finalmente, a 

estratégia de industrialização por substituição de importações (RAMÍREZ CENDRERO, 

2008, p. 46).  

As evolução das análises estruturalistas contribuíram para a criação do enfoque da 

dependência e (também) inspirou o neoestruturalismo44 dos anos oitenta (BUSTELO, 1999, 

p. 189). O enfoque da dependência surgiu a partir da obra The political economy of growth, do 

economista Estadunidense Paul Baran, publicado em 1957, e se baseou em três idéias 

principais: a primeira afirmava que o subdesenvolvimento não seria uma etapa previa ao 

desenvolvimento; a segunda dizia que a dependência era um traço caracerísticos dos países 

                                                 
42 A CEPAL, órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada em 1948, com o objetivo 

principal de estudar  as  razões do atraso no nível de desen volvimento dos países latinoamericanos. Seus 

principais teóricos e pensadores são: Raul Prebish; Enzo Falleto, Aníbal Pinto, Noyola Vásquez, Aldo Ferrer, 

Osvaldo Sunkel, Medina Echavarría , Celso Furtado, Fernando Faynzybel, Octavio Rodrigues, Carlos Lessa, 

José Serra, Antonio Barros de Castro, Fernando Henrique Cardoso e Maria da Conceição Tavares. 
43 Importantes estudos e discussões sobre o estruturalismo da CEPAL se pode ver nos trabalhos de Guzmán 

(1976), Rodriguez (1980) e Bustelo (1999). 
44 No final dos anos oitenta e início dos anos noventa surge o neoestruturalismo com o objetivo de produziu a 

recuperação do estruturalismo latinoamericano. Sua aparição esteve motivada pelos efeitos  recessivos e pelo 

caráter social regressivo das políticas de estabilização e de ajustes inspirados no modelo neoliberal. O novo 

enfoque insiste na ação social  de grupos coletivos, nas características estruturais e institucionais próprias de 

cada país da região e no contexto histórico que se desenvolve sua economia (BUSTELO, 1999, p. 252). 
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capitalistas subdesenvolvidos, fruto das desiguais e nocivas relações econômicas 

internacionais e, finalmente, a terceira fazia referência ao capitalismo como o grande 

obstáculo para o progresso dos países do Terceiro Mundo. As contribuições do enfoque da 

dependência mostraram grande vitalidade e popularidade nos anos sessenta e setenta, 

especialmente com os trabalhos de Gunder Frank, Samir Amin, osvaldo Sunkel e Henrique 

Cardoso (BUSTELO, 1999, p. 203).  

Desde a publicação do informe sobre o desenvolvimento econômico da América 

Latina e seus principais problemas, em 1949, se contenplava, na região, a través dos estudos 

de subdesenvolvimento da CEPAL, a teoria de “centro-periferia” capitalista, baseada nos 

princípios de que os países da região eram “periféricos e dependentes” dos países do “centro” 

e que a natureza do desenvolvimento daqueles, era diferente destes. Para responder esta 

situação a CEPAL propôs o Modelo de Substituição de Importações (MSI) como caminho da 

industrialização e superação do atraso dos países da região. Este modelo de orientação da 

economia “para dentro” foi motivado pelos limites dos objetivos do modelo primário-

exportador e da posição que os países da região ocupavam na Divisão Internacional do 

Trabalho (DIT), impossibilitando-os de usufruir dos progressos técnicos. Para superar as 

contradições do modelo anterior, seria necessário impulsionar a industrialização aproveitando 

as oportunidades oferecidas pela grande depressão e pela guerra (GUILLÉN, 2008, p. 25).  

Neste período, deu-se início na AL às políticas de grandes projetos de investimento 

com o objetivo de subistituir as importações, gerar divisas por meio das exportações de 

produtos não tradicionais e, consequentemente, superar as condições de 

“subdesenvolvimento” da região, conduzindo-a a um patamar de modernização pela via da 

industrialização. A maioria dos grandes projetos no continente responderam ideologicamente 

às estratégias de desenvolvimento polarizado. Essas estratégias foram utilizadas pelos países 

da região com o objetivo de obter seu “desenvolvimento nacional” pela via da 

industrialização.  

Sem embargo, o Modelo de Substituição de Importação (MSI), agravado 

especialmente depois da segunda Guerra Mundial, pela dificuldade dos países da região  

colocar seus produtos (matérias primas) no mercado mundial, não gerou mudanças 

substanciais na Divisão Internacional do Trabalho (DIT), ao continuar exportando bens 

primários, enquanto as importações dependiam de produtos manufaturados. Neste sentido, 

ficou evidente a vulnerabilidade da economia regional, tanto pelas características produtivas 

quanto pela forma de inseção no mercado mundial. Estes resultados implicaram em sérias 

dificuldades para os países exportadores de produtos primários conseguir os produtos 
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manufaturados que necessitavam. A falta de mercado para os produtos agravou o modelo 

exportador de matérias primas e afetou o crescimento da economia, colocando em questão e 

debate o modelo de desenvolvimento adotado na região (ANDER-EGG, 1987, p. 41). 

A partir da segunda metade dos anos cinquenta, segunda fase45 da substituição de 

importações, apesar de sua orientação “para dentro”, já havia desencanto com o modelo 

proposto pela CEPAL. Várias mudanças levaram a desaparecer seu caráter meramente 

substitutivo (TAVARES, 1977), ademais de ser bastante afetado pela penetração do capital 

internacional, ocasionando a “internacionalização do mercado interno” (CARDOSO; 

FALLETO, 1979). A ação deste capital gerou mudanças substancias nos processos de gestão, 

em vários países da região as principais decisões deixaram de ser internas e passaram a 

depender de decisões externas centradas no âmbito das empresas transnacionais, as quais 

conduziram a debilidade do projeto regional e gerou desequilíbrios e processos desiguais (em 

alguns países mais que outros) no continente (FURTADO, 1974; SUNKEL, 1991).  

Como resultado das questões anteriores muitos países latinoamericano se 

industrializaram, mas não geraram processos de desenvolvimento; ao contrário, na grande 

maioria houve aumento acentuado das desigualdades sociais. Além disso, o dinamismo da 

indústria, em alguns países, não foi, sequer, capaz de absorver a migração procedente do meio 

rural.  

O segundo período foi caracterizado por importantes reformas e pela intensificação 

do modelo neoliberal na região. Na década de 1980, os países latinoamericanos estavam 

submergidos em dívidas superiores a suas capacidades de pagamento, os efeitos da recessão e 

da crise da dívida externa foram evidentes. Com a crise do setor externo, as pressões 

internaconais e a intensificação do processo de globalização econômica, deu-se início, na 

segunda metade dos anos oitenta e durante os anos noventa, um processo de “ajuste 

estrutural” (ou modelo/reestruturação neoliberal) na região46, impulsiondado pelos Estados 

nacionais. Esse “ajuste” se caracterizava como um conjunto de políticas e reformas capazes 

de crear certas condições básicas e gerar novo modelo de desenvolvimento. Não resta dúvidas 

que, em muitos casos, o conteúdo dessas reformas era a condição necessária para assegurar o 

apoio financeiros aos países da região (CALCAGNO, 2001, p. 76). 

                                                 
45 O modelo de substituição de importações atravessou por duas fases: uma primeira, definida pelos 

estruturalistas como substituição fácil vai até a metade dos anos cinquenta, e a segunda a da substituição difícil  

culmina em 1982 devido a quebra do modelo com a crise da dívida externa (GUILLÉN, 2008, p. 25) 
46 Apesar da crise da dívida externa em 1982 sinalar o fim do modelo de Substituição de Importações e o início 

da transição para o modelo neoliberal, este modelo já tinha antecedentes na região. Países como Chile, com o 

governo de Pinochet (1973-1990)  e Argentina com a junta militar (1976-1983) foram palco de medidas 

neoliberais mesmo antes de serem adotadas na prática por Ronald Reagan, nos EUA,  e Margaret Thatcher, no 

Reino Unido (HARVEY, 2005). 
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Segundo Guillén (2008), a entrada do modelo neoliberal na região foi consequência 

das tendências mundiais de projetar os sistemas produtivos nacionais ao exterior como 

resultado da crise estrutural, iniciada no final dos anos sessenta nos países desenvolvidos, e 

que coincidiu com a crise do modelo de substituição de importações na América Latina. Os 

“ajustes” e as reformas macroeconômicas iniciadas e adotados, pela maioria dos países da 

região, tinham como principais características reduzir a intervenção dos Estados nos mercados 

e acelerar a inserção de suas economias no cenário mundial. A intensificação desse processo 

em cada país ocorreu de maneira diferente, tanto cronologicamente como em intensidade, a 

pesar do sentido principal ser comúm a todos os países: dar maior liberdade ao mercado 

(especialmente a empresa privada) e reduzir a participação social e econômica do Estado. 

Neste sentido, os instrumentos setoriais tenderam a perder importância e a mudar de 

orientação. 

No final dos anos oitenta e nos anos noventa houve forte propagação e consolidação 

do modelo neoliberal no contexto do sistema econômico regional. Isso postulou importantes 

mudanças no sistema produtivo e maior complexidade a estrutura social, ganhou força 

fenômenos como a informalidade e a migração. Nesse período, dois importantes processos 

tiveram início: a desvalorização da planificação e das políticas setoriais e regionais; e a 

descentralização das responsabilidades do Estado central, transferindo-as para níveis 

subnacionais. 

As formas de planejamento centralizado das políticas regionais da primeira fase, com 

resultados bastante limitados, como dito anteriormente, foram transferidos para uma 

perspectiva de descentralização. Sem embargo, em uma sociedade crescentemente 

influenciada por filosofia centralizadora, com sistema político baseado em resultados de curto 

prazo e em uma pressão desreguladora que o viabialize, progressivamente se impõe questões 

na descentralização que escondem uma variedade de processo. Neste sentido, como reforça 

Moncayo Jiménez (2006), a descentralização  pode ser tanto um “mecanismo de 

democratização e de redistribuição do poder político”, bem como “uma estratégia neoliberal 

para restringir qualquer alternativa de caráter popular ao plano local e microeconômico”, 

enquanto que as grandes decisões continuam com posturas excessivamente centralizadas e 

dentro de uma lógica transnacional. 

A orientação das políticas regionais da AL provocou insatisfação tanto em relação a 

debilidade dos instrumentos, associados a aplicação das mesmas, como em relação aos 

resultados de tentativas para superar os problemas estruturais que afligem a região. O grande 

desafio da AL é melhorar as políticas e instrumentos de sua aplicação (mais além dos aspectos 
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operativos) sem perder de vista a importância de contribuir para a melhoria de condição de 

vida da população local, prejudicada pelo descuido e a incidência negativa das políticas 

anteriores. 

 

4.2.1.2 Políticas agrícolas, modernização e crise agropecuária 

 

Durante muito tempo as políticas mantidas para o setor agrícola na AL conduziram a 

um modelo fundamentado em estratégias de grandes infraestruturas e com forte presença dos 

Estados. Estas práticas políticas geraram relativo consenso social e induziu a atividades 

produtivas no meio rural que, em muitos casos, foram justificadas como obras de “interesse 

geral”, sem a realização de estudos socioeconômicos que contemplassem sua realização. O 

conjunto de políticas e programas agrícolas aplicados para o meio rural, especilmente a partir 

dos anos cincuenta, foram geralmente estabelecidos dentro de um enfoque setorial que tratava  

a agricultura como um setor primário, orientado a abastecer o mercado nacional, gerar divisas 

e fonte de emprego. 

Dos anos cinquenta ao início da década de oitenta, os Estados adotaram medidas que 

incentivaram a modernização da agricultura pela via das grandes explorações agropecuárias. 

Um aspecto fundamental no processo de modernização foi o aumento progressivo da 

produção e da produtividade agrícola (da terra e da mão-de-obra do agricultor), que se 

relacionou diretamente com o aumento da quantidade de insumos externos, os quais 

substituíam os insumos internos e reduziam a importância dos insumos tradicionais, baseados 

no conhecimento prático da localidade. Além disso, fatores econômicos e demográficos (que 

determinam a taxa de aumento ou diminuição do tamanho da força de trabalho agrícola) 

também contribuíram para o crescimento setorial da produtividade e da produção.  

As características das políticas adotadas se adequavam aos modelos de 

desenvolvimento econômico, centralizados nos Estados nacionais, através de grande projetos 

agrários e agrícolas. Estas características também foram a base do modelo de SI instalado na 

região, que atribuíu papel fundamental à agricultura como base para o desenvolvimento 

industrial. Os instrumentos utilizados pelas políticas incluíram  programas de geração e 

difusão de tecnologia agrícola, subvenções à mecanização e insumos agrícolas, tudo isso sob 

uma baixa fiscalização direta dos órgãos públicos. A modernização produtiva, geralmente 
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integrada a algum pacote tecnológico, teve um aumento significativo especialmente entre a 

segunda metade da década de sessenta e oitenta47.  

Segundo os dados oferecidos por Pérez García (2008, p. 65), a produção 

agropecuária na AL cresceu 3,2% ao ano, entre 1950 a 1980. Dita produção, que modificou as 

estruturas do meio rural de alguns países da região representou, também, uma participação 

destacada na estrutura de suas exportações.  As mudanças estruturais foram bastante 

significativas, em 1980 somente um terço da população vivia em zonas rurais, frente a 

aproximadamente 60% em 1950; o PIB agrícola e a População Agrícola Economicamente 

Ativa (PAEA) representavam, respectivamente, somente 11% e 32% em 1980, em  1950 estes 

valores eram de 20% e 54% . 

A partir da segunda metade da década sessenta, já se percebia os resultados negativos 

das mudanças estruturais e a incapacidade das políticas adotadas de resolver os problemas no 

meio rural. Nos períodos seguintes, os governos da AL passaram a ter fácil acesso aos 

empréstimos internacionais e, consequentemente, a aumentar suas dívidas externas. Assim, a 

atuação do Estado foi mais no sentido de apoiar e beneficiar à grande agricultura empresarial, 

através do incentivo a industrialização agrícola e a diversificação das exportações, apoio que 

não tiveram os pequenos agricultores. Para estes, os modestos recursos eram administrados 

por programas de desenvolvimento rural integrado, direcionados a setores considerados 

acomodados e com baixa viabilidade produtiva (ZAMOSC; MARTINÉZ; CHIRIBOGA, 

1997, p. 18).  

Sobre este contexto, a atenção dada pelos Estados latinoamericanos a determinadas 

zonas agrícolas, especialmente com interesses a exportação, gerou grandes concentrações de 

terras e estruturas empresariais, as quais contribuíram para a desigual penetração de modernas 

tecnologias no campo. Consolidava-se, assim, uma política dual, onde por um lado se 

perseguia maior produtividade agrícola para abastecer a indústria e os mercados de 

exportação e, por outro, se tentava conter a emigração campesina e abastecer o mercado 

interno com alimentos baratos. Em todos os setores existia uma persistente combinação de 

formas modernas e tradicionais de produção, com grandes diferenças de produtividade e 

renda.  

                                                 
47 Neste período, por exemplo, os tratores em uso cresceram de 472.000 na média dos anos 1962-1966 a 

1.045.000 em 1977-1981, e os fertilizantes passaram de 10,4 a 39,1Kg por ha cultivada (PÉREZ GARCÍA, 

2008). 
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Ao promover a modernização agrícola com o objetivo de dar uma maior 

competitividade ao setor exportador o Estado adquire um papel importante, tanto na 

modernização do setor quanto na promoção da desigualdade social no meio rural. A 

prioridade ao setor agroepecuário exportador e a abertura dos mercados, por exigência de 

credores externos, acentuaram o apoio ao capital privado local e extrangeiro e sacrificaram o 

setor social. Apesar da intensidade de capital no campo, grande parte financiado pelo capital 

externo, não foi suficiente para empregar a mão-de-obra disponível (PÉREZ GARCÍA, 2008, 

p. 66). Ao campesino, ao ficar à margem das estruturas modernas, lhe restava migrar para 

áreas marginais de colonização ou para as áreas periféricas de alguma cidade.  

À medida que se intensificava a industrialização da agricultura parecia mais claro os 

prejuízos provocados pelas políticas tradicionais ao meio rural, em comparação às áreas 

urbanas. As zonas rurais só mereciam atenção das políticas públicas quando se tratava de 

regiões mineiras ou quando se especializava na produção para exportação. Tudo isso, 

associado à concentração da propriedade da terras e as estruturas empresarias incentivadas 

contribuíram para a penetração desigual de “modernas tecnologias” (PÉREZ GARCÍA, 2008, 

p. 83).  

Mesmo com diferente intensidade em cada país e com retraso em relação aos países 

desenvolvidos, a industrialização e modernização do setor agropecuário latinoamericano 

mudaram a paisagem do meio rural da região. Introduziram negócio agrícola de grandes 

dimensões, integrando interesses urbanos e agrários na formação dos (novos) complexos 

agroindustriais48 e introduziram profundas mudanças no modo de produção e nas relações 

sociais de trabalho no meio rural49. A integração do capital agrário com o conglomerado 

industrial e financeiro e a entrada de empresas transnacionais, estabeleceram novas estruturas 

do setor produtivo no meio rural. A organização do processo produtivo associado a prestação 

de serivços de provisão de insumos, créditos, máquinas e assistência técnica de alto nível 

                                                 
48 O conceito deste termo surge nos anos cinquenta nos países desenvolvidos a partir de resultados de estudos 

sobre a participação das atividades agrícolas nas relações intersetoriais. Considerando a complexidade conceitual 

em torno do tema, poderíamos definir complexo industrial como um conjunto de atividades agroindustriais e 

serviços relacionados mediante fluxos de intercâmbio “para cima” e “para baixo” onde participam de forma 

integrada as indústrias formenecedoras de insumos, a de produção agropecuária, as indústria transformadoras e 

de distribuição dos alimentos. De acordo com KAGEYAMA et. al, (1990) diversos autores tiveram importância 

na formulação do termo complexos agroindustriais (DAVIS; GOLDBERG, 1957; PERROUX, 1955; 

GOLDBERG, 1968; MALASSIS, 1979). No contexto latinoamericano, o Brasil, pela tradição e importância de 

sua agroindústria, tem investigações muito destacadas neste tema, especialmente nos anos oitenta 

(GUIMARÃES, 1979; GRAZIANO DA SILVA, 1982; MULLER, 1982, 1989; GOODMANN, SORJ; 

WILKINSON, 1985; SORJ, 1986; KAGEYAMA et al., 1989; MARTINI, 1991). 
49 Algumas importantes consequências desse processo na região, com implicações distintas nos diferentes países, 

foram o crescente predomínio do trabalho assalariado nas atividades agropecuárias, a maior importância do 

capital sobre o trabalho, a especialização da mão-de-obra agrícola e a concentração da propriedade da terra. 
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passou a ser fatores importantes para assegurar o êxito dos mercados. Dessa maneira, as 

empresas transnacionais ao dispor de maior capacidade nestes atributos aumentaram 

significativamente sua participação na região, tanto nas agroindústrias de transformação e 

conservação quanto nas agroindústrias que operam nos setores de “exportação e distribuição 

dos mercados mais exigentes”(CEPAL, 2005).  

Os resultados dos desequilíbrios estruturais da região conduziram a crise dos anos 

oitenta, com sérios problemas para a economia e a sociedade em geral. A partir daí adquire 

importância programas de ajustes estruturais com maior exposição das economias aos 

mercados externos. Estes ajustes, também conhecidos como políticas neoliberais, 

incentivaram as exportações50 de alimentos e a eliminação de subsídios para dar maior 

competitividade ao consumo de produto no mercado interno, além de reduzir os incentivos a 

programas de desenvolvimento e apoio a produção e, mais ainda, aos programas sociais para a 

população pobre do meio rural (ZAMOSC; MARTINÉZ; CHIRIBOGA, 1997, p. 18). As 

transformações incentivadas pelos princípios neoliberais contribuíram para a introdução de 

mudanças organizativas e de gestão no conjunto da região. No meio rural, estas mudanças 

foram percebidas facilmente nas atividades agrárias empresariais, as quais passaram para uma 

fase intensiva de reorganização econômica e renovação tecnológica51.  

Do mesmo modo,  a redução normativa do Estado nos anos 1980, com significativa 

redução do setor público direta e indiretamente ao setor agropecuário, junto  a falta de 

condições estruturais iniciais da região e a liberação dos mercados para os produtos 

agropecuários, tornaram os níveis de competitividade muito desfavoráveis para os produtos 

latinoamericanos, além de deixar um grande vazio em muitas áreas rurais pobres da região, o 

que originou fortes tensões de movimentos sociais no meio rural: Movimento Social dos 

Trabalhadores sem Terra (MST) no Brasil, zapatistas no México e várias mobilizações 

campesinas em Bolívia e Equador (GARCÍA PASCUAL, 1999, p.18). 

Durante os anos noventa até os dias atuais houve notável crescimento da atividade 

agroindustrial e das políticas neoliberais na região. Deste modo, a agricultura se viu 

pressionada tanto pelas indústrias agrárias, que produzem insumos, quanto pela agroindústria 

que transforma a produção. Por outra parte, o desempenho das firmas agroalimentárias 

transnacionais e a situação dos camponeses e da população rural passaram a depender, em 

                                                 
50 Em 1980 as exportações do continente eram bastante concentradas tanto em termos de produto (açucar, carne 

bovina, milho, algodão e soja representavam 80% das exportações) como em relação a mercados de destino 

(EUA e Europa Ocidental). 
51 Estas características aconteceram com maior intensidade no Brasil e no México. 
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grande medida, das políticas neoliberais aplicadas ao setor agropecuário. Assim, da mesma 

forma que essas políticas pressionam maior rentabilidade e competitividade das atividades 

agrícolas surge, também, reduçao da população agrária ativa, desestruturação dos pequenos 

produtores e, consequentemente, a desestruturação social do meio rural (SEGRELLES 

SERRANO, 2004, p.74).  

Pese os problemas expostos anteriormente no meio rural latinoamericano, iniciativas 

promovidas por organismos internacionais na região nos últimos anos, como o BM, a FAO, a 

CEPAL e o IICA, na etapa posterior ao Consenso de Washington, apresentaram impactos 

positivos em determinados contextos locais. Ainda assim, as estruturas produtivas, as formas 

de organização da atividade, as relações sociais, os niveis de produtividade e a rentabilidade 

alcançada não tiveram mudanças substanciais a partir da implementação do modelo neoliberal 

nos países latinoamericanos (GARCÍA PASCUAL, 2003, p. 13).   

 

4.2.2 A incorporação do enfoque territorial no desenvolvimenro rural no contexto da 

América Latina.  

 

As recentes transformações no mundo e, em particular, na Améria Latina, foram 

acompanhadas por fortes componentes de exclusão social e segregação espacial, bem como de 

problemas ambientais na região. Em alguns casos, grandes e médias cidades, e até pequenos 

assentamentos, registraram dinâmicas descontroladas, em outros, apresentaram estancamentos 

e crises. Nas áreas rurais de vários países foi possível verificar situações que variaram desde a 

nova configuração das atividades agrárias até sérios problemas sociais e meio ambientais. A 

maioria desses espaços passaram e/ou estão passando por grandes mutações funcionais. A 

amplitude dos acontecimentos geraram, em maior ou menor intensidade, concentração das 

atividades, da população, das rendas etc., e, portanto, importantes desequilíbrios espaciais.  

Nas últimas três ou quatro décadas as políticas de desenvolvimento rural adotadas 

para dar resposta aos problemas rurais nos países da AL tiveram seus objetivos longe de ser 

alcançados. Por conseguinte, no início do século XXI, uma proposta de desenvolvimento rural 

mais sustentável e equilibrado passou a se constituir na principal demanda social do meio 

rural da região. A insatisfação e pressão de grupos sociais e segmentos do meio rural forçaram 

a necessidade de se dá novo enfoque às políticas de desenvolvimento rural até então adotadas 

na região. Junto a isso, os bons resultados apresentados pelas políticas de desenvolvimento 
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rural com enfoque terrirorial na União Européia (UE), especialmente com a iniciativa 

LEADER, sucederam no interesse sobre o debate do “enfoque territorial do desenvolvimento 

rural”, como modelo para o desenvolvimento rural futuro da região. 

Segundo Shejtman e Berdeguè (2004), o novo enfoque trata de conjugar as 

transformações produtivas e institucionais com o fim de reduzir a pobreza rural. Tenta 

armonizar o desenvolvimento do território rural com estratégias de promoção das atividades 

produtivas e sustentabilidade da economia local a mercados dinâmicos; além disso, busca 

promover a transformação institucional de forma que seja capaz de articular a interação entre 

os atores e agentes do território, e entre estes e agentes externos, com o objetivo de que a 

população pobre local participe dos processos e benefícios do desenvolvimento. 

O desenvolvimento rural, assim entendido, se apóia no equilíbrio entre sua 

capacidade presente, seu potencial fututo e seu entorno social, cultural, político-institucional e 

meio ambiental. Se considera que o objetivo primordial é a busca do equlíbrio social e 

econômico mediante um esforço de elaboração e aplicação de políticas de desenvolvimento 

territorial rural, com o objetivo de corregir os persistentes desequilíbrios territoriais que as 

politicas setoriais não conseguiram corregir. No âmbito da AL, isso somente seria possível 

dentro de um marco de cooperação entre todos os países da região. 

O enfoque territorial do desenvolvimento rural na AL é bastante recente, teve início 

nos primeiros anos da década de 2000. Apesar do pouco tempo, converteu-se no grande 

interesse de muitos países da região, sendo, em muitos casos, considerado como alternativa 

capaz de dinamizar os territórios rurais. Prova desse interesse, foi, nos últimos anos, a 

proliferação de iniciativas com o enfoque territorial em vários países da região, com 

diferentes estratégias de implantação.  

Para Schejtman e Berdegué (2004) o interesse pelo enfoque territorial no 

desenvolvimento rural da AL surgiu em virtude da existência de duas causas básicas:  

a) o reconhecimento de novas características e tendências no meio rural (“nova 

ruralidade”), colocando em crescente desuso os instrumentos teóricos e 

metodológicos anteriores e;  

b) a constatação de que os enfoques e estratégias convencionais de desenvolvimento 

para acabar com a pobreza e os problemas no meio rural não atingiram os 

objetivos esperados. 

Outra motivação para a adoção do enfoque territorial na AL foi o desempenho das 

políticas de coesão territorial da UE. Entre o final dos anos sessenta e oitenta, estavam em 
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discussões nos países europeus as preocupações com o rumo do desenvolvimento rural, com 

debates que respondiam, no geral, à lógicas setoriais (DELGADO, 2007; SARACENO, 

2002). A partir do início dos anos noventa, como exposto no capítulo anterior, o enfoque 

territorial passou a fazer parte das políticas de desenvolvimento rural na UE (especialmente 

com a iniciativa LEADER). Este fato no continente europeu teve grande influência na 

formulação teórica e na geração de algumas experiências com enfoque territorial na AL. 

De acordo com Saraceno (2002), apesar das diferenças na AL e UE, “o 

desenvolvimento territorial rural, tal como se entende e se aplica na Europa, pode ser um meio 

orientativo valioso para promover o desenvolvimento das áreas rurais na América Latina”. No 

entanto, apesar da interessante referência e metodologia do programa LEADER, não se  pode 

propor como estratégia, a translação literal do modelo europeu para a América Latina 

(SUMPSI, 2007). 

Sobre esse contexto se descreve, na sequência, com base em Pérez Correa (2004), 

alguns dos elementos da nova concepção de desenvolvimento rural,  considerados pelas 

políticas européias, que ajudam a clarear como o atual debate sobre o desenvolvimento rural 

com enfoque territorial e a “nova ruralidade” foram incorporado no cenário das discussões 

teóricas e em algumas formulações políticas na América Latina: 

a) o equilíbrio territorial, para frear os fenômenos de migração para as cidades, que 

implicaram em sérios problemas em vários países da região. Este princípio se 

orienta para que seus resultados contribuam para superar os problemas do 

despovoamento rural, dado que a população joga um papel importante no manejo 

e na conservação dos recursos naturais; além disso, o equilíbrio territorial busca 

garantizar determinados níveis de igualdade e oportunidade entre as áreas rurais e 

urbanas; 

b) equilíbrio ecológico e produção de recursos e serviços ambientais. O conceito de 

desenvolvimento sustentável se incorpora a esta função. Assim, os programas de 

desenvolvimento devem aportar meios adequados para recuperar os efeitos 

provocados pelas atividades humanas no meio rural e estabelecer um marco 

adequado para o uso racional dos recursos e para a valorização das condições 

ambientais do território rural; 

c) o estabelecimento de agroindústrias e empresas manufatureiras. Este é um 

ponto importante para aproveitar de forma integrada as oportunidades e 

potencialidades da região desde o ponto de vista sócio-econômico, como elemento 
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chave para gerar emprego e renda no meio rural, especialmente para a população 

rural mais pobre; 

d) espaço para o lazer e recreação ao ar livre. O reconhecimento e valor da nova 

função dos espaços rurais como locais para o desenvolvimento de atividades 

turísticas e de desfrute de reservas naturais e áreas protegidas, especialmente pelos 

habitantes de áreas urbanas; o reconhecimento e desenvolvimento dessa nova 

função dos espaços rurais beneficiam tanto ao visitante urbano, ao desfrutar de um 

cenário natural e ao ar livre, como ao habitante rural, ao possibilitar o aumento de 

sua renda, além de contribuir para dinamizar a economia local; 

e) reconstrução cultural e do patrimônio histórico. Esta função tem grande 

importância no modelo europeu de desenvolvimento rural e está fortemente 

vinculada aos programas que consideram especialmente valiosos o patrimônio 

territorial cultural/histórico. Na AL este elemento também é fundamental “para a 

reconstrução do tecido social” e também como “elemento dinamizador das 

economias locais”. A reconstrução, valoração e preservação da cultura e do 

patrimônio histórico são considerados, pois, como um fator que favorece o 

desenvolvimento do território local, e como uma condição para o mesmo. 

A rapidez com que o enfoque de desenvolvimento territorial rural avança na América 

Latina depende muito da força das instituições que o patrocinam (MONTENEGRO GÓMEZ, 

2008, p. 257). Documento apresentado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura (IICA) sobre “desenvolvimento rural sustentável”, também, reforça a necessidade 

de se introduzir o enfoque territorial nas políticas de desenvolviemnto rural na região.  

De acordo com o documento, o interesse pelo enfoque surge devido a variedade de 

fatores, considerados como ações indispensáveis e elementos de apoio ao enfoque territorial, 

resumidos como segue: 

a) A incapacidade dos modelos de desenvolvimento convencionais e dos ajustes e reformas 

estruturais de resolver os problemas do meio rural na região, especialmente os relacionados à 

pobreza rural e aos fluxos migratórios rural-urbano; 

b) A agricultura na América Latina ainda tem uma posição e importância estratégica, de modo 

que é impossível separar a “o rural do agrícola”; 

c) A convergência do enfoque territórial como aproximação das abordagens de desenvolvimento 

comunitário, desenvolvimento rural integral e os pequenos agricultores, bem como  

importância das recentes visões em torno da participação, da “nova ruralidade” e da coerência 
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deste enfoque com o reconhecimento da necessidade da visão espacial nas análises 

econômicas; 

d)   Essa posição passou a ser considerada após se verificar o crescimento do emprego e das 

atividades não-agrícolas no meio rural, e que a agricultura não era a única atividade produtiva 

(nem a principal, em muitas regiões) no espaço rural. Ainda assim, a ocupação da população 

urbana em áreas rurais implicou em muitas transformações, com novas dinâmicas nos 

territórios rurais, acompanhadas de mudanças na organização social, de hábitos e costumes. 

Isso justifica a importância dos vínculos urbanos-rurais para o desenvolvimento das 

atividades agrícola e não-agrícolas; 

e) A conservação dos recursos naturais como elemento importante para a coesão territorial e 

redução da pobreza. Existe forte relação entre as atividades no meio rural e os recursos 

naturais. Dessa forma, considera-se importante destacar as diferentes funções que exercem os 

sitemas de recursos naturais (econômica, social, culturais) e reforçar a necessidade de 

interação mais respeitosa entre estes recursos e os sistemas humanos, na formulação de 

estratégias de políticas públicas de desenvolvimento rural e de manejo dos recursos naturais; 

f) Mudanças na institucionalidade e nas políticas públicas para o meio rural. Propõe-se converter 

o território no objeto das políticas públicas, que devem ter função articuladoras e 

diferenciadas, conforme o contexto. Tudo isso se constitui em decisões complexas, que 

incluem temas como a descentralização, as novas funções do local, regional, nacional e 

construções de agendas supranacionais (PÉREZ CORREA, 2004, p. 63). No geral, são 

processos que implicam em decisões que tendem a manejar grandes investimentos e a gerar 

diferentes impactos no meio rural. 

Segundo Sumpsi (2007, p. 70), a evolução dos aspectos conceituais do 

desenvolvimento rural na  AL a partir dos anos noventa, não foi correspondido pelas questões 

operativas do desenvolvimento na região, mas, reflexo dos lentos resultados operados pelos 

organismos institucionais dos Estados latinoamericanos. Para esse autor, o enfoque territorial 

ainda é pouco utilizado na região, imperando, apenas, “no meio intelectual e na agenda 

política de alguns países”, sendo pouco efetivo na prática, devido às pendências na solução de 

problemas fundamentais, relacionados a: 

a) critérios para definição operativa dos territórios rurais; 

b) solução de problemas institucionais público-privado; 

c) criação e a organização local para promover e gestionar o desenvolvimento dos 

territórios; 
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d) elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento; 

e) instrumentos econômicos que dêem garantia a promoção do desenvolvimento 

rural; 

f) sitemas de financiamento rural, que permita a implementação eficiente dos 

objetivos dos programas de desenvolvimento rural; 

g) incentivos para garantizar a coordenação horizontal e vertical dos programas; 

h) definição de um marco de institucional e legal, que facilite a implementação dos 

programas de desenvolvimento rural com o enfoque territorial.  

De acordo com Montenegro Gómez (2008, p. 254), o desenvolvimento rural com a 

perspectiva territorial na América Latina se apoia em arranjos institucionais e escala de poder 

sustentada transnacionalmente por instituições conservadoras. Neste contexto, vários 

organismos internacionais, como o Banco Iinteramericano de Desenvolvimento (BID), o 

Banco Mundal (BM), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), a 

Organização da Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a Agência Alemã 

de Cooperação Técnica (GTZ), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Projeto 

Regional de Cooperação Técnica e Formação em Economia e Políticas Agrárias e de 

Desenvolviemnto Rural em América Latina (Fodepal), passaram a monopolizar a publicação 

de trabalhos, a prestar assessorias, a organizar eventos sobre o tema e a operarem experiências 

de desenvolvimento rural com o enfoque territorial na região.  

Apesar das boas intenções de algumas experiências, em muitos casos, os conteúdos e 

orientações não levaram em consideração, como ponto de partida, a existência de uma série 

de questões e especifidades territoriais, essenciais para América Latina (GARCÍA 

PASCUAL, 2006) e que, em torno das quais, deveriam estabalecer (com certa claridade) os 

objetivos e que tipo de desenvolvimento rural queriam atingir os governos da região. Neste 

cenário, o desenvolvimento rural com enfoque territorial tem, portanto, grandes desafios em 

assuntos de interesse atual e futuro nos aspectos econômico, sociocultural, ambiental e 

político-institucional dos territórios rurais da região (IICA, 2003).  
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4.2.3 A crise socioambiental e a emergência do paradigma da sustentabilidade 

 

Os princípios da sustentabilidade incorporados no cenário internacional nos últimos 

anos, relacionados à conservação ambiental, ao manejo racional dos recursos naturais e à 

sustentabilidade, caracterizaram-se como o grande desafio para os países da AL. A 

importância deste tema no âmbito latinoamericano se deu, fundamentalmente, devido a região 

dispor de uma das maiores fontes de diversidade genética e a maior reserva florestal do 

planeta. A pesar destes recursos constituírem resultados bastante favoráveis no cenário 

regional, a preservação sustentável dos mesmos, constitui-se em um dos grandes desafíos da 

região na atualidade.  

Os modelos de desenvolvimento econômico adotados na AL até os dias atuais 

mostraram claras deficiências sobre o uso e gestão dos recursos naturais em que se apoiaram. 

Talvez, a principal contribuição para isso tenha sido a forma como os países da região 

conduziram seus processos de “desenvolvimento”, dando apoio e estímulo ao crescimento da 

produção e exportação de matérias primas e de produtos agroalimentícios, derivado da 

necessidade de inserção no comércio internacional e de afrontar volumosas dívidas externas, 

com o objetivo de alcançarem sua “estabilização e o posterior desenvolvimento 

econômico”(SEGRELLES SERRANO, 2004, p. 356). 

Um ponto de partida comúm nas políticas de desenvolvimento na AL é o fato de que 

as questões ambientais não foram tradicionalmente pautas de grandes preocupações nos países 

da região por motivos de diversas índoles (históricos, culturais, políticos e econômicos).  A 

esse respeito pode colaborar a escassez e pouca eficácia das legislações locais neste assunto. 

Somente nos anos oitenta a questão ambiental passou a ser incorporada nos temas de 

desenvolvimento da região, por meio do enfoque do ecodesenvolvimento, sendo, em pouco 

tempo, absorvido pelo conceito de desenvolvimento sustentável, impulsionado na cumbre de 

Brundtland, em 1987, e na cumbre do Rio de Janeiro, em 199252.  

Após o encontro do Rio, vários países latinoamericanos procuraram esforços para 

elaborar uma visão de conjunto sobre os problemas do desenvolvimento e do meio ambiente 

                                                 
52 Apesar de ter sido intensificado somente nos anos 1990,  o interesse para regular o uso e aproveitamento dos 

recursos naturais teve início na AL desde os anos setenta e oitenta. Em 1974, na Colombia, se promulgou o 

“Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio Ambiente”, considerado uma 

das primeiras normas sobre este tema na região, obteve pouco efeitos práticos. Em 1988 o México aprova uma 

Lei “Geral de Equilíbrio Ecológico e da início a programas de ordenamento ecológico (MASSIRIS, 2006).  
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da região. Estes esforços acabaram num diagnóstico da realidade socioambiambiental e numa 

proposta de bases estratégicas para o desenvolvimento sustentável, que deveria contemplar:  

a) a erradicação da pobreza;  

b) o aproveitamento sustentável dos recursos naturais; 

c) a ordenação do território; 

d) um desenvolvimento tecnológico compatível com a realidade social e natural; 

e) nova estratégia econômica e social;  

f) a organização e mobilização social e;  

g) a reforma do Estado (PNUD, 1991).  

A partir da segunda metade dos anos noventa, os países da AL passaram a criar 

Ministérios específicos para estabelecer políticas e legislações ambientais, dentro de um 

contexto maior de Ordenação Territorial53, os quais deveriam incorporar variáveis ambientais, 

com dedicação específica vinculadas à zonificação do uso do solo (e suas potencialidades) e à 

necessidade de preservar, conservar ou recuperar o patrimônio natural e histórico-cultural 

(MASSIRIS, 2006, p. 35). Com as recomendações da Conferência do Rio-92, muitos países 

criaram ou fortaleceram sua política ambiental a partir da aprovação de Leis ambientais. Além 

disso, nos últimos anos, surgiram alguns movimentos populares que demostraram plena 

consciência e preocupação sobre a progressão e os efeitos negativos dos modelos de 

desenvolvimento (SEGRELLES SERRANO, 2004, p. 358).  

As legislações ambientais na AL surgem de estratégias que antecederam o 

planejamento (econômico) de cada país, com pouca eficácia prática na regulação da 

sobreexploração dos recursos naturais;  tratam geralmente de questões mais setoriais, sem 

considerar a natureza como um todo integrado, desconsideram a interdependência dos 

ecossistemas existentes e, dessa forma, ignoram a interação dinâmica dos diversos elementos 

que conformam o meio ecológico (GALLOPÍN, 1995, p. 11).  

Dessa forma, muitos países da região elaboraram suas legislações descuidando dos 

principais contextos condicionantes, tornando-as, em muitos casos, pouco aplicáveis na 

                                                 
53 A ênfase dada as políticas de Ordenção Territorial (OT) na AL, apesar de ainda incipiente, apresenta 

estratégias e motivações bastante diferentes entre os seus países.  Na Argentina,  Costa Rica, no Brasil e em 

Porto Rico, a OT  surge muito ligado as experiências de planejamento urbano municipal, mesmo que existe a 

consciência da necessidade de abarcar os demais âmbitos territoriais. Países com menor tradição em planificação 

urbana, como El Salvador, Guatemala, Honduras, e Nicarágua, as políticas de OT  são bastante influenciadas 

pelas potenciais tormentas(furacões, terremotos,etc), que estão submetidos. No caso de Bolívia, Equador, 

Paraguai, Panamá e República Dominicana, a OT prima por uma maior preocupação no manejo e conservação e 

uso sustentável dos recursos “naturais renováveis, ligada a políticas ambientais nacionais”. No México e no 

Chile a OT segue influenciada, desde uma perspectiva nacional,  pelo planejamento urbano e regional, 

respectivamente. (MASSIRIS, 2006). 
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prática. Este processo pode ser visto tanto pela intensificação das áreas urbanas, quanto pela 

desordenada expansão das fronteiras de produção agropecuárias, com ocupações 

desordenadas de áreas tropicais ou subtropicais húmedas, além da adoção de pacotes 

tecnológicos de forma praticamente homogênea pela maioria dos países.  

Devido a crescente demanda de alimentos e de cultivos energéticos e industriais, a 

utilização desordenada das terras agrícolas e a pressão sobre os recursos naturais dificilmente 

diminuirão. Além disso, durante várias décadas as políticas  incentivaram o incremento da 

oferta deste recurso, especialmente para uso intensivo em capital, que, em seu auge, provocou 

profundas mudanças em setores vitais, como a população rural, a economia e o meio ambiente 

(PRUDKIN, 1989, p. 37).  

Nesta mesma direção, a FAO (2009), em seu documento sobre “a situação dos 

bosques no mundo”, reforça que, devido o ritmo de diversificação econômica e as mudanças 

no uso e dependência da terra na região, é pouco provável que o ritmo de deflorestação 

diminua54. Segundo essa Organização, o aumento do preço dos alimentos e dos combustíveis 

tendem a favorecer o desmatamento para a prática de atividades agropecuárias, com a 

finalidade de satisfazer a demanda mundial de alimentos, forragens e biocombustíveis. Neste 

sentido, a “ordenação sustentável” continuará sendo o grande desafio na AL, onde na maioria 

dos países a posse da terra não está bem definida (FAO, 2009). 

Relatório apresentado pelo PNUD (2008) mostra que os problemas climáticos, 

gerados pelas mudanças no meio ambiente, criaram riscos específicos para a humanidade, 

especialmente nas regiões mais pobres. Problemas como as secas, as inundações, as 

tempestades e outros fenômenos, têm potenciais para destruir a vida das pessoas e conduzirem 

a perda de rendimentos, de bens e oportunidades. Segundo o Relatório, no período de 2000-

2004, uma de cada dezenove pessoas dos países em vias de desenvolvimento foi afetada por 

desastre climático. O relatório ainda reforça que, embora 98% das pessoas afetadas vivam em 

regiões em vias de desenvolvimento, os impactos econômicos pendem para os países ricos. 

Desde o ano 2000, os oito desastres climáticos, que provocaram perdas econômicas de mais 

                                                 
54 Segundo dados da FAO (2009) para o ano de 2005, a região dispõe de aproximadamente 22% da da cobertura 

florestal do mundo. A superfície florestal  total da AL e Caribe era de 859.925 mil ha (uma média de 1.870 mil 

ha por habitante), que correspondia a 47,3% da superfície terrestre da região e. Apesar dos dados favoráveis, o 

ritmo de deflorestação além de alarmante é bastante crescente: De 1990 a 2000,  foram desmatadas 4.147 mil 

hectáreas da floresta (uma taxa de variação anual de -0,46); de 2000 a 2005, apesar do intervalo ser menor que o 

anterior,  o desmatamento foi bem maior. Nesse período foram desmatados 4.483 mil has (taxa de variação anual 

de -0,51).  
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de US$10 mil milhões, aconteceram nos países ricos, seis dos quais nos EUA (PNUD, 2008, 

p. 77). 

Apesar da emergência do enfoque da sustentabilidade na AL, salvo casos isolados e 

de medidas corretivas, ainda está longe de ser realidade, por mais que exista plena aceitação 

de sua necessidade - ao menos no plano teórico de formulação das políticas. A região esconde 

índices alarmantes na temática ambiental, como a perda de habitat natural, a degradação do 

solo, mudanças no uso da terra, deflorestação, degradação marinha e das vías costeiras. Estes 

resultados se apresentam com diferentes intensidades em seus países, o que sugere a 

necessidade de mudanças no comportamento de alguns agentes. Além disso, problemas como: 

a pouca valorização social do meio ambiente, a falta de conhecimento do potencial ambiental, 

o escasso planejamento do território, as práticas de corrupção políticas e a pouca consciência 

dos cidadãos sobre o direito de desfrutar de um meio ambiente saudável, são alguns desafios 

dos problemas ambientais em grande parte da AL. 

Em todo caso, mais além do debate teórico e político, é importante saber que a 

questão ambiental na AL, a exemplo do resto do mundo, se converteu, com o passar dos anos, 

num ponto central no cenário das propostas políticas e programas para o “desenvolvimento”.    

 

4.2.4 Pobreza e indigência rural: temas por resolver na América Latina 

 

Na AL a pobreza e indigência rural continuam sendo muito marcantes. Sem entrar 

nas discussões teóricas sobre a mulitidimensionalidade em torno do conceito de pobreza55 e 

indigência e das metodologias empregadas para sua medição, não restam dúvidas da 

magnitude desses fenômenos na AL, especialmente nos territórios rurais. Estudos realizados 

por várias organizações (IICA, 2005; FAO, 2008; CEPAL, 2008; PNUD, 2008) estão de 

acordo que a incidência da pobreza na região tem profunda conotação rural, e que parte 

significativa da pobreza urbana se origina do fluxo migratório rural-urbano (IICA, 2005).  

Segundo dados da CEPAL (2008), a população pobre e indigente aumentou nos anos 

oitenta e noventa na AL (em termos absolutos e relativos), pondo em evidência processos 

importantes para a compreensão dos problemas socioeconômicos da região.  De acordo com 

                                                 
55 A ampla literatura existente sobre esse tema mostra que não existe um conceito unívoco. Pelo contrário, se 

identificam pelo menos três grandes enfoques da pobreza: i) a pobreza como carência ou não satisfação das 

necessidades básicas; ii) a pobreza como não realização das capacidades humanas; e iii) a pobreza como 

exclusão de direitos. 
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os dados do Quadro 10, entre os anos de 1980 e o início do século XXI, a população total de 

pobres e indigentes no meio rural aumentou significativamente. Passou de 73,3 milhões 

(59,9% da população total) em 1980, para 74,8 milhões (61,8% da população total) em 2002. 

Nesse intervalo ocorreram variações importantes, com destaque para a década de 1980, com 

incremento relativo do número de pobres e indigentes, respectivamente, de 5,5 e 7,7%. Pelo 

fraco desempenho econômico e social da região, este período ficou conhecido como a 

“década perdida”.  

Os anos noventa também foram marcados por fraco e irregular desempenho da 

economia regional. Em muitos países, ascendeu a desigualdade na distribuição da renda e 

aumentou da pobreza56. O modelo de desenvovimento assumido e adotado pelos governos 

latinoamericanos e com o apoio de organismos internacionais, nessas duas décadas, tiveram 

como consequência direta o aumento da população pobre e indigente no meio rural (PÉREZ 

GARCIA, 2008). Por conseguinte, admite-se o custo social dos ajustes e o efeito negativo das 

políticas econômicas em uma proporção significativa da população.   

Seguindo com as cifras apresentada no Quadro 10, percebe-se que o número relativo 

de pobres rurais na região somente se reduziu aos valores correspondentes ao ano de 1980, 25 

anos depois, ou seja, em 2005. A partir de 2002, percebe-se a tendência continuada da 

redução da pobreza e indigência. De 2002 a 2007, a pobreza e a indigência rural se reduziram, 

respectivamente, 9,7 e 9,8 pontos percentuais. Se se compara as cifras do último ano com as 

de 1980, constata-se que no conjunto da AL tanto a população pobre como a indigente 

aumentaram em termos absolutos. No total regional, as pessoas pobres passaram de 131,9 a 

183,9 milhões, e as pessoas indigentes de 62,4 a 67,8 milhões. Por outro lado, em termos 

relativos, houve redução do número de pobres e indigentes, passando de 40,5% o total de 

pobres em 1980 para 34,1%, em 2007, enquanto que os indigentes foram de 18,6 para 12,6% 

na mesma data.  

Apesar das cifras apresentarem relativa redução, as previsõoes feitas pela FAO 

mostram que essa tendência de continuidade da redução é pouco provável. Segundo esse 

                                                 
56 A partir da década de noventa se aprecia uma tendência em que a erradicação da pobreza passa a ser uma 

preocupação central dos processos de desenvolvimento. Se abre as portas para o desenho de políticas 

redistributivas, que não estavam presente nas décadas anteriores. Também se verifica uma tendència a envolver o 

Estado, a sociedade civil, o setor privado e a comunidade internacional nos processos que conduzem a redução 

da pobreza. Apartir disso foram introduzidos novos e mais precisos indicadores sociais. 
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organismo internacional57, devido a crise mundial iniciada em 2007, com reflexos 

consideráveis no aumento do preço dos alimentos, o número de pobres e indigentes no meio 

rural tende a aumentar nos países em vias de desenvolvimento. De acordo com as estimativas 

agregadas da Organização, a fome nesses países se agravou de maneira considerável durante o 

ano de 2008. Com a subida do preço dos alimentos, o número de pessoas subnutridas na 

região aumentou em mais 6 milhões (FAO, 2008).  

 

Quadro 10 – América Latina. População em situação de pobreza e indigência - valores 

absolutos (milhões de pessoas) e relativos (%) - 1980-2007* 

   Pobres** Indigentes*** 

 Total urbano rural Total urbano rural 

Ano Mi (%) Mi (%) Mi (%) Mi (%) Mi (%) Mi (%) 

1980 131,9 40,5 62,9 29,8 73,0 59,9 62,4 18,6 22,5 10,6 39,9 32,7 

1990 200,2 48,3 121,7 41,4 78,5 65,4 93,4 22,5 45 15,3 48,4 40,4 

1997 203,8 43,5 125,7 36,5 78,2 63,0 88,8 19 42,2 12,3 46,6 37,6 

1999 211,4 43,8 134,2 37,1 77,2 63,7 89,4 18,5 43 11,9 46,4 38,3 

2002 221,4 39,8 146,7 38,4 74,8 61,8 97,4 19,4 51,6 13,5 45,8 37,9 

2005 209 36,3 137,9 34,1 71,1 58,8 81,1 15,4 41,8 10,3 39,3 32,5 

2006 193,5 34,1 127,2 31 66,3 54,0 70,6 13,3 34,7 8,5 35,9 29,2 

2007 183,9 34,1 121 28,9 62,9 52,1 67,8 12,6 33,9 8,1 33,3 28,1 

Fonte: Elaboração prórpia a partir de dados da CEPAL, Panorama Social de América Latina (2008). 

*Estimação baseada em 18 países da região mais o Haiti. 

**Porcentagem de pessoas com renda inferior a linha de pobreza(inferior ao dobro do custo de uma cesta 

básica de alimentos). Inclue as pessoas em situação de indigência. 

***Porcentagem de pessoas com renda inferior a linha de indigência(inferior ao custo de uma cesta básica de 

alimentos).  

  

Historicamente, as várias políticas adotadas pelos governos na região conduziram a 

má distribuição de renda, das terras, além de contribuir para a redução das oportunidades e da 

participação dos indivíduos. A ausência destes fatores contribuíram para o acúmulo de grande 

dívida social, inibiram o exercício do direito, o aproveitamento das próprias capacidades e 

conduziram a deficiente inserção social, especialmente das comunidades mais pobres dos 

territórios rurais da AL. Todos estes fatores, que implicaram na negação dos direitos  e das 

oportunidades  para melhorar as condições de vida dos pobre rurais, foram fundamentais para 

                                                 
57 Dados, também, apresentados pela FAO entre 2005 e 2007 mostraram que a situação da fome nos países em 

vias de desenvolvimento se agravou de maneira considerável, o número de pessoas subnutridas aumentou em 75 

milhões no referido período, totalizando 923 milhões no mundo.  
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explicar o crescimento do número de pobres e indigentes(rurais e urbanos) entre os anos 

oitenta e noventa.  

No âmbito teórico, somente a partir da segunda metade dos anos oitenta a CEPAL 

passou a se preocupar com temas anteriormente desapercebidos, como as transformações 

sociais e produtivas, melhoria nos níveis de equidade social, temas relacionados ao meio 

ambiente, as reformas institucionais e as estratégias para a redução da pobreza através da 

articulação das zonas rurais e a indústria. Em relação a redução da pobreza rural, as 

orientações aos governos da região se concentraram nos seguintes temas: melhorar e dar 

maior eficiência nos gastos sociais; aumentar os recursos públicos para reduzir a pobreza 

rural, estabelecer e definir áreas prioritárias de aplicação dos recursos e para os programas de 

desenvolvimento rural, além de articular e incentivar a participação social nos processos de 

desenvolvimento e dar uma maior descentralização a estes processos.  

A partir dos anos noventa, as discussões da CEPAL e do PNUD passaram a enfocar a 

pobreza como “insuficiência de ingressos e necessidades insatisfeitas” e introduziram o 

conceito de “equidade”, nas propostas de atuações políticas58. Para a CEPAL o fenômeno da 

pobreza estaria muito relacionado com o modelo de desenvolvimento adotado na região e, 

neste contexto, o âmbito macroeconômico seria de vital importância para corregir os 

desequilíbrios a médio e longo prazos. Assim, a Comissão adotou na região a estratégia de 

desenvolvimento denominada “enfoque integrado”, com o objetivo de avançar 

simultaneamente no “crescimento econômico e na equidade”(ÁLVAREZ MAYA, 2001, p. 

32). Sem embargo, o fraco desempenho do modelo na redução da pobreza e o baixo e 

irregular crescimento econômico da região nos anos noventa, levavaram a Comissão a 

reconhecer sua ineficiência. Em muitos países latinoamericanos, houve um intenso aumento 

das desigualdades na distribuição de renda.  

Diante das mudanças no cenário rural da região, uma das estratégias chaves das 

populações rurais para sair da pobreza e indigência, principalmente os pequenos agricultores e 

seus famílias, foi migrar para áreas urbanas, fatores que também contribuíram para o aumento 

da pobreza nesta zonas. Os dados apresentados pela CEPAL mostram que a pobreza rural 

segue superando a pobreza urbana, tanto em termos global como em termos de indigência.  A 

                                                 
58 Nesta concepção a CEPAL lançou suas propostas em três trabalhos precedidos pelo tema “Transformação 

produtiva com equidade”; nesta mesma linha também não se pode descartar algumas propostas do Banco 

Mundial e do PNUD. 
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pobreza de renda afeta aproximadamente 30% dos habitantes da região; do total de habitantes 

no meio rural, 52,1% são considerados pobres (CEPAL, 2008, p. 74).  

Algumas tentativas de reduzir a pobreza esbarram no aspecto social do emprego, a 

AL não conseguiu avançar na superação da absorção  de sua mão-de-obra produtiva, o 

modelo de reestruturação produtiva adotado pelas empresas priorizou a diminuição no nível 

de emprego. A evolução do mercado de trabalho na região é um importante indicador das 

mudanças ocorridas na estrutura do emprego e o deterioro de sua qualidade, gerando aumento 

do subemprego e da informalidade. Se bem que o desemprego aberto matém uma proporção 

de 10%, o subemprego e a informalidade alcançam, em cada caso, aproximadamente 50% da 

população economicamente ativa59 e ainda se tem em conta que aproximadamente 70% dos 

novos empregos gerados nos últimos anos se concentram no mercado informal (SEGRELLES 

SERRANO, 2004, p. 157) e, a sua vez, a remuneração média dos trabalhadores neste setor é 

aproximadamente a metade da obtida por empregados dos setores mais organizados da 

economia. Neste cenário, as desigualdades aumentaram e sufocaram ainda mais os níveis de 

pobreza, derivados da heterogeneidade estrutural. 

O modo como se deu as políticas para o meio rural dos países da região gerou alguns 

processos com resultados bastante desfavoráveis para determinados grupos de agricultores, 

especialmente com efeitos indesejáveis para os mais pobres. No geral, AL não logrou grandes 

avanços na luta contra a indigência e pobreza; a maioria dos pobres rurais são pequenos 

agricultores com baixas possibilidades de melhorias de condições de vida, principalmente se 

consideramos que mais de 40% dos pobres tem limitado ou nulo acesso a recursos para gerar 

rendas suficiente e desenvolver uma atividade própria. Ademais disso, o sistemas de acesso ao 

crédito ainda se reveste de forte conteúdo burocrático e, portanto, dificultoso para os pobres. 

 

4.3 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL COM 

ENFOQUE TERRITORIAL NO BRASIL 

 

Este item tem como finalidade oferecer uma síntese históricas dos processos de 

desenvolvimento agrário brasileiro nem muito menos fazer um resumo da bibliografia sobre 

este tema. Trata de apresentar algumas questões sobre as transformações do meio rural 

                                                 
59 Se considera a PEA o conjunto de pessoas de 15 anos ou mais que estão dispostas a trabalhar na produção de 

bens e serviços econômicos (CEPAL, 2008) 
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brasileiro, resultado da incidência de uma variedade de fatores que em maior ou menor 

medida tiveram influência, dos quais a maior parte apenas podemos enumerar. 

As políticas para o meio rural brasileiro foram sendo formuladas em meio a um 

contexto econômico, social e político em constantes transformações, com interações entre 

estes fatores e instituições60, como resultado de um complexo jogo de transição e intercâmbio 

e com a participação de vários grupos políticos, sociais e setores com fortes interesses 

econômicos. 

 No contexto atual podemos dizer que a arquitetura das políticas de desenvolvimento 

para o meio rural se caracteriza por uma superposição de políticas, programas e estratégias 

com diferentes objetivos, que tentam abarcar tanto as atividades características do agro como 

os aspectos ambientais e sociais do meio rural. Ou seja, são ações que procuram incorporar 

tanto os traços tradicionais das políticas agrícolas criadas na década de 1960, como as 

características mais rurais/territoriais das políticas instituídas apartir dos anos 1990. A estas 

últimas temos que acrescentar a preocupação pelos aspectos meioambientais, através da 

utiilzação do enfoque sustentável dado ao desenvolvimento rural. 

Como as transformações no mundo rural estiveram intrinsecamente relacionadas com 

o contexto das políticas públicas brasileiras, dividimos esta parte em duas fases: a primeira, 

relacionada com as políticas orientadas a uma agricultura mais protutivistas; e, a segunda, 

orientada a uma concepção mais rural/territorial.  

 

4.3.1 Políticas públicas e estratégias de desenvolvimento: orientações mais produtivistas 

 

O ponto de partida deste período será a partir da segunda guerra mundial, 

especialmente a partir da década de sessenta. Neste período, as medidas de políticas agrárias 

estavam inseridas no panorama geral das políticas de desenvolvimento do país, que 

procuravam dar direcionamento aos processos de desenvolvimento e ajustar os desequilíbrios 

                                                 
60 Como já referido em outras partes do trabalho, o termo instituição vai além a identificação com organização 

(comúm em muitos trabalhos); se refere às regras que modulam o comportamento dos indivíduos, organizações e 

sociedade (NORTH, 1971) 
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regionais através dos Planos de Desenvolvimento61, os quais especificavam o papel atribuído 

à agricultura no desenvolvimento nacional. 

O meio rural brasileiro não foi considerado como tal pelas políticas do Governo até 

os anos 199062, quando se produzem as discussões acerca de outras funções do meio rural, 

além das especificamente agrícolas.  Isso se fez evidente devido a falta de políticas específicas 

para o meio rural, sendo  atribuído a este exclusivamente o limitado papel de produzir 

alimentos, matérias-primas e servir de fonte de mão-de-obra.  

 

4.3.1.1 A política agrícola brasileira 

 

De acordo com Navarro (2010) existiram dois fatores fundamentais da política 

agrícola brasileira que aceleraram o processo de transformações no meio rural: a instituição 

do crédito rural através do Sistema Nacional do Crédito Rural (SNCR)63, que entrou em vigor 

nos anos sessenta e, a partir deste, a modernização da agricultura. 

Desde 1937 o setor financeiro esteve disponível para os agricultores a través do 

Banco do Brasil (BB) com a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI). A partir de 

1965, com a criação do Sistema Nacional do Crédito Rural, o governo estabelece o 

financiamento como principal instrumento da política agrícola64. Desde a sua 

institucionalização o crédito rural persegue os seguintes objetivos básicos: 

a) Estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para 

armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários 

quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; 

b) Favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e comercialização dos 

produtos agropecuários. 

c) Possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores, notadamente 

considerados ou classificados como pequenos e médios; 

                                                 
61 O ponto de partida das atuações das políticas brasileiras com a tentativa de planejamento regional surge no 

pós guerra, concretamente na década de 1960 com os primeiros instrumentos de planificação regional. Os 

resultados destas iniciativas de planejamento regional foram diversos. 

62 Geralmente se considera que o PRONAF, criado em 1996, foi a primeira programa de caráter rural no país. 
63 O SNCR foi institucionalizado através da Lei nº 4.89, em 05 de novembro de 1965, pelo então presidente 

Humberto Castello Branco. 
64

 Até a década de 1970 o crédito agrícola teve um aumento de 63,3% e, nesta primeira década depois da 

institucionalização a maior parte do crédito se destinou aos cultivos de arroz, milho e algodão (27, 19 e 13%, 

respectivamente) mostrando uma clara tendência do setor agrícola à diversificação. A partir daí o crédito se 

converteu definitivamente no principal incentivo para a produção agrícola. 
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d) Incentivar a introdução de métodos nacionais de produção, visando o aumento da 

produtividade e a melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada 

defesa do solo. 

Durantes muitos anos a política agrícola do governo federal tratou de proteger o setor 

cafeeiro. A partir da segunda metade da década de 1930, o café deixa de ser o principal 

produto de exportação, tendo o algodão como redutor do efeito de sua crise65. A pesar de 

algumas mudanças nas políticas governamentais o café e o algodão continuaram sendo o 

“carro chefe” das ajudas do governo. Com o estabelecimento das políticas de preço mínimo e 

com a expansão do crédito no setor agrícola o setor cafeeiro continuou recebendo a maior 

parte dos recursos nos anos cinquenta. Nesta década parece não ter havido mudanças 

significativas na produção agrícola. Sem embargo, o melhoramento dos transportes e suas 

consequências foram elementos essenciais para explicar o incremento extraordinário da 

superfície cultivada e a mobilidade dos trabalhadores, que passaram a reduzir as pressões 

econômicas e sociais em algumas regiões brasileira e abastecer de mão de obra, outras66.   

A partir dos anos de 1950, devido o “atraso” no setor agrícola, o Brasil (e muito dos 

países em desenvolvimento) adotou políticas agrícolas com o objetivo de incorporar o setor ao 

sistema econômico, além de assegurar ao país uma importante fonte alimentar. Para isso 

várias medidas foram implantadas com o objetivo de dar um considerável impulso ao setor e 

intensificar a modernização da agricultura tradicional. Com a institucionalização do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR) nos anos sessenta67 e, posteriormente, com a utilização 

dos chamados “pacotes tecnológicos” na agricultura, a política agrária brasileira 

desempenhou um importante papel na configuração e nas transformações socio-econômicas 

no meio rural do país, ao condicionar, através desses instrumentos, o tipo de agricultura e as 

áreas onde produzir. Assim, ar estabelecer “o quê, como, quando, quanto e onde produzir” 

determinava tanto o tipo de cultivo como o nível tecnológico a utilizar (BURSZTYN, 2008, p. 

59), reforçando a idéia de que a formulação e aplicação de políticas agrárias é um processo 

complexo e interrelacionado que vem determinado por várias forças (SCHMITT, 1991,  p. 

64). A Revolução verde foi uma das causas principais dos problemas sociais e, ao mesmo 

tempo, ambientais no meio rural. Dada a necessidade de financiar as crescentes importações, 

                                                 
65 Entre 1935 e 1939 as exportações de algodão representaram 47% das exportações brasileiras, enquanto o café 

representava 19% (de 1925 a 1929 o café representava 72% das exportações). 
66 Como a mobilidade de trabalhadores do Nordeste para suprir a mão-de-obra necessária em alguma regioes 

como Paraná, Mato Grosso e Goiás. 
67 Segundo Delgado (1985, p. 52) o SNCR serviu como um importante instrumento no desenvolvimento da 

agricultura capitalista de grande porte. 
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este modelo de substituição de importação obrigou o país a ampliar o tamanho do setor 

agrário exportando e conseguindo maiores rendimentos através de uma política de 

“modernização” das propriedades agrícolas tradicionais.68 

Um exemplo dessa modernização pode ser visto no Quadro 11, que mostra a 

evolução de alguns indicadores nos estabelecimentos agrícolas. A principal justificativa deste 

processo de modernização era que o principal entrave para a baixa produtividade do setor era  

o “tradicionalismo dos agricultores” da agricultura tradicional. Neste sentido, a modernização 

da agricultura viria para restabelecer a ordem, colocando o setor no patamar das outras 

atividades do sistema econômico, além disso, a modernização implicava também, uma 

mudança na mentalidade dos agricultores, que passariam a desejar maiores renda e 

consequentemente, maior bem estar (HALLER; GONZÁLEZ, 1987, p. 59). 

 

Quadro 11 – Alguns indicadores de modernização da agricultura brasileira: 1960/1985 

Indicadores 1960 1970 1975 1980 1985 

Mil tratores 61,0 166,0 323,0 545,0 625,0 

Nº estabelecimentos agrícolas com trator 1,3 2,4 4,3 7,0 7,2 

Pessoas ocupadas/trator 255,0 106,0 63,0 39,0 36,0 

Estabelecimentos agrícolas com abono 13,2 18,6 22,3 32,1 25,0 

Consumo aparente de defensivos (índice) - 100,0 199,0 246,0 127,0 

Crédito de investimento (índice) - 100,0 431,0 286,0 109,0 

Crédito (índice) - 100,0 359,0 514,0 357,0 

PIB agrícola (índice) - 100,0 124,0 159,0 192,0 

Fonte: Adaptado de Graziano da Silva (1996), baseando-se nos dados dos Censos Agropecuários e 

Coordenadoria da Agricultura/IPEA (1996). 

 

Durante muitos anos o modelo de desenvolvimento rural adotado no Brasil esteve 

constituído dentro de um processo de difusão de tecnologias voltadas especificamente para 

modernizar a agricultura tradicional. Introduziram-se no meio rural em umas regiões mais que 

outras, um intenso processo de mudança nas bases técnica da agricultura, ao substituir 

elementos produzidos internamente por compras extras e intra-setoriais (GRAZIANO DA 

SILVA, 1996, p. 28). Se bem este processo não logrou os resultados e êxitos esperados pelos 

executores, se é que a intenção era um desenvolvimento equilibrado, gerou uma grande classe 

de latifundiários e empresários agrícolas, de um lado, e proletários e semiproletários de outro; 

além disso, se produziram grandes migrações campo-cidade pelos pequenos produtores rurais, 

                                                 
68 Cresceram as terras dedicadas a cultivos de ciclo curto e as áreas dedicadas a pastos permanentes as custas de 

uma intensa redução das áreas de bosque. Em toda América Latina e Caribe em apenas 15 anos, entre 1970 e 

1985, a superfície de bosque de foi reduzida em quase um milhão de Quilômetros quadrados. 
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que tinham cada vez menos condições de se adequarem as pressões e às novas exigências das 

políticas agrícolas.  

Como não poderia ser diferente, as críticas formuladas às políticas agrárias 

brasileiras daquele período são bastante extensivas, 1981; DELGADO, 1985; (GRAZIANO 

DA SILVA; KAGEYAMA, 1996; WANDERLEY, 2001; BURSZTYN, 2008)69. As 

principais, referem-se aos critérios inversos seguidos por essas políticas, ou seja, maior apoio 

público aos cultivos com menor intensidade do recurso trabalho e onde os rendimentos 

crecentes de escala são máximos, e menor apoio em favor das explorações familiares, 

especialmente os pequenos agricultores. Os produtores que puderam optar pela intensificação 

da produção foram os que defenderam as novas condições e conseguiram introduzir inovações 

no setor. Em realidade se perseguia uma maior produtividade agrária baseada na intensidade 

do capital e modernização do campo. As políticas agrárias da época apoiaram o 

desenvolvimento deste tipo de agricultura e pretendiam assegurar o abastecimento dos 

mercados urbanos e equiparar a renda dos agricultores a outros setores econômicos, dado o 

poder político adquirido por este grupo social nas décadas de 1960/70. 

Na prática se perseguia aumentar a competitividade do setor produzindo uma carreira 

desenfreada na busca de aumentar os rendimentos de sua produção. A via mais fácil para 

lograr isso seria a utilização de inputs químicos e mecânicos que eram as orientações dadas 

pelas assitências técnicas do momento (os pacotes tecnológicos) e apoiadas pelas 

adminstrações públicas. De acordo com Bursztyn (2008, p. 59), o Estado introduziu o sistema 

bancário no campo, ao mesmo tempo que disseminou o consumo de insumos industrializados.   

O período que vai dos anos de 1950 ao início dos anos 1970 o Brasil (e muitos países 

da América latina) se encontra em acentuado processo de industrialização substitutiva em que 

o Estado visualizava o setor agrário como fonte de alimentos, matérias primas e divisas. Tal 

processo estava de acordo com as pretenções do projeto da cepal, que reforçava a 

industrialização como importante via para os países sair do atraso (ver discussões da primeira 

parte). Neste período, ganha importância as dinâmicas políticas setoriais com fortes atuações  

nos campos dos planos de desenvolvimento regionais, subsídios, políticas protecionistas a 

produtos agrícolas, transferência de tecnologias e apoio a pesquisa, políticas de preços 

agrícolas e de comercialização, reforma agrária, entre outas.  

                                                 
69 Para maior aprofundamento desse tema, além destes autores, ver as referências utilizadas nesta e em outras 

partes ao longo deste trabalho. 
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Com a intensificação do progresso técnico capitalista no seio da agropecuária 

brasileira, a partir da década de 1960 inicia-se o processo de industrialização da agricultura 

transformando as relações de trabalho e consolidando o assalariamento  nos setores mais 

dinâmicos da agricultura em algumas regiões do país, particularmente nas regiões sul e 

sudeste (GRAZIANO DA SILVA, 1996, p. 28). Neste período houve um aumento da 

produção agrícola não apenas como fruto das práticas extensivas, mas também e 

principalmente da intensificação da produção, da melhora das técnicas, da utilização de 

utensilhos e máquinas mais modernas, de novos fertilizantes, que se traduziram no aumento 

dos rendimentos70. A estrutura e evolução do setor agropecuário na década dos anos 1980 

reflete uma nova dinâmica que não pode ser entendida apenas do próprio setor, mas de uma 

dinânica que remete ao domínio conjunto do “capital industrial, financeiro e do processo 

global de acumulação”. O setor agrícola mostrou um dinamismo que se manteve até os anos 

1980 (GRAZIANO DA SILVA, 1996, p. 30). A construção de políticas públicas para a 

agricultura nesta época era oriunda basicamente de gestores públicos e representantes de 

grupos de interesse com forte tendência setorial para a modernização da agricultura. 

Com a crise macroeconômica no final dos anos 1970 até o  início dos anos 1990 e as 

reformas estruturais procedentes dela, se produz o desmantelamento do estado 

intervencionista. Os efeitos sobre o mercado nacional são bem conhecidos: a 

desregulamentação dos mercados, as privatizações e da abertura ao exterior e, 

consequentemente, o enfraquecimento das instituições públicas, especialmente nas áreas 

rurais. As possibilidades dessas áreas competirem nessas novas condições ficaram 

praticamente inviáveis e o mal-estar e as dificuldades tenderam a se generalizarem71. Neste 

contexto, o meio rural fica praticamente isolado da atenção pública, salvo algumas medidas da 

administração central com o objetivo de reduzir a pobreza.  

O vazio institucional e a intensidade dos problemas (êxodo rural, pobreza, etc) em 

alguns espaços rurais, com reflexos na perda da qualidade de vida no meio rural (e também 

nas cidades devido o êxodo desordenado) e no peso do setor primário na geração de emprego 

e no conjunto da economia em geral, recobrou importância a reconstrução das instituições 

públicas nos anos de 1990 com um novo modelo de intervenção estatal. Aliado a isso também 

                                                 
70 O crescimento do setor agrário nesse período forma parte de um processo muito mais complexo, que passa 

basicamente pelo desenvolvimento e intensificação do capitalismo no campo, cuja principal manifestação foi a 

formação de um mercado interno, com a conseguinte expropriação campesina, crescente divisão do trabalho e o 

surgimento de um produção direcionada especialmente ao mercado externo. 
71 Para muitos autores a principal vítima desse período foi o pequeno produtor que devido seu atraso técnico e 

sua debilidade econômica se viu incapacitado de reagir às flutuações e acontecimentos do mercado, que fogem 

de seu controle e conhecimento. 
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se soma a proliferação de Organizações não Governamentais (ONGs). À medida que os 

problemas no meio rural iam se extendendo e se agravando, a consciência de que esta era uma 

importante saída foi se convertendo em pensamento comum. Neste sentido, se avança em 

alguns processos de descentralização com alguns aspectos positivos para o meio rural, como a 

progressiva proliferação de políticas e programas de desenvolvimento local. Apesar de alguns 

aspectos positivos apontados pelas políticas, muitos elementos necessários para que seus 

resultados sejam realmente efetivos ainda estão por resolver. 

 

4.3.1.2 Política agrária e rural 

 

É difícil entender a desconexão entre políticas agrárias e políticas rurais se não 

fizermos um esforços prévio de situar as contradições existentes temporalmente. Como visto 

anteriormente, no Brasil a etapa 1960/80 se caracterizou por forte desempenho dos processos 

de modernização/industrialização das atividades agrícolas impulsadas pelo modelo 

desenvolvimentista/produtivista que vivia o país naquele momento na tentativa de suparar a 

defasagem do Brasil das economias capitalistas industrializadas daquela época 

(BIELSCHOWSKY, 2006). Naquela conjuntura se considerava que a modernização das 

atividades agrícolas teria potencialidades produtivas suficientes para impulsionar a economia 

e a atividade industrial. A nível de política agrária esta etapa é coberta por uma política 

pensada exclusivamente no sentido de sustentar as propriedades agrárias de alto rendimento e 

fazer cesar os cultivos agrários de superfície menos fértil produtivamente. Este processo é 

acompanhado de uma proposta segundo a qual as unidades produtivas devem se modernizar 

para poderem ser competitivas e cumprir as funções no desenvolvimento econômico do país. 

As tentativas de ajustes entre a agricultura e a industrialização da economia do país 

implicaram em um conjunto de ações de políticas públicas, como crédito rural, garantias de 

preço mínimo, seguros agrícolas, pesquisas agropecuárias, assistência técnica e extensão 

rural, etc., que levaram as políticas agrárias do país a se direcionarem para instrumentos 

setoriais, como preço, regulação de mercados, incentivos fiscais, minidesvalorização cambial, 

subsídios à aquisição de insumos, etc, e em grandes atuações regionais (de interesse nacional) 

e em insfraestruturas de irrigação. Tratando-se, portanto, de planejamento agregado em 

termos de setor agrário com escassa atenção microeconômica e territorial. Em todo caso, é 
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importante recordar que os fatores econômicos, em concreto o acesso ao crédito foi 

primordial na definição das orientações que os agricultores deveriam tomar.  

Em realidade, em uma economia agrária como a nossa em que predominava a 

pequena propriedade e os cultivos de cereais de secano, em que um ano climatologicamente 

adverso poderia levar a produção à ruína, tudo faz supor que as necessidades de crédito eram 

constantes e até certo ponto imprescindíveis. No entanto, nestas estruturas de propriedade em 

que coexistiam os pequenos e os grandes proprietários, somente os últimos lograram os 

créditos das entidades bancárias que não colocavam obstéculos em conceder empréstimos 

hipotecários a longo prazo. Neste sentido, surge uma nova classe empresarial agrária, mais 

profissionalizada e especializada, com livre acesso ao crédito e capaz de gestionar as novas 

tecnologias que passam a organizar processos produtivos, que necessitam cada vez menos de 

terra e trabalho para elevar a produção.  

Sobre os resultados dessas políticas agrícolas vários autores alertavam para o perigo 

e consequências da modernização/industrialização da agricultura, especialmente sobre os 

riscos econômicos, sociais e ambientais, dado que os métodos de produção introduzidos  na 

agropecuária implicavam em mudanças generalizadas e insustentáveis a longo prazo. A 

política agrária conduziu a atividade agrária numa prática lucrativa e melhorou a qualidade de 

vida para um determinado (e seletivo) grupo de agricultores. O desenvolvimento de atividades 

tipicamente capitalistas passa a ser uma realizade na agricultura brasileira, a empresa 

capitalista atua na terra, como em qualquer outro setor, aplicando técnicas e métodos 

avançados, que transforma e comercializa, na maioria dos casos, a sua própria produção, 

obtendo dessa forma uma produtividde diferencial adicional, em relação ao resto do setor 

agrário.  

Apesar dos avanços na transformação do agro nacional, a modernização estava longe 

de alcançar uma certa generalização. A expansão dos benefícios deste período não foi 

extensiva para a grande maioria da população rural, especificamente para aqueles que não 

puderam acompanhar as exigência das mudanças e, tampouco, encontraram respaldo nas 

políticas agrárias e de crédito para atender tais exigências. Frente a essa nova situação fica 

fácil perceber que as dificuldades do campo oscilaram para o lado dos pequenos agricultores, 

que ficaram sem acesso ao crédito, à tecnologia e aos mercados. 

O contexto político e institucional e as práticas de modernização do setor agrícola e 

pecuário que predominaram por cerca de 20 anos (1960-1980) nas ações do Estado – 

especialmente no período dos governos militares - ignoraram as manifestações democráticas 
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que existiam em favor dos pequenos agricultores, renegando a esta categoria qualquer 

proposta de discussão e construção no campo das políticas públicas. No entanto, apartir da 

segunda metade dos anos 1970 esse cenário começa a ser modificado, tendo em vista o 

importante posicionamento dos representantes da sociedade civil vinculados à agricultura 

familiar e, principalmente, à mudança de posicionamento político da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), que passou a cobrar permanentemente das 

instâncias políticas um posicionamento pautado na reforma agrária e numa política agrícola 

adequada às peculiaridades dos pequenos agricultores. Não são lheios a esses avanços o clima 

predemocrático desse período, os antecedentes de lutas e organização que existiam.  

Foi através da combinação dos vários mecanismos de negociação e pressão a nível de 

Estado que se foi tomando corpo algumas negociações democráticas da agricultura, muito 

além das simples negociações sobre preços e produções, apesar de também serem 

importantes. Se trata de negociar a construção do documento “Proposta e recomendações de 

políticas agrícolas diferenciadas para o pequeno produtor rural”, elaborado por uma Comissão 

Técnica do Pequeno Produtor, no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 

Agrária (MAARA), com a participação da CONTAG (GRISA; SCHNEIDER, 2015, p.27). 

Tal documento compreende um conjunto de atribuições que estabiliza a condição do pequeno 

produtor no contexto da sociedade moderna e marca as grandes linhas que deve seguir o 

futuro do pequeno produtor no país. Entre as inovações deste documento, estão a criação do 

“Programa Especial de Crédito para os Pequenos Produtores” e a criação  de uma secretaria 

específica que estabelecesse e coordenasse as políticas agrícolas diferenciadas para essa 

categoria de agricultores (BRASIL, MAARA/CONTAG, 1994). 

Pode-se afirmar que a grande maioria dos atores sociais (sindicatos, organizações, 

movimentos sociais, etc) que impulsaram esta postura reinvidicatória fizeram pela falta de 

respostas das políticas nacionais a essa categoria de agricultores. Neste aspecto, foram 

fundamentais os movimentos de articulação e de criação de importantes organizações como a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983, a  constituição do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) em 1984, o Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais 

(DNTR) em 1988 e a institucionalização do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

em 1991, e, especialmente, os debates sobre a democratização do país na década de 1980, que 

culminaram com a Constituição Federal de 1988. A partir daí criaram-se novas possibilidades 

de debate, alterando a postura de interação entre a sociedade civil representativa dos 

agricultores familiares e o Estado.  
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Os representantes dos agricultores passaram a cumprir um papel significativo nas 

articulações e negociações, no sentido de adotarem estratégias propositivas na construção das 

políticas públicas (GRISA; SCHINEIDER, 2015, p. 26). No entanto, apesar do Estado no 

âmbito federal reconhecer a diversidade dos agricultores e a necessidade de políticas 

diferenciadas para os pequenos agricultores, muitas das conquistas ficaram aquém das 

reinvidicações e espectativas dos representantes desses segmentos, prevalecendo as 

orientações e o poder da agricultura patronal no desenho das políticas públicas, cuja 

orientação maior se ampara na transferência de responsabilidades do Estado, inclusive, para 

grupos privados, que impõem fortes condicionantes, não sendo por acaso que até os dias 

atuais as ideias relativas à modernização tecnológica da agricultura e o papel desta no 

desenvolvimento do país tornaram-se dominantes nas décadas de 1960-70 e continuam 

prevalescentes (GRISA, 2012, p. 121). 

O cumprimento e aplicação concreta das propostas e recomendções do documento 

devem estar politica e tecnicamente descentralizados no âmbito nacional e estadual, inclusive, 

municipal, mas seu controle de execução deve ser objeto de negociação de um marco legal 

que compreenda todo o Estado. Ressalta-se, neste aspecto, a necessidade de se dar formas 

institucionais , sólidas e permanentes à participação social e democrática verificando a 

necessidade de ir mais além das ações específicas de movimento dos pequenos agricultores, 

ou seja, desenvolver uma unidade de organização que seja porta voz permanente dos 

interesses de curto e longo prazo dos agricultores. 

 

4.3.2 Políticas públicas e estratégias de desenvolvimento: orientações mais 

rural/territorial72 

 

A propósito, por que os órgãos do governo brasileiro, especialmente os relacionados 

com o rural,  passaram a prestar maior atenção ao “espaço rural”? ou, que significa a transição 

de uma análise ou política produtivista para uma perspectiva pensada em termos territoriais? 

O cenário descrito no tópico anterior provocou várias transformações na configuração do 

meio rural73 do país, além de fortes reinvidicações que surgiam no seio da sociedade. Se os 

acontecimentos, por um lado, prejudicaram consideravelmente alguns setores, por outro, 

                                                 
72 Aqui não pretendemos fazer discussão do contexto em que se incere estas políticas, esse ponto está melhor 

esclarecido no capítulo sobre o desenvolvimento rural no Brasil .   
73 Ver Campanhola e Graziano da Silva  (1999); Veiga (2000). 
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resultaram em maior pressão social e reinvidicações. Entre as reinvidicações se destacam as 

relacionadas com a criação de políticas específicas para a agricultura familiar, que ganharam 

forças nos sindicatos e nos movimentos sociais74, contribuindo para que o Governo tomasse 

algumas medidas para melhorar a situação desse segmento rural. 

 

4.3.2.1 As novas orientações e perspectivas para o Desenvolvimento Rural a partir da década 

de 1990 

 

Superada a etapa anterior, foi especialmente a partir dos anos 1990 que começou 

uma nova geração de políticas públicas e programas de desenvolvimento rural. A preocupação 

com os aspectos desestruturais que aconteceram no campo, como o êxodo e a  pobreza rural,  

passaram a ser fatores condicionantes das mudanças nas políticas e nas instituições públicas 

dedicadas ao meio rural, que adotam uma série de medidas que contemplem a população rural 

e não apenas as atividades agrícolas. As novas atuações políticas sobre o campo se projetam 

com o objetivo de melhorar a meio ambiente e elevar a qualidade de vida nas áreas rurais ao 

mesmo tempo que procuram promover a diversificação das atividades econômicas. 

Metodologicamente, em base de transferência e distribuição dos recursos, procuram 

apresentar algumas mudanças na agenda de discussão devido aos fracassos das formas 

tradicionais de intervenção das políticas públicas até então vigentes. 

Devido o agravamento da situação no meio rural, provocando o aumento das 

desigualdades sociais e os desequilíbrios dos recursos naturais e ambientais, surge nos anos de 

1990 novos conceitos, “quer para o desenvolvimento quer para o rural”, associados às 

garantias de um mundo sustentável, no qual deveria perseguir a melhoria das condições de 

vidas das gerações atuais sem a necessitade de hipotecar o futuro das próximas gerações. A 

necessidade de passar de um modelo de desenvolvimento produtivista, centralizado e setorial, 

para um modelo que valorize as distintas dimensões do meio rural, a difersificação das 

atividades econômicas e o território, se configura como condicionantes teóricos dos novos 

processos de desenvolvimento para o rural brasileiro. Isso significa que o desenvolvimento 

                                                 
74 As reinvidicações de políticas para Agricultura familiar começaram a ganhar evidência já na Constituição de 

1988, com uma proposta de Lei Agrícola elaborada pelos movimentos sindicais - que incluía política de crédito 

voltada para esse segmento – e, em 1993 com a apresentação de uma nova proposta ao Governo que, além de 

crédito subsidiado, reinvidicava um programa que comtemplasse a diversidade da agricultura familiar 

(PRONAF, 1997). 
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rural agora se insere mais plenamente no desenvolvimento sustentátel (CEBIÁN 

ABERLLÁN, 2003, p. 62)  

É a partir das novas demandas no campo que reaparecem as discussões em torno do 

conceito de desenvolvimento rural, alvo de tantos debates na década de sessenta, esquecido 

nas décadas seguintes e reaberto nos anos noventa. O ressurgimento dos debates sobre o 

desenvolvimento rural tem a ver com o desempenho e evolução da agricultura na Europa. 

Tanto no Brasil como na Europa o problema da população “sobrante” que se deslocou para as 

cidades se constituem em eixo comum. O diferencial é que no Brasil a população foi expulsa 

do campo pela concentração fundiária, pela concentração nas grandes cidades de acordo com 

o modelo dos complexos agroindustriais norteamericano, problemas que devem ser tratados 

pelas políticas de desenvolvimento rural, ou seja, como reinserir a população que não 

consegue viver nas grandes cidades nas atividades produtivas no meio rural, agrícolas ou não 

(VILELA, 1997, p. 3) 

Apartir da década de 1990 as politicas para o meio rural brasileiro - fruto das 

mobilizações sociais vinculadas à agricultura familiar, do processo de democratização e dos 

próprios interesses do governo federal em manter a ordem social no campo75 (GRISA, 2012,  

p. 128) - amparadas por  uma nova filosofia de desenvolvimento rural, vem tentando 

corresponder aos fatores que exigem às proprias mudanças destes espaços, especialmente com 

uma  nova concepção de ruralidade, principalmente nas áreas de abrangência do Pronaf e 

mais recentemente com o Pronat. Esta nova concepção considera que o desenvolvimento do 

meio rural, fortemente condicionados por fatores naturais, históricos e culturais, não pode se 

basear somente e principalmente na agricultura, senão em um conjunto de recursos potenciais 

existentes. Assim, talvez, a rigor, não podemos falar de políticas de desenvolvimento rural 

anterior a década de 1990, o que podemos dizer com maior segurança é que os efeitos 

negativos das políticas anteriores sobre vários segmentos populacionais do meio rural foram 

determinantes para as novas orientações políticas. 

 

                                                 
75 Neste aspecto também é importante destacar os conflitos envolvendo o MST em meados da década de 1990. 

De acordo com Grisa e Schineider (2015) dois episódios marcaram esse período. O primeiro deles foi o 

“Massacre de Corumbiara”, ocorrido no estado de Rondônia, em 1995, em que policiais e agricultores sem-terra 

se enfrentaram culminando com a morte de 10 pessoas. O segundo fato refere-se ao conflito que ficou conhecido 

como o “Massacre de Eldorado dos Carajás”, ocorrido no estado do Pará, em 1996, ocasionando a morte de 16 

(dezesseis) agricultores sem-terra. Todos esses fatos tiveram grande repercussão nacional e internacional, além 

de desencadear a continuidade das mobilizações sociais em prol de políticas públicas de apoio aos pequenos 

agricultores. 
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4.3.2.2 As distintas leituras do espaço rural  

 

Ao longo do século XX o meio rural passou por importantes transformações que o 

caracterizaram como diferenciado e heterogêneo sobre uma base de organização humana com 

longa trajetória, o que faz difícil definir o rural (RUBIO TERRADO, 1997;  FRUTOS, 2004). 

Na atualidade percebemos uma maior necessidade de se identificar o rural devido a variedade 

e complexidade de atividades e situações que se desenvolve nesse espaço, bem como a 

variedade de políticas e programas destinados corregir seus desequilíbrios. Hoje em dia 

quando nos referimos ao meio rural estamos nos referindo também, além dos aspectos que 

tradicionalmente definiram estas áreas - geralmente associados às atividades agrárias - a 

espaços onde se está produzindo uma certa inclinação para as atividades não-agrícolas. 

Apesar dos inúmeros trabalhos e o común emprego do termo rural, sua 

conceitualização ainda é bastante confusa, não existe nas várias partes do mundo um consenso 

do que seja rural.  No geral, a sociedade costuma se referir ao rural como um estereotipo 

idealizado, geralmente associado ao campo e a seus aspectos bucólicos, a um local de 

descanso e em contato com a natureza, a uma atividade econômica (agricultura), ocultando, 

em muitos casos, sua heterogeneidade. Não obstante, esta forma simplista de definir o rural e 

diferencia-lo do urbano tem demonstrado pouca eficácia, dado que se apóia em critérios 

estatísticos que classificam as unidades territorias com base no tamanho demográfico e 

ademais de considerar a agricultura como a única atividade neste espaço. Em muitas zonas, 

especialmente nas mais desenvolvidas76, o comportamento e aspirações dos residentes de 

ambos espaços cada dia ficam mais próximos, levando a alguns autores a falar de um 

continuum rural-urbano, sem limite entre ambos espaços (CEÑA DELGADO, 1992).   

O certo é que o mundo rural se encontra diante um frágil equilíbrio entre as 

diferentes funções que na atualidade lhe exige. Além disso, ainda enfrenta vários problemas 

fruto do modelo de desenvolvimento econômico adotado no século passado, especialmente 

após a segunda guerra mundial, conduzindo a um complexo processo de transformação 

experimentado principalmente nos últimos 40/50 anos. Apesar destas mudanças ter fortes 

repercussões em outras variáveis do meio rural, foi especialmente a agricultura que 

experimentou transformações mais profundas a ponto de deslocar completamente a vida rural. 

Nas palavras de Delgado (1985, p. 12), o mundo rural se transforma ao mesmo tempo com a 

                                                 
76 As estruturas e funções atuais das áreas rurais diferem bastante entre países, especialmente entre os do 

chamado “primeiro” e “terceiro mundo”, e dentro de um mesmo país. 
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transformação da agricultura. Pese a importância da agricultura na transformação rural, a 

função agrária segue existindo com um impacto muito maior na paisagem que na atividade, 

dado que ésta é cada vez mais plurifuncional, apesar de não se repartir de maneira homogênea 

(FRUTOS, 2004, p. 8).  

Farinós e Romero (2007) se referindo às transformações nos territórios rurais falam 

que nos países desenvolvidos existem grande número de atividades não agrárias no meio rural 

e de novos moradores com diferentes valores e que entre suas preocupações não estão às suas 

necessidades alimentárias. Para esses autores, nessas áreas, o rural e agrário deixaram de ser 

sinônimos há muito tempo. Por outro lado, nos países pobres, existem um grande número de 

pobreza rural em que a prioridade básica segue sendo a alimentação e melhoria da renda das 

pessoas, nestes casos, o rural e o agrário tem quase o mesmo significado (FARINÓS; 

ROMERO, 2007). Evidentemente, estas colocações são muito gerais, dado que em muitas 

regiões rurais do Brasil encontramos diferentes situações em função da situação geográfica e 

das dimensões territoriais do país. Assim, podemos dizer que o Brasil apresenta as duas 

características anuciadas, mas em muitas áreas rurais de suas diferentes regiões e estados, 

cada dia é mais presente a existência de grande número de atividades não agrárias e pessoas 

em busca de outras prioridades que não sejam a produção e/ou necessidade de alimentos.  

 

a) Rural versus Urbano 

 

Segundo Moyano (2005), os problemas relacionados ao meio ambiente fizeram 

resurgir a “velha confrontação” entre o rural e urbano, com a diferença dos debates 

tradicionais dado que na atualidade estes “dois mundos” estão profundamente 

interconectados, sendo suas relações  muito mais interdependentes econômica e socialmente. 

São cada vez mais frequente o desenvolvimento de atividades não-agrárias no meio rural e 

muitos agricultores completam grande parte de sua renda com atividades não relacionadas 

com a agricultura, muitos deles demandados pela população urbana.  

Além dos problemas relacionados com o meio ambiente, as transformações 

econômicas, tecnológicas, políticas, sociais, culturais, etc, que estão se produzindo em todas 

as partes do mundo também deram maior evidência as desigualdades no cenário global, 

especialmente entre as áreas rurais e urbanas. Esses fatores despertaram o interesse de 

pesquisadores para estudar as novas relações  entre os espaços rural-urbano, sendo vários os 

debates em torno da delimitação conceitual dos dois termos. Neste processo, ganharam 



174 
 

importância as várias abordagens descritivas; aspectos como as características sócio-espaciais 

(utilização do solo, densidade populacional), a organização e localização das atividades 

produtivas, aspectos sócio-culturais e uma variedade de termos e percepções foram 

comumente utilizados para definir estas áreas. E neste contexto já predomina uma visão do 

rural mais associada a valores positivos como a tranquilidade, a segurança, etc, enquanto o 

urbano está mais associado a uma vida mais estressada e a insegurança (BUCIEGA, 2004, p. 

523). 

Uma outra importante modalidade da complexidade das relações rural-urbano é a 

interpenetração das atividades urbanas e rurais de forma que seus limites internos tendem a 

difundir-se. Um bom exemplo são as relações campo-cidade  que se centram no campo 

produtivo e neste sentido a propriedade urbana do solo agrícola ganha importância 

especialmente em três aspectos: o abandono do campo pelo campesino, mas que conserva a 

propriedade de algumas parcelas; a evasão do meio rural do campesino em busca de um 

emprego urbano e, por último, a propriedade especulativa adquirida com capital não agrícola 

e investido em produções agropecuárias ou não-agropecuárias lucrativas. Especialmente nos 

dois últimos casos se busca  a rentabilidade das inversões. 

Outro tema no contexto da complexidade das relações rural versus urbano se refere a 

urbanização do rural. Em seu livro sobre os espaços rurais  Molinero (1990, p. 322) relata 

que a tendência a aceleração dos processos de urbanização desses espaços recebia atenção 

desde muito tempo e se refere ao autor Juillard dizendo que este tratava do problema da 

“urbanização do campo” em dois trabalho, em 1961 e  1973,  e que vários outros autores já 

estudavam este fenômeno desde antes da segunda guerra mundial77, o que “demonstra a 

importância das crescentes interrrelações entre a cidade e o campo, e da expasão urbana 

neste último”. Não se pode negar que as zonas rurais e urbanas aparecem cada vez mais 

conectadas, ficam mais interdependentes e que se intensificam as demandas desde o urbano 

ao rural, e vice versa. O mais claro expoente a este respeito é a demanda urbana por uma 

melhor qualidade de vida associada ao desfrute dos recursos naturais, o que conduz 

inevitavelmente a uma maior urbanização e consumo destes recursos. 

No aspecto da renda, a pluriatividade é outro elemento importante dessa 

interdependência, ou seja , são familias agricultoras que além das atividades agrárias normais 

da propriedade exercem uma (ou mais) atividade não-agrícola (urbana ou rural) como forma 

                                                 
77 Este mesmo autor cita o trabalho de Sabih na Grã Bretanha (The effects of urban growth in the countryside, 

1939) 
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de complementar a renda para o sustento. Em contrapartida, os elementos urbanos consagram 

ao meio rural uma parte de suas atividades, conhecido na literatura anglosaxônica como 

hobby-farmers. Desta forma, fica patente o dinamismo e complexidade das interrelações que 

configuram o rural-urbano, o que levou a Freeman (1967) adotar o termo rururbanbelts e 

conduziu à União Européia (UE) ao crescente interesse por esse tema, que  em seu documento 

Estratégia Territorial Européia  reforça a necessidade de superar o dualismo entre “cidade e 

campo” (CE/ETE, 1999). 

A exemplo do que está passando nos países desenvolvidos, especialmente na europa, 

a aproximação entre rural e urbano no Brasil é cada vez mais necessária. Provavelmente já 

não existem áreas no meio rural brasileiro que estejam alheios às influências urbanas, 

percebíveis sejam nos aspectos econômicos, sociais e/ou pelo comportamento político de seus 

habitantes. A relação entre o rural e o urbano se desenvolve e se intensificada cada dia através 

do fluxo de pessoas,  informações e atividades econômicas, aspectos que dificultam 

configurar e delimitar os dois espaços. As atuais perspectivas de desenvolvimento dos 

territórios rurais reforçam a necessidade de maior interação dos diferentes aspectos 

(econômicos, sociais, ambientais, ...) em cada um desses espaços, além da inclusão da 

densidade de relações entre os diferentes atores sociais, baseado na confiança e capacidade de 

cooperação, como fatores importantes para o desenvolvimento local. 

Infelizmente muitos dos programas brasileiros para as áreas rurais não expresam 

claramente o caráter heterogêneo e diferenciado do meio rural que pretente atuar. Talvez este 

fato esteja mais relacionado com a própria dificuldade de definir o “rural”, que desde a década 

de 1990 vem sendo objeto de constante debate, com redução da importância meramente 

agricola no seu significado.  São inúmeras as dificuldades conceituais e metodológicas nas 

formulações de planejadores de políticas públicas e  pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento na tentativa de definir o “rural” e “urbano” no Brasil, principalmente na 

definição do rural, especialmente a partir dos anos oitenta dada a emergência de um meio 

rural multifuncional. Este tema ganha importância devido as novas atividades e formas de 

ocupação no meio rural que não existiam no passado.  

Nos último anos muitos trabalhos mostraram as transformações no meio rural 

brasileiro e enfatizaram a presença de novas formas de produção que não se inseriam no 

contexto das atividades agropecuárias. Neste sentido o “Novo Rural” brasileiro apresenta 

evidências em que a dicotomia rural-urbano explica cada vez menos a realidade adequada, ao 

ponto de ser cada vez mais difícil 
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[...] delimitar o que é rural e o que é urbano.  Mas isso que aparentemente poderia 

ser um tema relevante, não o é: a diferença entre o rural e o urbano é cada vez menos 

importante. Pode-se dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um 

continuum do urbano do ponto de vista espacial; e do ponto de vista da organização 

da atividade econômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas com a 

atividade industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária (GRAZIANO 

DA SILVA, 1997, p.2). 

 

 

Do ponto de vista legal, existe um amplo consenso, especialmente no âmbito técnico 

e científico e em alguns coletivos sociais, que a legislação vigente no brasil sobre a 

caracterização do rural e urbano não se ajusta aos critérios adequados para um 

desenvolvimento territorial e sustentável. A legislação vigente no país data do Estado Novo 

(Decreto lei 311 de 1938), período em que o país se caracterizava como expressamente rural, 

e considera urbana toda sede de município (cidade) e de distrito (vila) sem levar em conta 

suas características estruturais e funcionais.  

Diversos autores tomaram iniciativas de elaborar trabalhos em referência aos 

problemas causados pela legislação nos processos de planificação territorial, nas políticas 

públicas e na distribuição de recursos. Segundo Veiga (2008, p. 57), muitas pessoas pobres 

que vivem em áreas “rurais e/ou urbanas” deixaram de usufruir determinados benefícios (de 

programas públicos) simplesmente em função do lugar que residem. A incompatibilidade da 

legislação com as atuais formas do meio rural e urbano tem causado uma série de problemas 

na configuração territorial do país. 

Em definitivo, muitas são as dificuldades em torno da definição e delimitação do 

espaço rural tendo em vista que em algumas definições corre-se o risco de deixar ausente uma 

quantidade de elementos e fatores desse espaço rural que o deixam mais complexo. De fato, 

este é um dos principais problemas na hora de definir qualquer marco teórico sobre a noção e 

evolução do rural, posto que as diferentes aproximações possíveis (quantitativas versus 

qualitativas) nunca oferecerão um conceito completo (nem no espaço e nem no tempo). No 

entanto, o mais importante que estabelecer uma diferença entre rural e urbano é a 

compreensão de alguns elementos, especialmente do espaço rural, que nos oferecerá 

importantes informações para compreender sua crescente complexidade (resultado de novas 

funções, chegada de novos recursos e recuperação de velhos, instauração de diferentes valores 

e costumes, etc.), além de procurar entender quais serão as perspectivas e funções futuras que 
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dito espaço serão capazes de realizar (gerir e valorizar recursos, possibilidade de novos usos, 

etc.).  

 

4.3.2.3 O desenvolvimento rural como preocupação da administração 

 

Durante muitos anos a preocupação das administrações no campo das políticas para o 

meio rural brasileiro esteve especialmente voltada para a finalidade produtivista, se dirigiam 

especialmente a àreas onde a agricultura era a atividade básica, independente das condições 

do entorno. As medidas de intervenções com enfoques setoriais mostraram que não foram 

capazes de resolver a complexidade dos problemas. As estratégias políticas de 

desenvolvimento regional direcionadas a través de incentivos para a industrialização dos 

setores agropecuários não estimularam os elementos do conjunto da economia local/rural 

capazes de dar lugar a um desenvolvimento mais integrado.  

Os principias problemas estiveram relacionados com a diminuição da população, o 

deterioro do meio ambiente, as mudanças estruturais na agricultura gerando a caída do 

emprego e, em algumas localidades os desajustes e conflitos provocados pela gestão da terra e 

a utilização dos recursos. Na maioria dos casos, os resultados foram satisfatórios apenas para 

uma pequena parte da população, com consequências no aumento das diferenças de renda e de 

bem-estar entre populações de diferentes áreas, reforçando as condições socio-econômicas 

negativas. De maneira similar, o incentivo de recursos a uma determinada classe de 

agricultores e de produtos levou a contaminação do meio ambiente pela utilização 

desordenada do recurso terra. Toda esta diversidade de problemas em diferentes escalas 

requer grandes esforços tanto das comunidades locais com dos responsáveis na formulação e 

aplicação das políticas públicas. 

A partir dos anos 1990 as políticas para o meio rural apresentaram um giro diferente. 

Seus pressupostos teóricos passaram a fomentar também ações importantes para o 

desenvolvimento rural, introduzindo novos critérios com o objetivo de atender maior número 

de pessoas e melhorar as condições de vida da população rural, especialmente os pequenos 

produtores. Estes novos critérios inauguram uma nova fase da administração pública neste 

campo, em que o eixo central já não é mais a agricultura, mas o meio rural. Seus objetivos são 

mais amplos e mais definidos (mesmo que mais complexos), enquanto ao âmbito de atuação e 

ao universo de destinatários. A população rural  passa a ser protagonista e foco evidente dos 
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recursos, superando a fase anterior em que se destinavam exclusivamente ao setor agrícola. A 

política rural passa a ser aplicada a outros aspectos da vida rural, além dos econômicos, com o 

objetivo de dar resposta a algumas questões que afetam à população, especialmente às 

relacionadas com os problemas de emprego, renda e pobreza rural.  

Uma importante mudança das políticas públicas foi entender e considerar que um 

melhor uso dos recursos no meio rural seria capaz de melhorar a vida de sua população rural e 

que o problema do desemprego rural não se resolveria apenas com a modernização dos 

modelos de produção agrária. Assim, os programas deveriam atuar nos temas relacionados 

com uma melhor e menos desigual distribuição dos benefícios da produção, melhor 

planificação na utilização dos recursos naturais e maior participação da população nas 

decisões. Nesta nova perspectiva o mundo rural passa assim a ser entendido como um reforço 

e melhor aproveitamento das condições favoráveis que dispõe, deixando de ser passível dos 

resultados dos processos urbanos e/ou consequência da organização espacial da produção.  

Ademais das questões anteriores, as atuais políticas públicas surgem a partir de 

discussões que estava em moda no país em que a preocupação pela agricultura familiar 

vinculava-se mais ao desenvolvimento rural e à utilização desses espaços do que às questões 

relacionadas com a produção agrária. Estas questões ganharam importância no debate 

especialmente a partir da percepção de que a agricultura não era o único setor no meio rural e 

de sua limitação como atividade geradora de emprego e renda, dado o surgimento de outras 

atividades. Tal percepção favoreceu o debate para revitalização econômica dessas áreas com 

destaque para a diversificação das atividades.  

 

4.3.3 Desenvolvimento rural e sustentabilidade no Brasil78 

 

Se é certo que os aspectos ambientais foram tradicionalmente ignorados nas 

experiências de políticas e programas do desenvolvimento brasileiro em geral, e em especial 

nas políticas de desenvolvimento rural, percebe-se que nas útlimas décadas esse tema ganhou 

mais atenção, com maior vinculação tanto metodológica como conceitual. Não se pretende 

aqui realizar uma visão da evolução conceitual do desenvolvimento sustentável, senão como a 

                                                 
78 Devido à pouca relevância e sucesso das diferentes iniciativas empreendidas pelo governo brasileiro para o 

desenvolvimento (regional) como estratégia política, surge diferentes iniciativas, agora vinculadas à noção de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável que passa a agrupar uma série de diretrizes que contribuíram 

para fundamentar a noção de território que se legitima posteriormente. 
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incorporação da dimensão ambiental vem reforçando a idéia de que o desenvolvimento rural 

reclama por uma adequada dimensão sustentável em suas políticas. 

 

4.3.3.1 A sustentabilidade como proposta genérica 

 

Não é que a preocupação ambiental seja nova, conhecemos que a questão ambiental 

começou a ser internalizada há muito tempo79, se bem que nas agendas políticas teve início 

nos anos setenta, especialmente com as mudanças de percepção em relação aos problemas 

ambientais no cenário mundial derivados das atividades humanas, sobretudo nos países 

industrializados (Conferência Mundial de Meio Ambiente de Estocolmo, 1972). No Brasil, a 

preocupação para incorporar a variável ambiental nas políticas de desenvolvimento, mesmo 

que com certo atraso em relação a alguns países da Europa e da América Latina, começa 

basicamente nos anos oitenta. Se bem que na década de setenta a abordagem dos problemas 

ambientais já jogava papel importante em algumas discussões - inclusive em algumas 

instituições governamentais – neste período tais problemas ainda não eram vistos como temas 

de interesse público nos debates políticos e sociais. Ou seja, o ambiental não era tratado como 

interesse público. Até os anos 1970 o que existia no país era a legislação que tratava de alguns 

temas relacionados aos recursos naturais, como o Códigos florestal das águas (1934) e a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (1967). 

Foi somente no início dos anos oitenta, como resultado de pressões de dentro e fora 

do país que a questão ambiental foi tratada como assunto público com a criação da Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA)80. Desta maneira foi dada relevância política à questão 

ambiental como passo prévio e importante para a definição operativa do problema. Outro 

marco importante foi a Constituição de 1988, que destacou a questão ambiental em um artigo 

específico (n° 225). Com isso o tema foi inserido no ordenamento jurídico nacional 

disciplinando, de forma específica, os princípios assegurados no capítulo Meio Ambiente da 

Constituição Federal, assinalando a preocupação com o meio ambiente, dizendo da 

importância de um desenvolvimento socioeconômico equilibrado, de forma a conduzir uma 

                                                 
79 A corrente ecologista conservacionista ou sustentabilidade forte, tem raízes no conservacionismo naturalista 

do século XIX, nas ideias eco centristas de Leopold (1949) de promover uma “estética da conservação” e uma 

“ética da Terra” ou “bioética”. Contemporaneamente, tem uma importante referência filosófico-política na 

ecologia profunda cuja formulação principal fez Arne Naess (1973). Tomou corpo na discussão ambiental 

iniciada nos sessenta mediante a proposta de crescimento econômico e populacional zero, sendo a justificativa 

teórica mais clara a dada pela economia ecológica, principalmente a través de seu “fundador”, o economista 

norte-americano Herman Daly (NAREDO, 2007). 

 
80 Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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gestão com respeito aos rescursos naturais e uma proteção ao meio ambiente e melhora na 

qualidade de vida dos cidadãos.  

Em 1990 motivada pelas expectativas da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento a ser realizada no Rio de Janeiro (Rio-92) dois ano mais tarde foi criada a 

Secretaria Especial de Maio Ambiente da Presidência da República, transformada no 

Ministério do Meio Ambiente em 1992. A Rio-92, deu importância significativa a política 

ambiental ao estabelecer que o problema ambiental não era compência apenas do Estado, mas 

também da sociedade civil e, portanto, requeria um tratamento dentro de uma perspectiva 

integrada e global. Além disso a Conferência, também, possibilitou o amadurecimento de 

conceitos e deu conteúdo ao enfoque de desenvolvimento sustentável. A partir da Conferência 

do Rio, o Brasil realizou várias mudanças institucionais, criou programas especiais 

relacionados com o desenvolvimento sustentável, além de ampliar o número de regulamentos 

e normas como base para avançar na construção do  desenvolvimento sustentável. Neste 

mesmo sentido, os programas de desenvolvimento passaram a fomentar a corresponsabilidade 

do governo e da sociedade na preservação do meio ambiente e na conservação dos recursos 

naturais como condições fundamentais para implantar um modelo de crescimento econômico 

e de bem estar- social sustentável. 

 

4.3.3.2 A sustentabilidade como componente fundamental das políticas públicas para o meio 

rural 

 

O desenvolvimento sustentável como um processo gradual e nascido para ser 

aplicado de maneira holística tem uma dimensão prática em sua dimensão rural. Isso se dá 

especialmente a partir das transformações ocorridas nas formas de habitar e de produção das 

atividades humanas nessas áreas, as quais desencadearam vários processos de degradação 

ambiental. Tais transformações reforçaram a necessidade de aplicar diversas propostas de 

sustentabilidade permitindo incrementá-las através da aplicação de políticas e programas em 

diferentes níveis espaciais. Daí a progressiva importância da dimensão ambiental nas políticas 

e programas de desenvolvimento do meio rural desenhadas para dar respostas aos problemas.  

Especialmente em relação à agricultura, até os anos 1990 não existia preocupação 

das políticas públicas em incorporar instrumentos ambientais ao setor. Nas décadas de 1970 e 

1980 os objetivos das políticas agrícolas estavam relacionados principalmente com as 

questões de base técnica, aumento da produção e produtividade (SOUZA, 2006). Apesar dos 
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esforços da política agrícola desde sua criação estarem mais voltados para a 

renovação/modernização do setor agropecuário, a Lei 8.171 de 1991, que dispõe sobre a 

política agrícola, supõe a primeira tentativa de implementar questões relacionadas ao meio 

ambiente, ao estabelecer, em seus objetivos, a proteção e garantir seu uso racional, ademais de 

estimular a recuperação dos recursos naturais81. Além disso, esta Lei também se refere à 

descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao meio rural, ao estabelecer 

ações complementares entre os diferentes níveis territoriais (nacional, estadual e municipal), 

cabendo a estes assumirem suas responsabilidades a nível de políticas agrícolas, adequando os 

diversos instrumentos às suas necessidades e realidades82. A aprovação desta legislação 

permitiu incorporar critérios não exclusivamente setoriais nas atuações das políticas públicas 

sobre o meio rural.  

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro 

e outros eventos realizados posteriormente a nível nacional foram importantes cenários de 

reflexão e debate para a institucionalização das propostas de desenvolvimento sustentável nas 

formulações teóricas das políticas públicas para o rural brasileiro. A partir desse período 

foram criados vários órgãos específicos para tratar do tema, além de políticas e programas que 

passaram a dar maior atenção aos objetivos meio-ambientais na promoção do 

desenvolvimento rural. Foram políticas que passaram a fazer referências explícitas na 

importância de limitar a exclusividade da dimensão econômica de mercado nos processos  de 

desenvolvimento, que na maioria das vezes geraram resultados negativos ou indesejados, 

tanto de caráter socioeconômicos como ambientais.  

Os principais eixos das políticas públicas para o meio rural consistiram em 

demonstrar que seria possível articular programas de desenvolvimento rural que 

respondessem coerentemente aos objetivos econômicos, sociais e ambientais. Neste sentido 

muitas ações do governo se orientaram a criar bases para promover o desenvolvimento rural 

sustentável especialmente em áreas com elevado nível de pobreza e deterioro ambiental. 

Especialmente a partir dos anos 1990, as principais transformações da ação estatal em matéria 

de desenvolvimento sustentável para o meio rural se vincularam à criação e modificação de 

instituições. Além disso, outras ações se concentraram na definição de propostas e marcos 

institucionais que, em muitos casos, acabaram dificultando a materialização de muitos 

programas para o meio rural, seja pela falta de definição clara de objetivos e competência dos 

                                                 
81 Inciso IV do Artigo 3º e Capítulo VI (Proteção do meio ambiente e Conservação dos Recursos Naturais) 
82 Inciso VI do Artigo 3º. 
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vários órgãos e/ou pela ausença de coordenação interinstitucional, fatores que demandaram 

novos instrumentos institucionais e maior canal de participação da sociedade civil. 

 

4.3.4 Desenvolvimento territorial rural e instituições no Brasil 

 

Duas características principais tiveram importância fundamental nas transformações 

no meio rural apartir dos anos 1990: o pluriativismo e o institucionalismo. Estes elementos 

foram resultados de diversos fatores, a saber: a mecanização das atividades agrícolas, o 

declinio e perda de importância econômica da agricultura, a diversificação das atividades no 

meio rural e devido ao processo de desmobilização global e as transformações culturais, 

políticas e econômicas no cenário em geral. 

 Em relação ao pluriativismo, apesar de ser uma prática antiga no meio rural foi a 

década de 1990 que pode ser definida como a explosão de práticas pluriativas e enorme 

diversificação nos diversos âmbitos no terreno das atividades do meio rural. Sobre a 

instuticionalização, no final dos anos oitenta e início dos noventa o instuticionalismo estava 

presente tanto nos espaços políticos como nos debates acadêmicos. De fato, o conceito de 

isntuticonalismo em si mesmo foi objeto de muitos debates. O institucionalismo das políticas 

de desenvolvimento rural pode ser medido pela moderação das demandas e seu repertório de 

ação; pelo distanciamento entre os executores e formuladores das políticas e as bases que 

compõe os locais de sua aplicação, devendo o institucionalismo está relacionado com a 

efetividade e sobrevivência das organizações. É, portanto, o processo pelo qual se desfaz as 

fronteiras entre instituições políticas e associações ou atores locais.  

O desenvolvimento institucional é sem dúvida um fortalecimento democrático e uma 

oportunidade para incorporar as demandas rurais, ademais de uma possibilidade de dedicar 

recursos públicos para corregir ou compensar parcialmente as desigualdades existentes nas 

práticas das políticas públicas. Com o estabelecimento de organismos para o meio rural, como 

o MDA e seus órgãos para essa função, ficou mais fácil para os moradores do meio rural 

terem canais de comunicação e interação política de forma direta, pelo menos nos aspectos 

teóricos. É evidente que existem algumas críticas sobre o funcionamento e objetivos destes 

órgãos, especialmente sobre suas próprias estruturas burocráticas, dada a complexa dinâmica 

que se estabelece no meio rural.  
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Outra crítica frequente é sobre a “suficiencia institucional”, uma das principais 

queixas é que em determinadas ocasiões a administração desconhece o meio rural e a rotação 

existente nos organismo rurais se tem como uma ameaça, dado que a nova gestão geralmente 

pretende modificar o realizado pela anterior, quer conheça ou não seu funcionamento. Assim, 

deve-se ter sempre em conta que os processos institucionais e organizacionais de atuações 

públicas para identificar os atalhos, falhas, ou a presença de fatores que dificultem os 

processos de desenvolvimento local (e atribuir as possíveis soluções a estes) requerem tempo 

e empenho político. 

 

4.3.4.1 O enfoque territorial do desenvolvimento rural no Brasil  

 

A tradição na elaboração de políticas regionais por parte do Governo brasileiro, 

como vimos anteriormente, contrasta com as práticas de uma política territorial. Neste 

sentido, transitar de um ambiente acostumado com políticas regionais (com características 

setoriais) para uma política com enfoque territorial, não é uma tarefa fácil. Com a 

“nacionalização das políticas” a dimensão espacial foi perdendo interesse (MADOERY, 2007, 

p. 54). Tradicionalmente os espaços não eram considerados nas elaborações de políticas e 

nem análises econômicas; a noção de espaço era incorporada no campo do planejamento e no 

pensamenteo econômico como mero suporte das atividades, sendo, com frequência, utilizado 

apenas em termos de custo de transporte e preço do solo. Depois de muitas críticas feitas à 

utilização do espaço por outras áreas do conhecimento e por alguns setores da própria 

economia, se deriva uma revalorização bastante familiar no campo da geografia, que passa a 

ser considerado como recurso e ativo econômico. Assim, tanto “os mercados de mão de obra 

como a repartição das atividades de produção ou estruturas regionais participam de uma 

mesma realidade, fundamentalmente espacial” (MASSEY, 1984). 

No âmbito específico brasileiro, o fracasso das políticas de desenvolvimento 

econômico baseadas na concentração industrial incentivou o uso dos novos conceitos e 

argumentos teóricos que surgiam no cenário mundial sobre os processos de desenvolvimento. 

Durante muitos anos o meio rural do país se viu afetado por um conjunto de políticas sobre 

um mesmo espaço e com objetivos divergentes, sem que se percebesse as incoerências destas 

atuações. Tais incoerências trouxeram para o debate a sensibilização e  questionamentos sobre 

os resultados das políticas adotadas, ao mesmo tempo em que questionaram sobre seus efeitos 

em regiões marginais. Nos últimos anos a importância e singularidade das políticas territoriais 
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tem sido expressadas de forma muito mais concreta, apesar de existir muitos caminhos a 

percorrer. 

É nessa realidade complexa e de transformação que o enfoque territorial ganha 

forma, a partir da década de 1990, fortalecido por uma nova concepção de política pública 

para o meio rural. Tal concepção supõe a transição da consideração do meio rural como um 

espaço eminentemente agrário, cuja principal função era a produção de alimentos para a 

sociedade, para uma percepção multifuncional deste espaço, cuja base principal seria 

potencializar sua população e os recursos naturais, com o objetivo de reduzir as desigualdades 

territoriais, frear o êxodo rural e suavizar a pobreza rural. Dentro desta perspectiva o enfoque 

territorial ganha importância e as “novas” políticas públicas devem superar o pressuposto que 

o rural é sinônimo de agropecuário (GRAZIANO DA SILVA, 1997; ABRAMOVAY, 2003; 

VEIGA, 2000) e procurar formular suas bases teóricas a partir deste enfoque com o objetivo 

de atribuir valor aos recursos do território.  

Já no final dos anos 1990 as estratégias de poplíticas públicas para o 

desenvolvimento rural começam a fazer parte da agenda brasileira e das Estratégias de 

Desenvolvimento Territorial do Governo brasileiro. O primeiro passo em que se manifestou a 

importância das políticas territoriais à escala brasileira foi a criação de uma certa 

institucionalidade a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e a constituição dos Territórios Rurais. A 

partir daí as políticas de desenvolvimento local fundem-se às políticas de desenvolvimento 

rural, em uma perspectiva do rural a partir do enfoque territorial (ORTEGA, 2008, p. 151). 

Assim, os programas passaram a ser elaborados com o objetivo de dinamizar os territórios, 

apoiando a capacidade destes em mobilizar os recursos endógenos através de estratégias e 

ações inovadoras para reduzir as brechas de desigualdades entre as regiões. Se trata de 

combinar o incentivo às atividades agrícolas com a busca da sustentabilidade ambiental e a 

dimensão territorial. 

Dessa forma, pelo menos no campo teórico, o Brasil procura definir suas políticas 

como uma expressão espacial das políticas econômicas, social, cultural e ambiental, a partir 

da construção de institucionalidade em uma perspectiva interdisciplinar. No âmbito geral são 

perspectivas que procuram promover a construção de projetos coletivos de desenvolvimento 

que provoquem mudanças nos territórios rurais, através do intercâmbio de experiências e 

relações entre os diferentes agentes locais implicados no território. De acordo com 

Abramovay (2007, p. 19), o processo de construção do território adquire uma nova dimensão, 
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apenas entendida dentro do enfoque do desenvolvimento territorial sustentável. Esse autor 

atribui pelo menos quatro virtudes do enfoque territorial sobre o avanço de estudos no meio 

rural:  

a) o abandono da análise setorial – esta ampliação trouxe duas consequências: A 

primeira, foi o novo horizonte de análise proporcionado pela melhoria nas 

informações estatísticas para espaços rurais, que inspiraram a redifinição de 

regiões rurais e deram maior compreensão da multifuncionalidade e 

pluriatividades nestes espaços; a segunda, refere-se à contribuição teórica, 

enriquecida pelas contribuições de estudos europeus, sobretudo, os referenciais 

teóricos neomarshallianas, que muito contribuíram para o surgimento de um 

considerável potencial teórico; 

b) a noção de território deixa claro as diferenças entre crescimento e processos 

de desenvolvimento – a análise com enfoque territorial da maior compreensão 

dos fenômenos, permitindo estudá-lo, além do fenômeno em si, as interrelações e 

influências que exercem outros elementos sobre ele, como são os fatores sociais e 

institucionais, entre outros; 

c) incentiva os mecanismos de governança para compreensão local – nesse 

sentido a compreensão das formas de organização de agentes, atores e suas 

organizações e as relações que estabelecem entri si, bem como os processoas de 

cooperação, tornam-se fundamentais para o entendimento de situações 

localizadas; 

d) maior compreensão da organização e dos recursos locais – A noção de 

território facilita compreender melhor a organização produtiva e sociais e as 

relações destas com o meio natural abrindo, dessa forma, maior possibilidade de 

cooperação e articulação entre diferentes áreas do conhecimento 

Estas novas iniciativas em matéria de políticas territoriais não são produto 

unicamente das reflexões e esforços do Brasil para introduzir o enfoque territorial nas suas 

políticas públicas, senão que provém de um contexto muito mais amplo, de escala continental. 

Efetivamente, desde os anos de 1970 os países europeus vem realizando e consolidando 

foruns de encontros e de discussões sobre o desenvolvimento territorial no seu continente, que 

culminou com a aprovação da Carta Européia de Ordenação do Território, em 1983, (também 
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conhecida como a Carta de Torremolinos)83. Esta Carta foi pioneira no desenvolvimento do 

corpo teórico das políticas territoriais (de ordenação territorial) e assumia uma definição 

quase institucional de dito termo. Outras publicações destacáveis também importantes para as 

iniciativas territoriais foram a “Carta de Paisaje Mediterráneo” e a “Resolução do parlamento 

Europeu”, de 15 de dezembro de 1983, que estabelecia um Plano Europeu de Ordenação do 

Território (ELORRIETA, 2013, p. 169) e a comunicação da Comissão Européia sobre o 

“Futuro do Mundo Rural”, de 1988. 

Dessa forma, a utilização da dimensão territorial nas políticas públicas para o rural 

brasileiro teve forte influência dos processos que incidiram na UE, especialmente com a 

iniciativa LEADER no início dos anos 1990, tema já tratado em outro capítulo desta tese. 

Sem embargo, a adoção do enfoque territorial como estratégia e ativo para o desenvolvimento 

torna obrigatória importantes mudanças institucionais, com modificações no desenho e na 

gestão das políticas públicas (GAROFOLI, 1995; MAILLAT, 1995; VÁZQUEZ 

BARQUERO, 1999), não havendo espaços para as políticas assistencialistas e/ou 

paternalistas. Entre estas mudanças caberia citar a substituição das políticas keynesianas 

surgidas nos anos 1930, com características asistencialistas e “de cima para baixo”, por 

políticas de corte schumpeteriano, “apoiadas na atuação de diversos atores locais para 

solucionar os problemas endógenos” (SILVA PÈREZ, 2002, p. 105).   

Tudo isso se estabelece como condições necessárias para que se concretize os 

pressupostos institucionais, técnicos e operativos nas fases de implantação de qualquer 

iniciativa política que pretende  integrar os objetivos do desenvolvimento rural sustentável (de 

forma complementar), seja a nível nacional, estadual e municipal. Para isso, as políticas 

públicas para os territórios devem direcionar os processos de desenvolvimento em uma ação 

integrada e interrelacionada, impulsada por uma gestão do território nesta mesma direção 

(ROCCATAGLIATA, 2001, p. 105). Além disso, deve-se contar com um marco legal que 

regule e defina os extremos e possibilite entender as ações do desenvolvimento que se quer 

realizar, os limites ambientais a respeitar e as condições sociais que permita a iniciativa. Estas 

bases propiciam, como reforça Roccatagliata (2001), a incorporação dos temas de 

desenvolvimento territorial às agendas políticas dos governos como “políticas públicas 

tendentes a fortalecer a capacidade organizativa do território”.  

                                                 
83 Este documento foi acordado na Conferência de Torremolinos e significou um chamamento para a cooperação 

internacional de cara a alcançar uma autêntica ordenação territorial de dimensão européia. Pretendia encontrar 

soluções para os problemas que ultrapassavam o marco nacional. 
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Todos os fatores acima conduzem ao conhecimento das condições do entorno 

territorial e devem ir se consolidando para reduzir as situações de incerteza dos atores locais 

(CAMAGNI, 2003, p. 40). Como o entorno engloba as dimensões social, econômica e 

natural, ou seja, um conjunto de recursos e fatores limitantes, não é recomendável qualquer 

formulação política com enfoque territorial que não mez cle estas dimensões (MARTÍNEZ 

VEIGA, 1985, p. 30). 

 

4.3.4.2 O marco institucional do desenvolvimento rural com enfoque Territorial  

 

As políticas públicas para o meio rural a partir das estratégia territorial procuram 

impulsar importantes mudanças a partir do fortalecimento institucional. Trata-se de um 

conjunto de normas e organizações, de processos e decisões de relações entre o Estado e a 

sociedade civil com o objetivo de conseguir a governabilidade que lhe permita alcançar seus 

objetivos e bem-estar. Isso também supõe a coordenação de uma série de instituições nos 

diferentes níveis de governo e de relações intergovernamentais com a implicação da 

participação da sociedade nas decisões.  Neste contexto, a partir da última década do século 

passado foram criados vários órgãos públicos e uma variedade de informações de apoio as 

iniciativas territoriais, que oficialmente se apresentam como a via mais adequada para a 

coesão sócio-econômica, especialmente das áreas rurais, mesmo que a falta de formação, 

informação e a própria complexidade dos termos e de sua operacionalização, sejam as 

principais dificuldades para conduzir ditas iniciativas. A partir desta perspectiva, a 

identificação do entramado de atores econômicos e sociais no território se constitue em um 

fator fundamental para verificar a capacidade de cada âmbito e ativar os mecanismos de 

apredizagem coletivo, contribuindo para gerar valor aos recursos do território. 

O processo de desenvolvimento com enfoque territorial em seus argumentos teóricos 

reforça a necessidade de aproveitar os recursos próprios do território e fortalecer sua 

integração. Está baseado numa visão integradora dos “espaços, agentes governamentais, 

atores sociais, agentes de desenvolvimento, mercados e políticas públicas de intervenção84. 

Com o objetivo de atender as demandas geradas por esse processo começaram a surgir no país 

complexos mecanismos institucionais, que procuraram incorporar distintos órgãos  no 

processo de implantação das políticas dentro de um marco institucional do desenvolvimento 

                                                 
84 CONDRAF, Resolução 52 de 16/02/2005. 
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territorial no meio rural brasileiro, empreendida pelo  Ministério do Desenvolvimento (MDA) 

em 2003, com diferentes níveis de administração e atores para atuar em territórios concretos.  

A principal novidade da Política de Desenvolvimento Territorial (PDT) do MDA é o 

esforço para a implementação da gestão territorial, através do fortalecimento das instituições 

vinculadas aos territórios rurais. Para alcançar este fim foram estabelecidas algumas metas 

para o desenvolvimento nos territórios, as quais sintetizamos em dois pontos principais. Em 

primeiro lugar, a criação de um marco institucional para o desenvolvimento territorial rural. 

Dentro desta perspectiva, as ações para o desenvolvimento ganharam  um caráter mais 

coletivo à medida que se fortalece as instituições, os recursos sócio-culturais e naturais dos 

territórios, facilitando os níveis de coordenação na gestão com base no enfoque sustentável. 

Além disso, os programas da política pública para o meio rural estão orientados a migrarem 

de um enfoque setorial para um enfoque territorial e integrado, mediante o esforço coletivo de 

criação de programas de formação e capacitação para a gestão dos territórios rurais.  

Em segundo lugar, para colocar em funcionamento as políticas e programas de forma 

integrada, necessitava-se de um marco técnico com essa visão. Assim, o Governo brasileiro 

criou a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do MDA, que nasce ante a 

preocupação pelos desequilíbrios territoriais e sua persitência. Entre seus objetivos estão os de 

integrar as políticas de desenvovlimento rural com base no reconhecimento da 

heterogeneidade das funções (intersetoriais e multifuncionais) dos espaços rurais em todo 

território nacional. A nível estadual, cria-se em cada estado a delegacia federal do MDA, 

órgão que atua pontualmente em cada estado com o objetivo de colaborar com o governo do 

estado e as prefeituras municipais, com outros organismos governamentais e não-

governamentais e com a sociedade civil na promoção das políticas de desenvovimento para a 

gestão do território. A criação destas instâncias técnicas federais a nível estadual (as 

delegacias do MDA) e o esforço na formação de capacidade de gestão a nível dos próprios 

territórios rurais são algumas prioridades do PDSTR e claros processos de descentralização na 

gestão.  Assim, cria-se uma institucionalidade técnica a partir da SDT e vários órgãos sob sua 

responsabilidade para dar apoio a implantação e gestão dos Territórios Rurais, de acordo com 

as recomendações da Política de Desenvolvimento Territorial (PDT) do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e com as prioridades locais.  

É dentro das instituições e dos sistemas institucionais onde as políticas são 

concebidas, desenhadas e executadas. Assim para modificar o marco das políticas de forma 

que atenda aos objetivos e necessidades dos atores sociais para uma conciência com a 
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sustentabilidade e conservação dos recursos, requer, necessariamente, uma mudança nos 

sistemas institucionais. Com a criação inicialmente do MDA e posteriormente da Secretaria 

de Desenvolvimento Territorial, criam-se as instituições para promover o desenvolvimento 

territorial no país como instâncias de diálogo e concenso entre os demais órgão com o 

objetivo de desenvolver os territórios. Além da atuação da SDT/MDA existe o Fórum de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – Fórum DRS do qual o MDA é um dos parceiros. Este 

Fórum propõe-se a ser uma “instância de intercâmbio, articulação e difusão de conhecimentos 

e experiências em desenvolvimento rural sustentável” (IICA, 2005). 

Em síntese, a temática territorial vem ganhando destaque nas ações do Governo 

Federal e faz parte oficialmente da política brasileira desde 2003, especialmente com a 

criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial no âmbito da estrutura administrativa do 

MDA. Em seguida, a Portaria n°05 de 18/07/2005 (que reconheceu a seleção, alteração e 

administração de Territórios Rurais de Identidade) tornou-se o primeiro instrumento legal no 

caminho das ações territoriais. Como parte da legitimação da temática territorial e pela 

necessidade de integrar todos os programas que afetam os territórios rurais, o Governo 

Federal criou, em fevereiro de 2008, o Programa Territórios de Cidadania. Os focos desse 

Programa são basicamente os territórios rurais com precários indicadores econômicos e 

sociais, especialmente com baixo nível de renda, pobreza, e degradação ambiental se faz cada 

vez mais latente. 

 

4.3.4.3  O reconhecimento da multifuncionalidade da agricultura familiar e da importância 

dos territórios rurais para o Desenvolvimento rural  

 

As transformações nos espaços rurais brasileiro são cada vez mais frequentes e 

aparecem com maior claridade, ao mesmo tempo em que aumentam as preocupações no 

sentido de formular políticas públicas capazes de dá respostas às modificações que atualmente 

incidem nesses espaços. Alguns fatores, como a terceirização das atividades econômica e o 

maior conhecimento das particularidades da agricultura familiar, com particulares e 

diferenciadas intensidade, segundo cada caso, tiveram influência de maneira progressiva nas 

transformações do meio rural nas últimas décadas, convertendo-os em espaços 

multifuncionais e onde, em muitos casos, a agricultura é uma atividade a mais, nem sempre a 

mais importante. 
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Paralelo aos acontecimentos, a premissa que assume as novas políticas públicas a 

partir da década de 1990, diferentemente das políticas anteriores (mais setoriais), é a 

necessidade de atuações mais integradas, com um enfoque territorial que contemple outras 

dimensões, além das questões especificamente agrárias, como fator fundamental para corregir 

os desequilíbrios territoriais no país e atender as novas demandas do meio rural. 

No geral, vários programas do Governo estão orientados para aproximar a idéia de 

desenvolvimento e território, que atuam como instrumento de re-equilibragem social e 

territorial, ao mesmo tempo em que aparecem novas questões para as políticas setoriais. Na 

escolha de programas com estas características, o PRONAF e PDSTR são certamente 

obrigatórios, dado que são programas de políticas diferenciadas para agricultura familiar e o 

meio rural brasileiro e que procuram integrar diversas ações com difererentes Órgãos dos 

Governos (BONNAL; MALUF, 2007, p. 3). 

 

a)  O Progama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) como 

iniciativa de desenvolvimento rural às famílias dos agricultores. 

 

No início dos anos 1990, depois de inúmeras reinvidicações de diferentes 

movimentos sociais em favor dos pequenos agricultores85, o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) criou o Programa de Valorização da Pequena Produção 

Rural (PROVAPE), instituído pela Resolução nº 2.101 de 24 de agosto de 1994, como uma 

linha de crédito de custeio diferenciada para os agricultores familiares86. No entanto, esta 

medida teve pouco sucesso e alcance, devido as dificuldades de acesso pelo público alvo, 

impostas pelas entidades financeiras (GRAZIANO DA SILVA, 2010, p. 02). Nessa mesma 

década, muitos foram os debates em torno dos desafios para fazer frente às mudanças no meio 

rural brasileiro, especialmente concentrados em torno da idéia de construir uma política 

orientada para a agricultura familiar87. Tais debates ganharam mais forças ainda com o acordo 

entre a FAO/INCRA, ao realizarem estudos que serviram de base para o esboço do Plano 

                                                 
85 De acordo com Schneider, Cazella e Mattei (2004) essa visibilidade das reivindicações ganhou destaque com o 

I Grito da terra Brasil. 
86 Basicamente o PROVAPE se destinava a produtores rurais que: i) pertencesse a uma cooperativa, associação 

ou grupo de produtores rurais; ii) possuísse área de até quatro módulos rurais; iii) apresentasse 80% de sua renda 

proveniente da agricultura; iv) não tivesse empregados permanentes; e v) não tivesse financiamento concedido 

através dos recursos dos Fundos Constitucionais ou do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

(PROCERA) para a mesma finalidade (BRASIL, CMN, 1994). 
87 Para se interar acerca de  algumas questões sobre os debates e concepções em torno da construção de políticas 

publicas para a agricultura familiar ver Guanziroli (1995; 1996; ); Guanziroli e Cardim (2000). 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PLANAF)88 e, consequentemente, para 

elaboração e criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), fruto da Resolução nº 2.191 de 24 de agosto de 1995, tornando-se a principal 

política para a agricultura familiar. Notadamente o relatório da FAO/INCRA foi iportante 

para:  

 Conceituar com maior clareza a “agricultura familiar”, diferenciando-a da 

“agricultura patronal”,  

 Classificar os tipos de agricultura familiar em consolidada, em transição e 

em periférica, com o objetivo de focalizar a atuação das políticas públicas 

para cada uma delas. 

Chegado a esse ponto, as tentativas de dar respostas a muitos problemas relacionados 

ao desenvolvimento rural no cenário brasileiro passaram a ser realizadas no âmbito do 

PRONAF. Dito programa, constituiu-se no mais importante programa de desenvolvimento 

rural no país com atenção especial para a agricultura familiar. De acordo com o documento de 

criação do PRONAF, seu objetivo geral é “propiciar condições para aumentar a capacidade 

produtiva, a geração de emprego e de renda, de tal forma a melhorar a qualidade de vida dos 

agricultores familiares” (MDA, 1995). Diferentemente da política de crédito rural das décadas 

anteriores, o escopo do Programa constituía-se mais amplo, sendo que, além do crédito rural, 

eram abordadas outras dimensões que contribuíam para o desenvolvimento rural. De acordo 

com o Decreto de criação do Programa (Decreto nº 1.946 de 28 de junho de 1996), o mesmo 

foi instituído com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural 

constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade 

produtiva, a geração de empregos e a melhoria de rendas” (BRASIL, 1996). Suas ações se 

orientavam pelas seguintes diretrizes: 

 

a) melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante 

promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento de sua 

capacidade produtiva e abertura de novas oportunidades de emprego e renda; b) 

proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante estímulos 

à pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura 

familiar, com vistas ao aumento da produtividade do trabalho agrícola, 

conjugado com a proteção do meio ambiente; c) fomentar o aprimoramento 

                                                 
88 Plano que serviu de esboço para o PRONAF. 
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profissional do agricultor familiar, proporcionando-lhe novos padrões 

tecnológicos e gerenciais; d) adequar e implantar a infra-estrutura física e social 

necessária ao melhor desempenho produtivo dos agricultores familiares, 

fortalecendo os serviços de apoio à implementação de seus projetos, à obtenção 

de financiamento em volume suficiente e oportuno dentro do calendário 

agrícola e o seu acesso e permanência no mercado, em condições competitivas; 

e) atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, estadual e 

federal pelos agricultores familiares e suas organizações; f) agilizar os processos 

administrativos, de modo a permitir que os benefícios proporcionados pelo 

Programa sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores familiares e suas 

organizações; g) buscar a participação dos agricultores familiares e de seus 

representantes nas decisões e iniciativas do Programa; h) promover parcerias 

entre os poderes públicos e o setor privado para o desenvolvimento das ações 

previstas, como forma de se obter apoio e fomentar processos autenticamente 

participativos e descentralizados; i) estimular e potencializar as experiências de 

desenvolvimento, que estejam sendo executadas pelos agricultores familiares e 

suas organizações, nas áreas de educação, formação, pesquisas e produção, 

entre outras. (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996). 

 

Embora o programa tenha passado por importantes mudanças desde a sua criação, 

pela definição do seu Decreto de criação fica claro que trata-se de uma política pública de 

desenvolvimento rural, construída politicamente a partir do diálogo e do confronto de 

diferentes ideias e valores. Ao incorporar a dimensão do desenvolvimento rural, o Pronaf: 

a) reconhece a necessidade do acesso ao crédito pelos agricultores mais necessitados, 

tendo em vista o difícil acesso destes aos recursos bancários;  

b) amplia a concepção de desenvolvimento rural ao admitir a relevância das 

atividades não agrícolas para os agricultores; e  

c) ao criar a modalidade do Pronaf Infraestrutura e Serviços, dá ao programa uma 

abordagem territorial ao desenvolvimento rural (DELGADO; LEITE, 2011). 

E é neste contexto, que repousa a análise da importância deste programa como uma 

política rural no âmbito da agricultura familiar e do território. 

Os agentes financeiros que  operam o Pronaf compõem o Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR) - que era a principal linha de crédito das políticas agrícolas na décadas 

de 1970 e 1980 –  e são agrupadas em bases formadas pelo Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste do Brasil e Banco da Amazônia, e vinculados ao BNDES, Bancoob, Bansicredi e 
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associados à FEBRABAN. Segundo o IPEA (2012) houve um grande avanço no montante de 

crédito aplicado pelo programa, beneficiando diretamente a agricultura familiar. Para facilitar 

o acesso ao crédito o PRONAF  trabalha com algumas linhas de crédito divididas em 

categorias, onforme se apresenta, a seguir: 

 

Quadro 12 – Linhas de crédito do PRONAF* 

Linhas de Crédito                                     Descrição 

Custeio Destina-se ao financiamento das atividades agropecuárias e de 

beneficiamento ou industrialização e comercialização de produção própria ou 

de terceiros agricultores familiares enquadrados no Pronaf. 

Investimento Destina-se ao financiamento da implantação, ampliação ou modernização da 

infraestrutura de produção e serviços, agropecuários ou não agropecuários, no 

estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. 

Pronaf 

Agroindústria 

Linha para o financiamento, inclusive em infraestrutura, que visam o 

beneficiamento , o processamento e a comercialização da produção 

agropecuária e não agropecuária de produtos florestais ou do extrativismo e 

de produtos artesanais, além da exploração do turismo rural. 

Pronaf 

Agroecologia 

Linha para o financiamento de investimentos do sistemas de produção 

agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e 

manutenção do empreendimento. 

Pronaf Eco Financiamento de investimentos em técnicas que minimizem o impacto da 

atividade rural no meio ambiente, bem como permitam ao agricultor melhor 

convívio com o bioma em que sua propriedade está inserida. 

Pronaf Semiárido Linha para o financiamento de investimentos em projetos de convivência com 

o semiárido focado na sustentabilidade dos ecosistemas, priorizando 

infraestrutura hídricas e implantação, ampliação, recuperação ou 

modernização das demais infraestruturas, iclusive relacionadas a projetos  de 

produção e serviços agropecuários e não-agropecuários, de acordo com a 

realidade das famílias agricultoras da região semiárida. 

Pronaf custeio e 

comercialização 

de agroindústrias 

familiares 

Destina aos agricultores e suas cooperativas ou associações para que 

financiem as necessidades de custeio do beneficiamento e da industrialização 

da produção própria e/ou de terceiros. 
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Microcrédito 

Rural 

Destinados aos agricultores  de mais baixa renda, permite o financiamento 

das atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos cobrir 

qualquer demanda que possa gerar renda para a família atendida. Crédito para 

agricultores familiares enquadrados no grupo B e agricultoras integrantes das 

unidades familiares de produção  enquadradas nos grupos A ou A/C. 

Pronaf Mais 

Alimentos 

Financiamento de proposta ou projetos de investimentos para a produção 

associados aaçafrão, arroz, café, feijão, mandioca, milho, sorgo, trigo, 

apicultura, avicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, 

caprinocultura, fruticultura, ovinocultura, pesca, suinocultura, etc. 

Fonte: Secretaria da Agricultura Familiar (BRASIL, 2012). 

* Além dessas linhas, outras também são beneficiadas, como: Pronaf floresta, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem e 

Pronaf Cota-parte. 

 

Uma das principais inovações deste programa foi instituir a modalidade PRONAF 

infra-estrutura e serviços municipais89, dirigida especialmente para os município de caráter 

agrário e pobres. Para os municípios ser contemplados com essa modalidade de financiamento 

deveriam constituir o Conselho Municipal de Desenvolvimnto Rural Sustentável (CMDRS) e 

elaborar um Plano Municipal de Desenvolvimnto Rural Sustentável (PMDRS). Tanto o 

CMDRS como o PMDRS eram condições necessárias para os municípios obterem 

financiamento (ORTEGA; MENDONÇA, 2007, p. 110)  

A partir do PRONAF, as populações de áreas rurais passaram a receber maior 

atenção por parte dos Governos90; vários programas, medidas e estratégias foram elaboradas 

com o objetivo de dar maior dinâmica ao meio rural e compensar parte de sua população dos 

resultados negativos de políticas anteriores. No final da década de 199091 e nos anos 2000, se 

cria uma variedade de atuações públicas com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e 

regionais, a partir de ações dirigidas a promover o desenvolvimento local, através da 

                                                 
89 O objetivo principal dessa modalidade era destinar recursos financeiros para os municípios solucionar seus 

problemas de infra-estrutura para favorecer o fortalecimento da agricultura familiar. Uma variedade de infra-

estrutura poderia ser financiada com recursos do PRONAF, entre elas: enegia elétrica, estradas, armazéns 

comunitários, casas rurais, etc,. Além de serviços de apoio aos agricultores, como: assistência técnica, pesquisas, 

extensãorural, etc (BRASIL, 2000:12). Em 2003 essa modalidade do PRONAF passou a ser executado pelo 

programa de territórios rurais do MDA (BRASIL, 2004) 
90 Além dos Governos o meio rural passou a receber atenção especial do meio acadêmico, com vários estudos 

sobre diversos temas (créditos, políticas, programas,..)  nos espaços rurais, em vários deles a agricultura familiar 

recebeu atenção especial. 
91 Nos finais dos 1990 o Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) articula a criação do programa 

Comunidade Ativa, como estratégia de desenvolvimento territorial/local em suas políticas sociais. Tal programa 

foi criado com o objetivo de combater a pobreza e promover o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 

(DLIS) em áreas mais pobre do país. 
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mobilização de setores regionais e locais, com a participação e ação conjunta entre o poder 

público, agentes e atores locais para a utilização e potenciação dos recursos endógenos.  

 

a) O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

(PRONAT) e o Programa Territórios da Cidadania (TC). 

 

A partir de 2003, o enfoque territorial no meio rural ganha maior relevância, 

especialmente com a criação do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 

Rurais (Pronat) e o Programa Territórios da Cidadania (PTC) pelo Governo Federal, através 

da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), como os principais programas nessa direção. As primeiras ações das política 

territorial foram constituir os territórios rurais de identidade e dá início a política de 

promoção do desenvolvimento nestes territórios. O programa se propõe a “promover o 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais como forma de reduzir as desigualdades 

regionais e sociais, integrando sujeitos e ações no processo de desenvolvimento” (MDA/SDT, 

2004).  Além disso, tanto o Pronat como o PTC se caracterizam como programas inovadores e 

importantes instrumentos na estratégia de planejamento do desenvolvimento territorial, 

capazes de integrar as diversas ações do Governo para atender as demandas das populações 

nos diferentes territórios rurais do país, bem como articular as propostas de desenvolvimento 

entre o nível nacional e local (território rural) para reduzir os desequilíbrios regionais. 

Desde a criação destes programas vários estudos foram feitos procurando analisar 

principalmente as potencialidades, limitações e desafios das políticas públicas com enfoque 

territorial. Todos estes processos que estão em curso nos territórios são bastante complexos, 

dada a variedade de temas que devem atender e resolver. São muitas estruturas e processos 

em torno da organização e gestão das políticas que são difícil de entender, conceitualizar e 

interpretar, tanto no campo teórico como (e principalmente) para por em prática. As políticas 

públicas tentam abarcar todos os elementos de interesse nos territórios e, ao memo tempo 

incorporar a dimensão ambiental nas políticas setoriais e territoriais, complexidade que exige 

um enorme esforço.  

Neste cenário, a abordagem territorial passa a ser um elemento importante na 

elaboração de estratégias políticas para o planejamento e, como afirma Schneider (2004), o 

território passa a ser um ator importante  como unidade de referência para a atuação do 

Estado. Com efeito o Pronat passou a ser operado de forma regulamentada em julho de 2005, 
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por intermédio da portaria nº 05 de 18/07/2005, emitida pela SDTN, que reconhece a seleção, 

alteração e administração dos Territórios Rurais e garante suporte legal para os Territórios da 

Cidadania (TC), programa adicional que passa a ser executado efetivamente em 2008 

(DELGADO; LEITE, 2011). A intenção dos programas é garantir as ações nos processos de 

desenvolvimento em múltiplas dimensões. Notadamente ganham destaque iniciativas como a 

descentralização das políticas públicas, a valorização da participação local de atores sociais e 

a importância das esferas infranacionais do poder público, consideravelmente as prefeituras 

locais e a sociedade civil. 

Para a identificação dos Territórios Rurais, a SDT definiu vários critérios (já 

especificados na parte metodológicas deste trabalho) que passaram a serem referências para as 

ações das políticas territoriais. Até 2013 já haviam sido identificados 165 Territórios, sendo 

45  vinculados ao Pronat e os 120 restantes ligados ao Programa Território da Cidadania 

(Quadro 13). No periodo de 2013 a 2014 foram criados mais 74 Territórios Rurais no país, 

completando assim 239 territórios sob a responsabilidade da SDT/MDA (BRASIL, 

SDT/MDA, 2014). Nos processos de identificação dos Territórios Rurais perceberam-se que 

alguns territórios apresentavam problemas econômicos mais  delicados, sendo necessárias 

ações mais articuladas, que culminaram com o surgimento do Programa Territórios da 

Cidadania. 

 

Quadro 13 – Brasil: Territórios Rurais e da Cidadania, por regiões 

Região Territórios 

Rurais 

Territórios 

da Cidadania 

Territórios 

Novos 

Total de 

Territórios 

% do total de 

Territórios 

Nordeste 11 56 36 103 43,10 

Norte 6 27 10 43 18 

Centro Oeste 05 12 09 26 10,88 

Sudeste 11 15 01 27 11,30 

Sul 12 10 18 40 16,74 

Totais 45 120 74 239 100 
Fonte: SDT/MDA (2014) 

 

O Programa Territórios da Cidadania (PTC) foi lançado pelo Governo Federal em 

2008 e tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas 

básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, 

com a participação de atores sociais e integração e articulação entre Governo Federal, estados 

e municípios. Trata-se, portanto, de medidas para a superação da pobreza e redução das 

desigualdades sociais no meio rural por meio do planejamento e integração das políticas 
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públicas. Assim, desde a sua criação o PTC tornou-se uma das maiores expressões do governo 

brasileiro baseada na gestão territorial, intersetorial e participatova com os demais entes 

federados e a sociedade civil. Conceitualmente o PTC tem o mesmo referencial dos 

Territórios Rurais sendo, iclusive, amparado pela mesma Portaria. Foi entre os Territórios 

Rurais que foram selecionados os territórios da Cidadania (DELGADO e LEITE, 2011). 

Neste contexto a pesquisa se propõe a apresentar importantes reflexões sobre a estrutura de 

governança e sobre os processos de gestão social nos programas rurais no âmbito dos espaços 

definidos pelo Território do Alto Oeste. 

 

4.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A INCIDÊNCIA DAS POLÍTICAS 

EUROPÉIAS NO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL NA AL E BRASIL  

 

Como síntese desta segunda parte cabe indagar que os numerosos documentos 

publicados desde a instância europeia, que trataram de estabelecer uma série de diretrizes e 

orientações com a finalidade de avançar para um modelo de ordenação territorial, 

planejamento territorial e políticas de desenvolvimento rural com enfoque territorial para os 

países e regiões daquele continente, geraram um ponto de referência importante e todo um 

processo de reflexão e debate para avançar no tema do enfoque territorial do desenvolvimento 

rural. Ao longo do tempo se pode afirmar que a preocupação com o mundo rural no âmbito 

europeu (desde com a formulação da PAC92) foi sendo incrementada tanto em termos de 

importância das atuações levada a cabo como em termos de filosofia, de caráter mais integral.  

Neste sentido, das orientações e filosofia dos documentos europeus foram extraídas 

algumas ideias e aproximações conceituais, mediante as quais comprovam suas presenças nas 

orientações dos programas e planos no âmbito das políticas públicas de desenvolvimento rural 

território latino americano e brasileiro. O grau de conformidade entre a terminologia e 

filosofia empregada nos documentos no âmbito da Europa e no arcabouço teórico e das 

diretrizes das políticas latino-americanas com lógica territorial, dão uma ideia mais ou menos 

explícita da incorporação e influência do acervo dos referenciais europeus na configuração 

                                                 
92 A PAC foi uma das primeiras políticas em que a UE assumiu certas competências, já que suas bases foram 

fixadas desde a entrada em vigor do Tratado de Roma (1958) e, desde sua criação,  esta política tem sido 

determinante para a evolução do território rural europeu. A partir da PAC a morfologia e os aspectos 

socioeconômicos das áreas rurais sofreram profundas transformações através de mecanismos tais como ajudas 

econômicas (determinados cultivos, estruturas de explorações, etc.) ou o modo de gestão dos recursos naturais, 

por exemplo, (ELORRIETA, 2013, p. 136). 
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e/ou modelagem teórica dos programas de desenvolvimento rural, tanto no âmbito da América 

Latina como do Brasil. 

Assim, comparando as atuais agendas de desenvolvimento rural entre esses 

territórios percebe-se que existem muitas tarefas comuns, mas também algumas diferenças de 

fundo que tem a ver com as disparidades nos processos de desenvolvimento de cada um deles. 

Entre as características comuns da nova concepção nas políticas de desenvolvimento rural na 

Europa, América Latina e Brasil, podemos citar:  

a) A incorporação no enfoque territorial nos programas de desenvolvimento rural em 

contrastes com o enfoque setorial, bem como uma maior compreensão das 

funções da agricultura, além das especificamente produtivas;  

b) O reconhecimento dos múltiplos vínculos entre a pequena cidade e o campo e das 

relações entre o urbano e o rural;  

c) O reconhecimento da complementaridade entre agricultura e outras atividades na 

geração de rendas rurais, dando origem a rendas multisetoriais a muitas famílias 

de agricultores;  

d) A criação de consciência sobre a função residencial das moradias nas áreas rurais, 

em oposição a uma concepção puramente produtiva da mesma, que conduz a 

provisão de serviços sociais e residenciais a essas populações;  

e) Reconhecimento da crescente integração das zonas rurais nos mercados e sua 

incorporação ao processo de globalização, assim como a importância da 

competitividade territorial frente a setorial;  

f) Atenção ao potencial econômico que oferece os ativos ligados ao território, de 

tipo geográfico, histórico, cultural, patrimonial, paisagístico e ecológico;  

g) A importância da colaboração das organizações públicas, privadas e da sociedade 

civil, bem como a implicação desses diferentes atores no desenho e aplicação das 

políticas e programas de desenvolvimento rural.  

Não obstante, todos esses aspectos são mencionados de um ou outro modo nos 

documentos europeus seja para promover certos câmbios nos sistemas de planejamento a 

favor de umas políticas de desenvolvimento rural mais estratégicas, baseadas em um novo 

marco conceitual, uma maior coordenação e cooperação institucional e uma maior integração 

entre os atores do território, entre outras coisas. 

 Por outro lado, como já indicado anteriormente, entre as diferenças de fundo das 

agendas políticas de desenvolvimento rural, uma primeira delas é que a agricultura tem muito 
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mais peso no emprego nos países da América Latina, em consequência existem fortes razões 

para priorizar a diversificação da economia rural em muitos países e regiões da AL em vez de 

priorizar a modernização agrícola (por mais importante que esta seja), tendo em vista que em 

muitas áreas a modernização agrícola e o aumento da produtividade do trabalho implicaram 

no crescimento da superfície agrária, expulsando muitos agricultores, dado que para uma 

parte importante destes, a agricultura comercial não oferece alternativa viável para sair da 

pobreza.  

Outra diferença importante é que em muitas partes da América Latina o 

desenvolvimento rural aparece como uma urgência que não tem na Europa, devido a 

magnitude da pobreza rural na região, o que leva as políticas de desenvolvimento a serem 

conduzidas nesta linha. Ou seja, a luta contra a pobreza rural na AL é somente um aspecto da 

luta por um tipo de desenvolvimento que seja inclusivo e que vai acompanhado de equidade 

econômica e social. 
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PARTE III 

TRAJETÓRIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO RIO 

GRANDE DO NORTE: ANÁLISES E BASES PARA O 

ENFOQUE TERRITORIAL 
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CAPÍTULO V 
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÔMICAS DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

 Este capítulo se divide em duas parte. A primeira, apresenta as principais 

características do território do Alto Oeste, especialmente nos aspectos geográficos e 

socioeconômicos. Logicamente as variáveis relacionadas à população (estrutura e evolução 

demográfica) e aos principais setores econômicos (agricultura, indústria, comércio e serviços) 

servirão de guia para esta análise.  A segunda parte realiza a descrição conceitual dos 

condicionantes para a análise empírica do trabalho, procurando contextualizar os elementos 

de análise dentro da nova concepção das políticas de desenvolvimento rural. O conhecimento 

da realidade do Alto Oeste permitirá estabelecer especificidades do território e definir ações 

suceptíveis de serem financiadas pelas políticas públicas de desenvolvimento rural. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

Para melhor caracterizar a posição geopolítica do Alto Oeste potiguar, é conveniente 

começar com breves informações sobre o Estado do Rio Grande do Norte. 

 

5.1.1 Contextualização geográfica dos Rio Grande do Norte: aspectos gerais 

 

O estado potiguar está localizado na Região Nordeste do Brasil, entre os paralelos de 

4º49’53’’ e 6º58’57’’ latitude sul, e os meridianos de 35º58’53’’ e 38º36’12’’ a oeste de 

Greenwich. Geograficamente, o estado é dividido em cinco mesorregiões (agreste, central, 

leste e oeste potiguar) e em 19 microrregiões93, mas que não constituem unidades 

políticoadministrativas.  

De acordo com o IBGE (2010), o estado possui uma população de 3.168.027 

habitantes, deste total, 2.464.991 vivem nas áreas urbanas (77,80%) e 703.036 residem no 

                                                 
93 Categoria utilizada dentro do processo de planejamento do Brasil, construída pelo IBGE e que são 

estabelecidas a partir de análise de tributos espaciais. No total, o Brasil se divide em 556 microrregiões, 19 delas 

estão no RN. 
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espaço rural (22,2%). A área total do estado94 é de 52.811,126 Km2 (0,62% do território 

nacional e 3,41% do Nordeste), com 233 Km de extensão Norte-Sul, 403 Km no sentido 

Leste-Oeste e uma área litorânea de 410 Km. Limita-se ao norte e a leste com o Oceano 

Atlântico; ao Sul com o estado da Paraíba e a Oeste com o estado do Ceará. Sua proximidade 

com o Equador lhe confere características climáticas específicas, como o verão seco e a 

presença do sol durante a maior parte do ano. 

 

Figura 2 – Localização geográfica do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Atlas do Rio Grande do Norte (2012). 

 

A maior parte do território está incluída no polígono das secas,  na região semi-

árida95, tendo em vista que 88% de seus municípios (147 do total de 167) estão localizados 

neste espaço, que ocupa área de 93,4% do território estadual. O semiárido é caracterizado por 

baixa precipitação pluviométrica, em torno de 400 a 800 mm por ano (no litoral chega a 

alcançar 1.000 e 1.500mm por ano, com maior intensidade nos meses de março a junho), 

chuvas irregulares e mal distribuídas ao longo do ano, secas periódicas (risco superior a 60%) 

e longas estiagens; a esses aspectos somam-se outros como o índice de aridez – relação entre 

                                                 
94 A dimensão territorial do estado do Rio Grande do Norte, é superior a países como Holanda( 41.864 Km2), 

Taiwan (36.000 Km2), Bélgica (30.528 Km2) e Israel (21.042 Km2). 
95 De acordo com o relatório interministerial(2005) sobre o semiárido, este espaço compreende uma área de 

982,563,3 Km2, incluindo 1.133 municípios distribuídos nos estados de Piauí(127); Ceará(150); Rio Grande do 

Norte(147); Paraíba (170); Pernambuco(122); Alagoas (38); Sergipe (29); Bahia (265); e Minas Gerais (85). 
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a quantidade de chuva e a evaporação da água – de até 0,5; e elevadas temperaturas (durante o 

dia ultrapassa 40º em algumas áreas e à noite, 20º ou menos). O estado apresenta quatro tipos 

de clima (árido, semiárido, subúmido seco e úmido), mas com predominância do clima 

tropical semiárido no território, exceto na costa litorânea oriental e nas partes de relevo mais 

elevadas no interior (zonas serranas), áreas com alta umidade e temperatura média de 20º 

(IDEMA, 2010). 

A vegeteção, em algumas partes do estado, explica-se a partir da pressão que a 

atividade econômica exerceu sobre ela, especialmente a agropecuária. No contexto geral, a 

vegetação tem predomínio de duas formas distintas influenciadas pelo fator climático e o tipo 

de solo: Caatinga (hiperxerófila e hipoxerófila) e Mata Atlântica Tendência. A caatinga96 é a 

vegetação mais característica do estado, por ser a vegetação típica que caracteriza o semi-

árido nordestino, chega a abranger 80% do território norte-rio-grandense (IDEMA, 2010). 

Trata-se de formação vegetal resistente a grandes estiagens.   

No decorrer do curso de sua formação histórica, o estado teve a cana-de-açucar como 

elemento primaz, a pecuária como elemento de expansão e a cotonicultura como fator de 

organização social. Com a integração do RN no cenário do comércio internacional97, houve 

aumento na produção açucareira e algodoeira. Entre 1945 e 1960, a produção de açucar no 

estado aumentou bastante, mas, foi o algodão que, apartir do século XIX, incrementou a 

economia do RN. De acordo com Cascudo (1984, p. 386), o aumento da produção do algodão 

se deu exclusivamente pela vontade do pequeno produtor. Em períodos mais recentes, outras 

atividades foram se desenvolvendo como a produção salineira, a mineração e a agricultura de 

subsistência (IICA, 2006).  

Na atualidade, o setor de serviços é o que tem maior destaque na economia do 

estado. Em 2010, a participação desse setor na composição do PIB estadual representava 

74,3%. Nesse segmento de serviços se destacam as atividades relacionadas à administração, 

saúde, educação pública e seguridade social, que contribuem com 28%, e as atividades, 

referentes ao comércio e serviços de manutenção e reparo, com 17,7% do PIB do estado. 

Esses resultados evidenciam a predominância dos serviços na distribuição dos setores de 

atividade econômica norteriograndense. Isso se traduz no grande avanço dos espaços 

                                                 
96 A Caatinga (em tupi) ou Seridó (em cariri), que significa “mato branco” ou esbranquiçado, é o tipo de 

vegetação que caracteriza o Nordeste semiárido. 
97A integração econômica do estado às correntes do comércio internacional se fez através da exportação, 

principalmente, de algodão, couros e açúcar, e da importação de diferentes produtos manufaturados europeus”, 

sobretudo, tecido, ferragens e vinho (MONTEIRO, apud TRINDADE, 2010, p. 140). 
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urbanizados sobre os não urbanizados, com substanciais transformações desses últimos. 

Contudo, em algumas regiões do território potiguar, o espaço agrário ainda tem domínio 

paisagístico, apesar que, em muitos casos, sua função não é mais atribuída somente ao setor 

primário. 

 

5.1.2 Marco territorial do Alto Oeste: características gerais 

 

No decorrer da história, com o processo de ocupação do estado, configuraram-se 

diferenciações de natureza social entre os lugares, desencadeando a ocupação dos espaços. A 

formação e ocupação do território do Alto Oeste estão relacionadas com o processo de 

interiorização das atividades açucareira e a pecuária, que foram importntes como base social e 

produtiva. Após 35 anos da conquista da Capitania do Rio Grande do Norte, existiam poucos 

núcleos populacionais e udimentar sistema de estradas, que comunicavam o litoral com os 

principais povoados, currais de gado e engenhos de açucar da região (CRUZ, 2014, p. 34 ). 

Na Capitania se dava, também, a comercialização do açucar98 e de produtos voltados 

para o mercado interno (gado, farinha e milho). Das expedições de comercialização, 

resultaram registros e descrições de ocupações e formação de zonas interioranas do estado e 

da constituição das primeiras cidades/vilas. O município de Portalegre foi a primeira vila a ser 

construída com o empurrão do ciclo do gado, no século XVIII e, apartir do seu 

desmembramento, outros municípios foram surgindo, sempre marcados pela forte presença da 

atividade pecuária. Os diferentes fatores que explicam as dificuldades, para a formação dos 

espaços e ocupação humana desta área, estão sempre relacionados com a presença da 

atividade pecuária.  

O processo de fragmentação do Alto Oeste acompanhou a tendência estadual que, no 

período colonial e na fase inicial da monarquia, foi marcado pela lentidão na criação de 

municípios. Somente a partir da segunda metade do século XX, especialmente depois da II 

Guerra Mundial, houve significativa ocupação do território, especialmente nas décadas de 

1950 e 1960. Nova fase de desmembramento de municípios ocorreu na década de 1990 (IICA, 

2006, p. 6). 

 

                                                 
98A exploração econômica das terras doadas em sesmarias através da plantação de cana e da produção de açúcar 

fazia parte do projeto de colonização da coroa portuguesa no Brasil, onde o açúcar se destacava como principal 

produto econômico da Colônia (CRUZ, 2014) 
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5.1.2.1 Características geográficas 

 

O Alto Oeste está localizado no sudoeste do estado do RN e compreende uma área de 

5.259,86 KM2, ou 9,96% do território estadual. Sua posição geográfica lhe atribui limites ao 

norte, com a chapada de Apodi. Ao oeste, com o estado do Ceará; e ao sul e leste com o 

estado da Paraíba.  Segundo o censo do IBGE, em 2010, a popupação da região era de 

196.291 habitantes, que representava 6,44% da população estadual, com uma densidade de 

47,94 Hab/Km2. 

 

Figura 3 – Território Rural do Alto Oeste Potiguar: distribuição por municípios 

 

Fonte: SDT/MDA, 2010 

 

5.1.2.2 Características da população: distribuição e evolução recente 

 

Em termos populacionais, os dados apresentados pelo IBGE mostram que os 

municípios têm população relativamente pequena, abaixo de cinco mil habitantes, e são 

concentrados em pouco espaços, com densidades médias abaixo dos 50 hab/Km2, o que lhes 
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confere caráter rural, segundo o MDA. O município de Pau dos Ferros, apresenta-se como o 

principal núcleo demográfico da região, com população de 27.745 habitantes (2010), seguido 

dos município de São Miguel, com 22.157, e Alexandria, com 13.507 habitantes. 

 

Figura 4 – Mapa do Alto Oeste: Distribuição da população por municípios 

 

     Fonte: IBGE, adaptado por Souza (2013). 

 

Em 1980, o conjunto da população pertencente ao território, somava 162.998 

habitantes, distribuídos em 27 municípios, apresentando grau de urbanização de 35,82% e 

densidade populacional de 39,6 Hab/Km2. Os resultados do Censo populacional apresentados 

pelo IBGE, em 2010, indicam aumento da população para 196.291 habitantes, correspondente 

ao crescimento percentual, nas três últimas décadas, de 20,42%. No entanto, o crescimento da 

população  do território foi acompanhado de acentuada redução da população rural, em 

contraste com o aumento significativo dos moradores urbanos (Figura 5). O comportamento 

que se produz no espaço rural  do Alto Oeste responde às índoles diversas, mas, desde o ponto 

de vista demográfico, o comportamento fundamental dessa dinâmica migratória radica 

especialmente no deslocamento das pessoas do meio rural para as áreas urbanas de seus 

municípios. 
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Figura 5 – Evolução da população rural e urbana do Alto Oeste, de 1980 a 2010 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBGE, 2010. 

 

Em geral, se focarmos a atenção na evolução demográfica do Alto Oeste, nas três 

últimas décadas, podemos observar que o meio rural desta área perdeu, mesmo de forma 

desigual, importante massa de sua população. Aproximadamente 35.500 pessoas (ou próximo 

a 34% da população), deixaram de viver no espaço rural, entre as duas últimas décadas do 

século XX e a primeira década do século XXI. O notado êxodo rural, acontecido nesta zona, 

teve tendência mais intensiva na primeira década do período, mas com declínio da população  

nas três décadas analisadas.  

Os dados disponibilizados pelo IBGE mostram que a dimunição do contigente de 

população residente no meio rural não aconteceu de forma igual em todos os espaços e 

períodos de tempo. Sobre esse comportamento, eis algumas colocações. A primeira é que, em 

relação ao período temporal do declive da população rural, o comportamento demográfico se 

divide entre os três decênios, que medeiam entre 1980 e 2010, verifica-se que houve diferença 

mais acentuada entre a primeira e a última década (entre o período inicial e final), ou seja, 

observando-se separadamente o comportamento da população, verifica-se que, em termos 

gerais, o êxodo rural (ou variação negativa da população rural)  é maior entre 1980 e 1990 do 

que entre 2000 e 2010, apesar de todo o período ser negativo. A segunda se refere à perda 

espacial da população, que não tem sido igual em todo território, ou seja, a redução da 

população acontece de forma mais intensa em umas áreas do que em outras. E, por último, 

1980 1991 2000 2010

Urbana 58393 89748 109158 127158

Rural 104605 87520 75819 69133

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

P
o

p
u

la
çç

ão
Evolução da População no Alto Oeste, 1980 a 2010



212 
 

observa-se um incremento da população na maioria dos municípios e no conjunto do 

território, com destaque para o crescimento dos moradores nas cidades.  

 

Tabela 1 – População do Alto Oeste por municípios e situação dos domicílios (urbano e 

rural), entre 1980 e 2010. 

Municípios 1980 1990 2000 2010 

 Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

 
Àgua Nova 739 1.301 1.193 1.116 1.630 1.048 1.908 1.072 
Alexandria 6.134  8.380  8.644  9.189  
Almino Afonso 1.833 3.888 3.038 2.660 3.375 1.820 3.479 1.392 
Antônio Martins 2.219 6.532 2.922 4.642 3.157 3.600 3.784 3.123 
Coronel J. Pessoa 676 3.418 1.497 3.228 1.812 2.891 1.777 2.995 
Doutor Severiano 1.058 4.281 2.019 4.429 2.261 4.291 2.783 3.709 
Encanto 1.056 3.122 2.102 2.618 2.116 2.682 2.130 3.101 
Francisco Dantas 548 2.983 1.273 1.994 1.571 1.450 1.647 1.227 
Frutuoso Gomes 1.563 2.693 2.456 2.186 2.726 1.854 2.812 1.421 
João Dias 501 2.749 870 1.784 1.104 1.492 1.166 1.435 
José da Penha 1.718 3.859 2.556 2.975 3.287 2.621 3.542 2.326 
Lucrécia 1.060 1.529 1.770 1.197 1.932 1.286 2.280 1.353 
Luís Gomes 3.949 6.052 6.402 4.934 5.844 3.310 6.686 2.924 
Major Sales - - - - 2.255 693 2900 636 
Marcelino Vieira 2.291 5.752 3.371 5.442 4.138 4.235 4.894 3.371 
Martins 3.365 9.710 5.280 7.019 4.194 3.531 5.036 3.182 
Paraná 353 2.186 482 3.028 661 2.972 821 3.131 
Pau dos Ferros 12.957 3.259 17.782 3.045 22.311 2.447 25.551 2.194 
Pilões 888 1.029 1.382 779 2.178 824 2.533 920 
Portalegre 1.295 4.571 2.166 4.191 2.983 3.763 3.843 3.477 
Rafael Fernandes 670 2.018 1.529 1.803 2.206 2.041 2.709 1.983 
Riacho da Cruz 1.080 1.256 1.807 751 2.134 533 2.674 491 
Riacho deSantana 566 3.307 1.187 2.793 1.586 2.614 1.710 2.446 
São Fco do Oeste 992 1.340 1.578 1.217 2.456 1.024 2.948 926 
São Miguel 5.639 12.161 9.352 11.934 11.655 8.469 14.500 7.657 
Serrinha dos Pintos - - - - 1854 713 2136 1199 
Taboleiro Grande 495 1.248 1.288 783 1.608 421 1.887 430 
Tenente Ananias 4.108 5.670 4.991 4.538 5.359 3.516 6.825 3.058 
Venha-Ver - - - - 713 2709 1199 2622 
Viçosa 640 488 1.075 234 1.408 113 1.541 77 

Total 58393 104605 89748 87520 109158 75819 127158 69133 

Fonte: Elaboração própria a partir de Censos populacionais 1980, 1991, 2000 e 2010, IBGE. 

 

Em relação à primeira colocação, de fato, a redução demográfica rural, no período de 

1980 a 1990, é maior que no último período. Na primeira década, muitos acontecimentos e 

programas importantes para o meio rural estavam em processo de transição. Esse período, 

ainda representava fase histórica de dificuldades para o desenvolvimento da atividade agrícola 

familiar no Brasil, como: dificuldades de acesso aos créditos oficiais, à tecnologia, à 
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assistência técnica, entre outras. Nessa etapa, obseva-se tendência de abandono das áreas 

rurais, provocada pela existência de um modelo de políticas incapaz de segurar a população 

dessas áreas, especialmente a formada por pequenos agricultores.  

Em relação à última década (2000-2010), tomando como ponto inicial o ano 2000, 

verifica-se que, apesar da diminuição da população rural no período, tal redução apresenta 

menor variação. Esses resultados tiveram fundamentalmente a contribuição das políticas 

públicas que começaram a ser implantadas na segunda metade da década de 1990. Em todo 

caso, o impacto negativo do êxodo rural, no início do século XXI, seria pior ou similar ao 

período anterior, se não fossem os programas direcionados especialmente aos pequenos 

agricultores (como o Pronaf e a Previdência Social Rural99, por exemplo).   

Em relação à diferença na evolução demográfica no território, percebe-se que a 

redução da população rural não foi homogênea em todo o Alto Oeste, pelo contrário, existe  

concentração espacial. Em numerosos casos, o ritmo de baixa da população foi muito mais 

acentuado, com poucos indícios de recuperação. Trata-se de municípios com caráter 

progressivo acentuado de êxodo rural, na primeira década da análise, e incrementado nas 

décadas subsequentes (Tabela 2). No conjunto, esses municípios não apenas se apresentam 

como espaços responsáveis por boa parte da redução demográfica da população rural do Alto 

Oeste, senão desfrutam de perdas relativas bastante intensas (superiores a 40% e, inclusive, no 

caso do município de Martins, com perdas de até 67,23%), prolongadas ao longo do tempo. 

Abandonaram o campo, uma média de 1.183 agricultores ao ano, no intervalo dessas três 

décadas. Logicamente, este fato dificultará claramente qualquer tipo de evolução posterior, 

por positiva que seja. Nesse cenário de redução da população rural em quase todos os 

municípios do território, a única variação positiva foi no município de Paraná, ao apresentar 

tendência positiva até o final de 2010.  

 

 

 

                                                 
99A Previdência Social Rural é um dos programas sociais com grande abrangência no meio rural do país. Nas 

últimas décadas a previdência elevou a renda per capita no campo. A aposentadoria rural tem beneficiado 

populações rurais muito pobres e os recursos desse programa tem se tornado um poderoso instrumento para 

evitar o agravamento da exclusão social e do êxodo rural, especialmente em zonas mais carentes. 
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Tabela 2 – Evolução demográfica da população rural dos municípios do Alto Oeste que mais 

perderam população, 1980-2010 (base 100 = 1980) 

Municípios Período 

1980        1991       2000        2010 

Alexandria 100 75,6 62,5 52,6 

Almino Afonso 100 68,4 46,8 35,8 

Antonio martins 100 71,1 55,1 47,8 

Francisco Dantas 100 66,8 48,6 41,1 

João Dias 100 64,9 54,3 52,2 

Luis Gomes 100 81,5 54,7 48,3 

Marcelino Vieira 100 94,6 73,6 58,6 

Martins 100 72,3 36,4 32,8 

Riacho da Cruz 100 59,8 42,4 39,1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Censos demográficos do IBGE (2010). 

 

Por último, observa-se que houve um incremento da população total, na maioria dos 

municípios e no conjunto do território, com crescimento da população total em 73,4% dos 

municípios do Alto Oeste, com destaque para os municípios de Pilões (80,13%), Rafael 

Fermnandes (74,55%), Pau dos Ferros (71,1) e São Francisco do Oeste (66, 12%). Assim, a 

análise da evolução, nas três últimas décadas, mostra a existência de crescimento bastante 

significativo no cenário urbano. Uma das características dos 10 (dez) primeiros municípios 

que tiveram maior crescimento da população urbana é que, com exceção do muncípio de 

Portalegre, todos eles são municípios bastante pequenos, que possuem entre 2 mil e 5 mil 

habitantes. Em todas as áreas de retrocesso demográfico, percebe-se a existência de um 

modelo econômico rural agrário com poucas possibilidades (ou incapaz) de sustentar a 

população. São áreas marcadas, sobretudo, pelas dificuldades de desenvolverem atividades 

agrícolas e pela ausência de alternativas de emprego, especialmente para a população jovem, 

que procura modo de vida mais favorável. 

O último censo demográfico, realizado em 2010, indicou que a população total do 

Alto Oeste naquele ano era de 196.291 habitantes; 127.158 (64,8%) pessoas residindo em 

áreas urbanas e 69.133 (35,2%), no meio rural. Observa-se que, na atualidade, diferente da 

década de 1980, aproximadamente 65% da população do Alto Oeste vive nas cidades. Essa 

redução da população rural não constitui particularidade do Alto Oeste (e nem do Rio Grande 

do Norte) e não está à margem das mudanças estruturais provodadas pelas políticas agrárias 

de modernização da agricultura, realizadas pelo país, a partir da segunda metade do século 
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XX, especialmente entre as décadas de 1960 e 1980, período que foi testemunha de enorme 

êxodo rural em todo o Brasil100. 

 

Tabela 3 – Evolução da população urbana, rural e total no Alto Oeste, 1980 a 2010 

 População Urbana População Rural População Total 

Anos Nº 

Habitante 

      (%) Nº 

Habitante 

      (%) Nº 

Habitante 

      (%) 

1980 58393 35,8 104605 64,2 162998 100 

1991 89748 50,6 87520 49,4 177268 100 

2000 109158 59,0 75819 41,0 184977 100 

2010 127158 64,8 69133 35,2 196291 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE, 2010. 

 

5.1.2.3 Características econômicas 

 

A descrição de algumas características da realidade econômica do Alto Oeste 

constitui passo importante para a interpretação dos elementos do território, tendo em vista que 

os fenômenos econômicos e sociais não acontecem em único, senão que ocorrem, 

evolucionam e se materializam em espaço concreto, geográfico e determinado. 

 

a) A estrutura das atividades econômicas:  

 

A estrutura econômica do Alto Oeste, caracteriza-se pelo forte predomínio do setor 

de serviços frente aos demais setores. Esse setor também é predominante na absorção de mão 

de obra. Em muitas circunstâncias se produz um deslocamento da mão de obra de outros 

setores para o setor de serviços. Como uma das principais características dos serviços está o 

fato desta nomeclatura englobar estabelecimentos com realidades muito heterogêneas, como 

são o comércio, o estabelecimento bancário, o consultório médico, a prefeitura, a igreja, a 

escola etc. Tal heterogeneidade se diferencia pelo tipo de serviço prestado e não cabe 

homogeneização em outros níveis. Nessa diversidade, alguns subsetores de serviços (bancos, 

transportes, seguros, etc) têm significado mais voltado ao âmbito econômico, enquanto os 

outros (relativos aos serviços propriamente ditos), têm significado mais voltado à esfera 

                                                 
100Neste período o êxodo rural alcançou quase 30 milhões de brasileiros. 
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social. Tais diferenças se traduzem em uma diversidade de peso específico entre os diferentes 

subsetores, que dá ao setor relativa abrangência. 

 

Figura 6 - Evolução da Participação das atividades econômicas no VAB  

                   do PIB, 1999 e 2009. 

 

                  Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2010). 

 

b) População ocupada por setores econômicos 

 

A capacidade dos setores produtivos gerarem emprego se caracteriza como fator 

importante na evolução da população de determinada localidade. Nesse sentido, na sequência, 

faz-se breve descrição das principais atividades econômicas capazes de ocupar a população 

ativa do do Alto Oeste. Paralelamente às mudanças na estrutura demográfica, o estado 

potiguar, a exemplo do resto do país, experimentou algumas transformações na sua estrutura 

setorial, traduzidas pela menor participação dos setores agropecuário e industrial, e maior 

participação dos serviços na composição do PIB estadual. As mudanças nas atividades 

econômicas e os problemas estruturais que passaram nos últimos anos, traduzem-se em 

constantes oscilações no posicionamento das atividades econômicas na geração de emprego.  

Em relação à ocupação, sua distribuição segue normalmente as oscilações das 

atividades produtivas, que depende da intensidade do processo de reestruturação.A 

distribuição de emprego por atividade (Tabela 4) no Alto Oeste e no RN, segue o mesmo 

comportamento  dos setores na formação do Valor Adicionado Bruto (VAB) do PIB, ou seja, 

Agropecuária Indústria Serviços

1999 5,49 8,71 81,59

2010 9,84 7,84 75
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menor participação dos setores agropecuário e da construção, e maior participação da 

indústria e dos serviços.  

Em relação ao setor agropecuário é importante destacar que, apesar do pouco número 

de emprego direto, apresentado por esse setor, existem vários empregos indiretos gerados a 

partir do conjunto das atividades complementares à agropecuária (transporte, distribuição de 

produtos, comércio, etc), mas as informações são de difícil acesso pelos procedimentos 

estatísticos. 

Outro aspecto importante é a contribuição do setor de serviço na absorção de mão-

de-obra formal, apesar de relativa perda no período compreendido, fato verificado 

especificamente pela redução da participação do emprego na administração pública (45,14 em 

1996 para 33,29 em 2006), como um dos principais subsetores no setor de serviços. No ano 

2006, os serviços responderam por 78,71% dos empregos formais do estado e representaram 

68,4% da composição do PIB.  

 

    Tabela 4 – Empregos por setor de atividade, no Alto Oeste e RN, 1996 e 2006 ( %) 

Setor Alto Oeste Rio Grande do Norte 

 1996 2006 1996 2006 

Agropecuária 3,65 4,03 2,63 3,81 

Indústria 4,63 4,98 12,47 13,55 

Construção 2,13 2,47 1,96 3,93 

Serviços 89,59 87,97 81,96 78,71 

    Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2010). 

 

A evolução do emprego no setor industrial também foi significativa (especialmente 

para o estado), com picos registrados principalmente no período de maior crescimento da 

economia do estado, entre 2000 e 2002. A indústria extrativa representava 10,2% da produção 

final, enquanto a indústria de transformação só aportava  7,4%. A primeira é formada 

basicamente pela exploração das atividades petrolíferas e de gás natural, de grande 

importância econômica para o estado. Apesar de sua importância na composição do PIB, o 

desempenho na geração de emprego é baixo, no ano 2006, a indústria extrativa só respondeu 

por 1,24% do emprego formal no estado, enquanto a indústria de tranformação empregou 

11,77% da força de trabalho. 
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c) Renda, pobreza e desigualdade 

 

Os dados apresentados na figura 7 refletem a evolução dos índices da renda, da 

pobreza e desigualdade material no Alto Oeste, no período de duas décadas. As colunas 

maiores se referem à renda per capita, em valores monetários para o conjunto do território. As 

demais, mostram o comportamento dos índices da população extremamente pobre e da 

população pobre, respectivamente. Como se pode ver ao longo da distribuição,apesar da 

severidade dos números, parece claro os avanços relacionados com os logros da redução da 

pobreza, com melhorias significativas nas variáveis.  

Efetivamente, entre 1990 e 2009, o Brasil teve importantes avanços na eliminação da 

pobreza extrema e, como resultado, a renda de 60% dos brasileiros aumentou. Ao todo, 25 

milhões de pessoas deixaram de viver na pobreza (extrema ou moderada). As novas 

modalidades de políticas públicas de redistribuição (ou transferências) de renda, passaram a se 

concentrar principalmente na população pobre e extremamente pobre em todo o país. 

 

Figura 7 – Comportamento da renda, pobreza e desigualdade no Alto Oeste, 1991 a 2010. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD (2013). 

 

No entanto, apesar de alguns avanços, o Brasil ainda tem muitas lacunas a resolver 

no tema da igualdadem, para a promoção do bem estar social. A persistência da desigualdade 

reflete também na debilidade do modelo distributivo, com importantes intervalos e com 

grandes desigualdades territoriais no âmbito do país (dentro das regiões e inseridas nelas). 
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Primeiramente, persistem problemas econômicos básicos, ligados à estrutura produtiva e às 

infraestruturas, que dificultam a diversificação das atividades em muitas partes do país. 

Depois, existe um grave problema estrutural de vulnerabilidade social, com porcentagem 

muito ampla da população, que vive com rendas pouco superiores à linha de pobreza e de 

extrema pobreza e muito dependentes de programas de transferências de renda do governo 

Federal. Por último, o país está longe de oferecer cobertura ampla e universal de serviços e de 

possuir estruturas institucionais próximas às demandas sociais. 

 

5.1.2.4 Características da estrutura fundiária e agrária 

 

Não resta dúvida que esse fator tem importância, tanto em relação à gestão da terra 

em si, como no aspecto sociológico do agricultor e sua família. Teoricamente, o fato de ser 

proprietário supõe uma série de vantagens,  do ponto de vista de gestão de estabelecimento 

agropecuário, principalmente da segurança de permanência, que permite realizar muitas 

melhoras e que podem ser planejadas em prazos mais longos.  

  

a) A estrutura da propriedade da terra 

 

Em relação à estrutura fundiária de propriedade da terra, o Brasil tem uma das 

maiores desiguadades, se comparado com outras partes do mundo. Apesar de que no país 

houve inúmeras iniciativas para corregir os problemas referentes à propriedade da terra, o país 

ainda não se encontra preparado para oferecer mudanças significativas concernentes às 

políticas sobre a propriedade da terra.   

A estrutura agrária do Alto Oeste tem como característica predominante, as pequenas 

propriedades de base familiar. Em 2006, aproximadamente 66,4 % desses estabelecimentos 

tinham áreas menores que 20ha. No Alto Oeste, a exemplo de outras partes do país, ainda 

predomina a realidade de concentração das terras em poucas mãos. Sobre 316.687 hectares de 

terra e 12.901 estabelecimentos agropecuários, os que possuem menos de 5 ha representam 

38,1% dos mesmos, e suas terras somam apenas 5,1%  do espaço total. No outro extremo, 

3,8% dos estabelecimentos (com mais de 200 ha), controlam 22,4% da superfície agrária.  
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Tabela 5 – Estrutura da propriedade da terra no Alto Oeste do Rio Grande do Norte (%), 

1996 e 2006 

Tamanho (ha) 1996 2006 

 % do total % do total 

 Menos de 5 ha 38,15 38,1 

5 a menos de 20 ha 24,5 28,3 

20 a menos de 50 ha 13,0 14,7 

50 a menos de 100 ha 7,1 7,4 

100 a menos de 200 ha 3,8 4,1 

Superior a 200 ha 3,4 3,8 

% da área total as propriedades com menos de 5 ha (%) 4,5 5,1 

Área média das propriedades com mais de 200 ha (%) 30,9 22,4 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006, IBGE (2010). 

 

O exame estatístico comparativo dos dados (1996 e 2006), sobre a estrutura da 

propriedade,  revelam um esquema permanentemente imóvel nos estabelecimentos com 

menos de 5 hectares e uma sequência de aumento do número de estabelecimentos acima de 

20ha, inclusive, nas propriedades de tamanhos superiores a 200 hectares. Por outro lado, 

percebe-se uma tendência de desconcentração das terras referente à redução da área total das 

propriedades com mais de 200 hectares, de 30,9 em 1996 para 22,4, em 2006. Efetivamente, 

parece obvio que, as propriedades com mais de 200 hectares diminuíram de tamanho, mas não 

em quantidade. No entanto, esse exercício demandaria uma análise mais aprofundada no 

campo das estruturas das propriedades agropecuárias no Alto Oeste. Lamentavelmente não se 

pode esclarecer no momento essa questão de vital importância, por não ser objeto da presente 

pesquisa. 

 

b) O regime de propriedade da terra: formas atuais da condição do produtor 

 

As terras no Alto Oeste potiguar, caracterizam-se pela existência de 12.901 pequenos 

e médios estabelecimentos agropecuários e por algumas formas de regime de propriedade, a 

saber: as propriedade do produtor; as propriedades arrendadas (em dinheiro, em parceria ou 

de “meeiros”); e as terras que são simplesmente objeto de ocupação.  

Mediante os dados do Censo Agropecuário de 2006, pode-se ter uma ideia 

relativamente aproximada das características da propriedade da terra no Alto Oeste. A Tabela 

6, apresenta a distribuição das terras, segundo as diferentes formas de condição do produtor, 

com destaque para as terras que são trabalhadas pelos proprietários, que representam 76% do 

total dos estabelecimentos agropecuários. Segundo essa fonte, existem 9.806 estabelecimentos 
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em que os agricultores são proprietários, ocupando superfície de 286.662 hectares e com 

média de 29,2 hectares por unidade de estabelecimento. Nessa situação, o proprietário é, ao 

mesmo tempo, agricultor. De acordo com os dados do Censo agropecuário, tem-se que em 

nível territorial 76% dos estabelecimentos funcionam em regime de propriedade, 13,9% em 

parceria e 5,6% em regime de ocupação.  

 

Tabela 6 –  Formas de ocupação da terra por condição do produtor, 2006. 

Condição Nº de 

estabelecimentos 

Área dos 

estabelecimentos 

(%) do total dos 

estabelecimentos 

Proprietário 9.806 286.662 76 

Parceiro 1.799 10.726* 13,9 

Ocupante 717 10.199 5,6 

Outros 579 9.100 4,5 

Total 12.901 316.687 100 

Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE (2012). 

* Em seis dos municípios do Alto Oeste esses dados não estavam disponíveis.  

 

Nas terras que são adquiridas de propriedade das entidades públicas, é necessário 

agregar, aos títulos provisórios, os domínios adquiridos e as terras, objeto de Reforma 

Agrária. Essas últimas são distribuídas entre os agricultores em forma de pequenos “lotes”, 

sendo partes integrantes dos chamados “assentamentos”. 

A explicação das diferenças, na condição do produtor, radica, sem dúvida, em uma 

série de circunstâncias que contribuíram à diversificação da propriedade da terra. Muitas 

estruturas de propriedade surgiram à raiz de algumas formas de legalização e ocupação de  

propriedades; em outras situações, por tradições e sucessivas operações de compra e venda, 

além de outras tantas formas de aquisição.  

A dinâmica que experimentou a estrutura agrária no estado do RN, depende também 

do destino que foi dado à terra. Existem situações que, a compra da terra por outro agricultor 

(ou outra pessoa), através da compra ou arrendamento, permitiria o aumento da unidade 

produtiva, mas também pode ser que essas terras fiquem excluídas da produção e sejam 

transferidas para outros usos ou fiquem simplesmente abandonadas, resultando na redução da 

superfície dedicada ao cultivo agrário. 

Um dos principais problemas em relação à propriedade da terra é o minifundismo 

dos estabelecimentos agropecuários, que constitui um problema estrutural para o agricultor. 

Tais problemas reforça a necessidade de planejar atuações de políticas públicas no sentido de 
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transformar as terras (geralmente de grandes propriedades), que permanecem improdutivas 

para a comunidade, em estabelecimentos agropecuários. 

 

c) Formas de aproveitamento da terra 

 

As formas de aproveitamento da ocupação do sertão do estado se deu basicamente 

pelas atividades de subsistência agrícolas e pecuárias. Dessas atividades, a pecuária se 

desenvolveu mais. A criação de gado se constituiu em importante atividade para a ocupação 

de espaços vazios do interior do estado. Na medida em que expandia a criação de gado, pela 

incorporação de novas áreas, as atividades pecuárias se deslocavam para as áreas de interior 

do estado. A produção agrícola sempre encontrou  sérias limitações, tanto nas difícies 

condições climáticas, como na organização do solo aproveitável, mantendo-se basicamente 

como uma atividade de subsistência, com pouca vocação comercial. 

 

Aproveitamento dos Cultivos 

 

As terras de cultivo estão distribuídas em unidades de exploração que atendem, em 

boa parte, à adaptabilidade dos cultivos e à facilidade para a realização do esforço do trabalho 

de caráter familiar. A superfície das terras do Alto Oeste corresponde a 497.722l hectares, 

dividida, basicamente, em três tipos de aproveitamento: a produção de alimentos, a 

fruticultura de sequeiro e a pecuária. Em algumas zonas se entrelaçam áreas cobertas por 

pastos, com outras preparadas para plantar, com características nitidamente diferenciadas para 

diversos usos. Em geral, são basicamente atividades voltadas para a subsistência da família, 

em decorrência do reduzido tamanho dos estabelecimentos. As áreas ocupadas por cultivos 

são as mais reduzidas; além disso, existem situações de terras abandonadas devido as 

dificuldades de chuvas na região, que acarreta consideráveis perdas das colheitas. 

A produção de alimentos é desenvolvida principalmente pela agricultura familiar. Os 

principais  cultivos se dividem em temporários e permanentes (Tabela 7). Os produtos de 

destaque na lavoura temporária são: a cana de açucar, o feijão,o milho e a mandioca. Os 

produtos da lavoura permanente se destacam, principalmente, pela fruticultura de sequeiro, 

com a produção de banana, de castanha de caju e de manga. Essa última, caracteriza-se como 

um dos principais produtos da região. Na fruticultura de sequeiro, cultivada em grande parte 
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dos municípios, além dos produtos especificados, se destacam também a produção de 

graviola, goiaba, pinha (ata/fruta do conde) etc., são cultivos que despertam interesse para os 

produtores da região, mas que tropeçam fundamentalmente nos problemas relacionados aos 

períodos de secas. Em todo caso, esses produtos, em algumas épocas do ano, beneficiam-se 

das conjunturas econômicas do mercado local, posto que a grande maioria destas ocupações 

são relaizadas pelos trabalhadores autóctonos, de um lado, a destreza profissional que a 

atividade requer e, de outro, a dureza das condições de vida para quem a executa, 

especialmente nos períodos de seca.  

Com uma produção de 3.820 toneladas, os principais produtos da lavoura 

permanente, em 2010, ocuparam área de 5.303 hectares. São geralmente espécies  com 

características de colheitas de ciclo anual (banana, castanha de caju, mangas, etc.) e, à 

exceção da amêndoa da castanha de caju, ocupam pouquíssimos hectares. Naquele mesmo 

ano, os principais produtos da lavoura temporária atingiram uma produção de 18.370 

toneladas, distribuídas em 19.587 hectares. São plantações de períodos regulares, cultivados 

geralmente em pequenas propriedades. Todos esses produtos são cultivados em diferentes 

municípios do território, mas isso não quer dizer que existe substituição de cultivos 

organizada, sistemática ou relevante em termos de magnitude, ou seja, não se pode falar de 

mutações estruturais relevantes nos cultivos da agricultura do Alto Oeste. 

 

Tabela 7 – Principais cultivos no Alto Oeste (lavoura permanente e temporária), 2010. 

CULTIVOS Quantidade produzida 

(tonelada) 

Área colhida 

(ha) 

LAVOURA PERMANENTE   

Banana 2.652 130 

Castanha de caju 611 5.088 

Manga 557 85 

LAVOURA TEMPORÁRIA   

Cana de açucar 11.257 332 

Feijão 1.803 7.153 

Mandioca 2.515 2.795 

Milho 2.795 9.307 

Fonte: Produção Agrícola Municipal 2010, IBGE (2012). 

 

O modelo de plantios tradicionais é o mais característico e predomina, na maioria 

desses produtos, na medida em que são cultivos realizados majoritariamente para o 

abastecimento doméstico, tanto das necessidades humanas como de nutrição animal. A 

dinâmica temporal dos cultivos indica uma utilização cada vez menos importante, e menos 
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generalizada (falta de chuvas regulares, redução da força de trabalho para as atividades 

agrícolas, transformações na pauta de comportamento, hábitos de consumo etc.,), além da 

produção desses cereais (cultivos). Produz-se uma série de produtos hortifrutigranjeiros que, 

todo o tempo e, cultivadas em pequenas hortas, contribuem para o autoconsumo de muitas 

famílias camponesas.  

Ao serem, em boa medida, atividades de subsistência e complementares, todas elas 

não deixam de ser significativas no setor agrário do Alto Oeste. Para alguns agricultores, que 

se ocupam da produção desses cultivos, essa atividade se caracteriza como temporária, 

aprovisionando renda, que lhe permite encarar com certo desafogo econômico os meses 

durante os quais permanecem ociosos. 

 

Aproveitamento pecuário  

 

A pecuária constitui outro grande pilar, sobre o qual descansam tradicionalmente os 

agricultores do Alto Oeste. Muitos criadores encontram nessa atividade uma fonte de renda de 

suma importância, através da qual não só podem suprir algumas de suas necessidades no 

âmbito familiar, senão que tem servido como importante fonte de renda, seja na venda do leite 

(e seus derivados), seja na venda de animais.  

Quanto à composição interna do censo pecuário do Alto Oeste, o predomínio (com 

diferença significativa sobre as demais espécies) corresponde à pecuária bovina, com 50,2% 

do total do rebanho, equivalendo a aproximadamente quatro vezes a quantidade de cabeças de 

caprino. A criação ovina representa 20,7% do total, a suína 16,3% e a caprina é a espécie de 

menor relevância em termos de número de efetivo, com aproximadamente 12,8% (29.625 

cabeças).  

A característica mais notável do gado, é sua distribuição relativamente regular por 

todo o Alto Oeste. Tal dispersão, deve-se ao caráter minifundista dos estabelecimentos 

agropecuários no território, sendo poucos os que superam 50 cabeças. Os pequenos 

estabelecimentos agropecuários familiares completam suas rendas e suas dietas alimentares 

com as atividades pecuárias. Quase todos os agricultores mantém em seus estabelecimentos 

distintos animais em uma espécie de pecuária doméstica. Nesse aspecto, os recursos 

provenientes da produção e da venda de pequenos animais, bem adaptados às condições 

topográficas e climáticas da região, constituem-se em importantes fontes complementares de 

renda.  
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Os caprinos e ovinos desempenham importantíssimo papel nesse aspecto, dadas as 

características peculiares de resistência às oscilações estacionais de clima e de menos 

exigências concernentes aos cuidados e à qualidade da alimentação. 

 

Figura 8 – Composição dos principais rebanhos da pecuária do Alto Oeste, 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Produção da Pecuária Municiapal, IBGE (2012). 

 

A importância histórica da pecuária esteve marcada fundamentalmente pela 

necessidade de complementar a atividade agrícola com a pecuária, a fim de incrementar 

rendas insuficientes, advindas da agricultura e pela importância do leite como fonte de 

alimento para a família. A atividade no território é praticada em reduzidas superfícies de 

pastagens, além dos problemas provenientes da estiagem, muito característico na região. 

Durante a estiagem, o gado sofre e passa períodos de fome, pisoteiam o terreno dificultando o 

desenvolvimento da vegetação. Mesmo assim, os pequenos criadores não se resignam em 

perder essa fonte de riqueza que (pra eles) é a atividade pecuária, pois são maiores as 

possibilidades de encarar com êxito os piores anos agrícolas. Essa postura dá mostra mais que 

suficiente para oferecer soluções válidas para encontrar o sustento nas terras que têm 

características particulares. 
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CAPÍTULO VI 

POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO OESTE. 
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6 POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO OESTE DO RN. 

 

Tal como definido na parte introdutória, o objetivo desta investigação vai além dos 

fundamentos especificamente teóricos. Por este motivo, a partir deste capítulo definem-se os 

resultados das análises sobre as estratégias das intervenções em uma área concreta: no Alto 

Oeste do Rio Grande do Norte. Igualmente, como acontece com a maioria das políticas 

públicas, sua implementação (inclusive de planos e programas) é tarefa complexa que requer 

esforço contínuo, tendo em vista que as inércias territoriais são muito fortes e os resultados 

das intervenções, nem sempre, são os esperados, dado que se baseiam em diagnósticos e 

previsões, sempre acompanhadas por certo grau de incerteza e que, mesmo se tentando 

reduzi-la ao máximo, cabe assumi-la como parte do processo de gestão das políticas 

territoriais. 

Este capítulo divide-se em duas partes. A primeira apresenta as principais 

características das políticas e programas públicos com implicações no meio rural no Alto 

Oeste, descrevendo os objetivos, mecanismos e os instrumentos de intervenção. A segunda 

parte procura discutir se as formas de intervenção das políticas públicas de desenvolvimento 

para o meio rural constituem ações capazes de materializar processos de desenvolvimento 

rural com base territorial. Consiste em analisar a importância das políticas públicas a partir da 

interpretação dos atores locais (agricultores familiares, seus coletivos e demais pessoas ou 

entidades implicadas no desenvolvimento rural dessa área). 

 

6.1 TIPOLOGIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COM IMPACTOS NO ESPAÇO RURAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Esta parte descreve as principais políticas públicas com impactos no meio rural do 

Rio Grande do Norte (RN). Faz-se uma tipologia das principais políticas, programas e 

estratégias com impacto no meio rural do RN, descrevendo seus objetivos, mecanismos de 

implantação e a capacidade do estado e seus municípios de gerar processos dinâmicos para 

desenvolver programas no âmbito local. Neste caso específico daremos mais prioridade às 

intervenções com características territoriais; não necessariamente que esse componente seja 

predominante, senão que denote preocupação pelos problemas territoriais.  
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6.1.1 As principais políticas para o rural no RN: tipologia dos programas com impacto 

no Alto Oeste 

 

O breve repasso sobre as características gerais nas políticas para o meio rural 

brasileiro, especialmente a partir dos anos 1990, integradas em diferentes programas, 

permitiu-nos obter a valorização das principais linhas de atuação em torno do desenho, de 

objetivos e, especialmente, da variedade de órgãos envolvidos na tarefa de corrigir os 

desequilíbrios territoriais do país, através do apoio e esforço para colocar em funcionamento 

programas de desenvolvimento em áreas rurais.  

Depois da descrição do panorama das políticas públicas para o rural brasileiro, na 

sequência, faremos a tipologia das principais políticas e programas com implicações no meio 

rural do Rio Grande do Norte (RN).  

 

6.1.1.1 Políticas e programas 

 

De acordo com a amostra apresentada no quadro 14, pode-se observar que existe 

número considerável de políticas e programas no RN. Procurou-se selecionar, especialmente, 

as ações com impacto (maior ou menor intensidade) nos territórios rurais do estado. A grande 

maioria das ações é de origem do Governo Federal.  Isso mostra que a maioria delas é 

implementada em diferentes âmbitos geográficos do país101.  

Muitas políticas e programas da amostra têm período médio de execução de 5 anos. 

Em alguns casos, o que é novo é a denominação da iniciativa, que passa a envolver vários 

programas, como é o caso do programa territórios da cidadania, criado em 2008, que, apesar 

de nova denominação e inovação na forma de intervenção, engloba vários programas que 

existiam ou que deixaram de existir e voltaram com algumas modificações e/ou com novo 

nome. 

                                                 
101 Estudo realizado por Senra (2007, p. 12) chamou a atenção para o grande contingente e sobreposição espacial 

de políticas e programas territoriais no país e a dificuldade de articulação entre eles. Segundo o próprio estudo, 

existe “um grande contingente de políticas territoriais, convivendo no País, dirigidas às macrorregiões, regiões 

integradas de desenvolvimento econômico e social, mesorregiões, microrregiões, regiões especiais (Amazônia 

Legal, Faixa de Fronteira, Semiárido Nordestino), territórios rurais, bacias hidrográficas, territórios étnicos e 

culturais, entre outros. 

. 
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Quadro 14 - Principais políticas e programas no meio rural do RN 

Origem                                Políticas/programas/planos 

Brasil Programa de Geração de Emprego e Renda Rural (Proger Rural) 

Brasil Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) 

Brasil Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

Brasil Programa Garantia Safra 

Brasil  Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat) 

Brasil Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater) 

Brasil Pronaf Infraestrutura e Serviços Municipais 

Brasil Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar 

Brasil Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA); 

Brasil Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

Brasil Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); 

Brasil Territórios da Cidadania 

Brasil Programa Fome Zero (Bolsa família, inclusão produtiva, Segurança Alimentar, etc.) 

Brasil Programa de Geração de Emprego e Renda Rural (Proger Rural); 

Brasil Programa Mesorregiões de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-

Regionais (PROMESO) 

Brasil Programa de Modernização da Atividade Pecuária 

Brasil Programa Nacional do Crédito Fundiário 

Brasil Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamentos 

Brasil Educação do Campo (PRONERA) 

Brasil Programa Nacional de Habitação Rural 

Brasil Assentamentos para Trabalhadores Rurais 

Brasil Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) 

RN Programa de Desenvolvimento Solidário (PDS) 

RN Programa do Leite 

RN Programa de Adutoras 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 

Tendo em vista a variedade de programas e a complexidade das ações, dependendo 

do âmbito implantação e seu alcance - programas com maior abrangência até subprogramas 

com atuações mais concretas - podemos estabelecer algumas considerações. Em primeiro 

lugar, existem programas com enfoques mais setoriais, bem específicos, com diferenças nos 

critérios de recursos financiados e eleição de áreas e/ou setores a serem beneficiados, são 

programas com pouca ou nenhuma consideração com o entorno. 

 Em segundo lugar, outros programas estão desenhados para atender as novas 

demandas da população rural, especialmente relacionadas a melhoria das condições de vida 

dos pequenos produtores rurais. Algumas medidas, como a diversificação das atividades 

(agrícolas e não agrícolas) para melhorar o emprego e renda rural e a conservação dos 

recursos naturais, estão entre as metas desses programas.  
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Por último, existem algumas iniciativas de ações inovadoras, dirigidas a áreas rurais 

específicas, com elevado componente territorial e estrutural. São ações em consonância com 

as preocupações da sociedade atual, que tratam de distintos temas (educação, pobreza rural, 

crédito rural, saúde, inovação, emprego, etc.), com fortes características sociais e mudanças 

nas estratégias e modelos sociais, dado que o mesmo programa afeta instituições públicas, 

privadas e sociedade civil (associações, sindicatos rurais, agricultores, etc.). 

 

 6.1.1.2 Âmbitos temáticos e objetivos 

 

Os âmbitos temáticos e objetivos das políticas e programas descritos na amostra são 

bastante amplos e envolvem vários aspectos que podem afetar a dinâmica das áreas onde 

atuam. Tal amplitude mostra a variedade de demandas não cobertas e a necessidade de inter-

relação das políticas públicas nestas áreas, dada a complexidade das ações que devem ser 

levadas a cabo para reduzir os problemas nos territórios rurais do RN.  Em sentido amplo, os 

objetivos gerais dos programas procuram enfatizar a melhoria da qualidade de vida da 

população rural, garantir e melhorar os níveis de emprego e renda, com ênfase na 

diversificação das atividades e no melhor aproveitamento dos recursos, dentro do enfoque da 

sustentabilidade. Na sequência, apresentaremos os principais âmbitos e objetivos temáticos 

extraídos dos programas:  

 

a) Emprego e renda. São programas que incentivam a melhoria e a diversificação da 

produção no meio rural, em especial dos agricultores familiares, através de linhas 

de financiamento para pequenas propriedades rurais, quer seja para o 

desenvolvimento de atividades agrícola ou não (Programa de Geração de Emprego 

e Renda Rural-Proger Rural, Pronaf, etc.); 

b) Educação e formação. Incluem programas e ações relacionados com a melhora do 

nível educacional da população dos territórios rurais e com sua formação, tanto 

nos aspectos agrárias como na dinâmica e gestão de políticas de desenvolvimento 

rural. Nesta categoria incluem-se programas como PRONERA, Assistência 

Técnica e Extensão Rural, etc.; 

c) Melhoria da produção e comercialização de produtos do meio rural. Muitos dos 

programas estão direcionados a favorecer meios para melhorar a produção e 

fomentar iniciativas comerciais para os produtos dos agricultores e suas 
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associações, de forma a agregar valor adicional aos seus produtos, melhorar suas 

rendas e incentivar o dinamismo do setor agrário;   

d) Meio ambiente, agricultura e silvicultura. As ajudas para estes âmbitos pretendem 

contribuir para o mantimento de algumas atividades agrícolas tradicionais e áreas 

naturais, mantendo o desenvolvimento de suas funções econômicas, sociais e 

ecológicas, fomentando a consecução do desenvolvimento sustentável; 

e) Reforma agrária, infraestrutura e assistência técnica: são objetivos de programas 

que pretendem facilitar o acesso à terra pela população rural, melhorar as 

infraestruturas para produção e viabilizar sua comercialização, além de dar 

assistência às atividades desenvolvidas nas propriedades rurais, tanto no sentido de 

diversificar as atividades produtivas como medidas de conservação ambiental e 

melhor utilização dos recursos locais (os programas Pronaf, na modalidade 

infraestrutura e serviços; PNRA; PNCF; energia nas propriedades rurais, “luz para 

todos” e, os de Assistência Técnica, são que abarcam alguns destes objetivos); 

f) Redução da pobreza rural e segurança alimentar: estes temas convertem-se em 

importantes metas dos programas para o meio rural, dado que são nestas áreas 

onde se concentram os maiores índices relativos de pobreza e desnutrição. Neste 

sentido, as políticas para o meio rural encontram-se ante a necessidade e obrigação 

de atuar nesta direção, especialmente em garantir, completar e melhorar os 

serviços básicos e sua qualidade, pois são aspectos imprescindíveis e relacionados 

com a possibilidade de desenvolvimento rural e sustentável (alguns programas 

apontam nesta direção, entre eles estão o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), o Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR), os programas do fome 

zero, etc.). 

Várias outras metas e ações estão incluídas nos programas com o objetivo de 

melhorar as condições de vida no meio rural. Em todos estes casos, devido à variedade de 

estratégia das políticas e às interpretações que se fazem das mesmas em diferentes contextos, 

não é difícil haver variações de programas e atuações entre os espaços rurais (por exemplo, as 

estratégias orientadoras de emprego e de diversificação das atividades podem ser diferentes 

entre um território e outro). Por isso, uma das inovações das políticas para os territórios rurais 

é que a formulação e implementação do programa sejam feitas com a participação da 

população local, como atores conhecedores do território e, portanto, mais próximos para 

realizar o controle social dos recursos públicos.  
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Do ponto de vista funcional, a grande novidade é a estratégia integrada que deve 

girar em torno dos aspectos aglutinadores dos programas, o que permite desenvolver ações de 

cooperação dentro e entre os territórios. Podemos destacar os esforços, nesse sentido, a partir 

da formação dos territórios rurais, como espaços de discussão e aplicação integrada de vários 

programas e em diferentes âmbitos de atuação, a saber: direitos e desenvolvimento social; 

organização sustentável da produção; saúde, saneamento e acesso à água; educação e cultura; 

infraestrutura; apoio e gestão territorial e ações fundiárias (BRASIL, 2009). São ações 

aglutinadas em torno do programa Territórios da Cidadania102, do qual participam vários 

Ministérios e Órgãos do Governo Federal, os governos estaduais, municipais e os colegiados 

territoriais.  

O enfoque territorial no desenvolvimento rural coloca o desafio na melhor integração 

das políticas públicas e maior coordenação entre as organizações governamentais e a 

sociedade civil organizada (DAVOUDI, 2007, p. 71). Não obstante, argumentos sólidos e 

claros serão fatores fundamentais na hora de convencer segmentos de políticas e programas 

setoriais para juntar esforços numa estratégia territorial. Neste sentido, mostra-se a 

necessidade de importantes redes de informação e conhecimento sobre as políticas, 

especialmente, da parte dos beneficiários, além do fortalecimento de instituições e redes 

institucionais, em torno destes objetivos, para maior controle social dos seus resultados.  

 

6.1.1.3 Estrutura do processo e responsáveis pela implantação 

 

O Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA)103 e 

da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), é o principal responsável pelas 

iniciativas e desenho das políticas e programas para o meio rural. No âmbito dos territórios 

rurais, constituídos como unidade de planejamento para integração e implementação das 

                                                 
102 Este programa foi lançado em 2008 pelo Governo Federal, com o objetivo de melhorar as condições de vida 

das pessoas que vivem em regiões rurais (territórios rurais). O programa prevê ações em 120 territórios rurais, 

por meio de 203 ações de 22 órgãos do Governo Federal. No estado do RN, em 2008, foram investidos 284,4 

milhões pelo programa, com destaque para o programa do biodiesel, com a inclusão de 2.000 famílias, segundo o 

Governo brasileiro. Até agosto de 2009 tinham sido atendidos seis territórios da cidadania no estado, com 

investimento executado no valor de R$ 461,4 milhões (BRASIL, 2009). 

 
103 A estrutura do MDA abarca a Secretaria Reordenamento Agrária (SRA), a Secretaria do Desenvolvimento 

Territorial (SDT), a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento 

Rural (NEAD) e a Ouvidoria Agrária Nacional (OAN). Como organismo colegiado inclui o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e como autarquia vinculada o Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, como autarquia a ele vinculada dedicada à realização da reforma agrária (BRASIL, 2004). 
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políticas públicas, o MDA tem, entre suas atribuições, o objetivo de realizar a reforma agrária 

e promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores 

familiares104; compete também a esse órgão da administração direta definir, aplicar e 

supervisionar as políticas para o meio rural no país. 

No geral, as políticas e programas desenhados e organizados a partir da escala 

nacional necessitam da adesão e participação dos estados, municípios e da sociedade 

organizada para garantir o acesso da população local aos recursos dos programas.  Em 

concreto, exigem uma complexidade de relações e responsabilidades de governos em 

diferentes escalas (Federal, estaduais e municipais), além do envolvimento de uma variedade 

de agentes e atores locais.  São necessárias diferentes estruturas para articular e integrar as 

ações setoriais em um objetivo comum, características de grande importância nas políticas de 

incentivo aos territórios rurais. Neste cenário, alguns esforços estão sendo desenvolvidos para 

estruturar as funções das administrações de maneira que permita estabelecer as prioridades e 

instalar competências em estados e municípios para maior capacidade de análise e gestão na 

melhor utilização dos recursos, bem como de seus impactos redistributivos nos territórios. 

Muitas das iniciativas partem da valorização da gestão eficaz como ponto de partida para 

afrontar os problemas do meio rural. 

Em todo caso, é cada vez mais frequente o aumento do número de órgãos de 

diferentes escalas implicados no processo de implantação das políticas e programas nos 

territórios105. Não obstante, em muitos casos, a grande variedade e quantidade de órgãos, 

programas e sistemas setoriais envolvidos e com implicações no meio rural dificultam as 

articulações e aplicações práticas das políticas públicas em determinado território (SENRA, 

2007, p. 12). 

 

 

                                                 
104 Estrutura regimental do MDA, regulamentada pelo Decreto 6.803 de 03/04/2009 (Capítulo I, Art. 1º ) 
105 Em nível federal existe uma variedade de Ministérios e agências setoriais que formulam e implementam 

políticas públicas, entre eles, incluem-se: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da 

Integração Nacional (MIN), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Ministério das Cidades (MC), Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), Banco do Nordeste (BNB) e Banco do Brasil (BB). 
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6.1.1.4 Principais estratégias de aplicação e instrumentos financeiros das políticas nos 

territórios rurais 

 

A partir da criação do PDSTR, as estratégias foram unificadas em torno da 

implementação e da autogestão dos processos para o desenvolvimento sustentável nos 

territórios rurais. A harmonização das estratégias operacionais, programas e esforços de vários 

atores sociais e setores da sociedade local é vista como prioridade e inovação importante para 

a sustentabilidade dos territórios rurais. Entre as estratégias para o desenvolvimento nestes 

territórios estão: a valorização das capacidades locais para a articulação das políticas públicas, 

a mobilização e capacitação dos atores sociais para gerar processos de autogestão, a 

valorização da identidade da população com o espaço, reforçando a coesão social e territorial 

para o desenvolvimento sustentável e a identificação de problemas, oportunidades e ameaças 

para a construção do PTDRS. Todas estas estratégias vêm claramente definidas em um 

documento de referências para o apoio ao desenvolvimento territorial do MDA e refletem 

uma atenção especial na articulação das políticas públicas para atender as demandas dos 

territórios rurais estruturadas nos PTDRS, que consistem em importantes instrumentos 

políticos e documentos de bases e estratégias para instrumentalizar e articular as políticas 

públicas com as demandas sociais.  

Como é evidente que no território fazem-se políticas setoriais, a elaboração dos 

planos expressa a necessidade de que ditas políticas tenham como referência o modelo 

territorial. Neste sentido, os planos são um desafio em si mesmo, pois neles deve constar a 

reflexão sobre a situação atual e as perspectivas das transformações e tendências dos 

territórios. Ou seja, deve identificar a que objetivos os territórios rurais do RN aspiram, em 

relação a sua organização e funcionamento no futuro, o que exige forte participação local e 

sinergias para integrar objetivos numa perspectiva territorial.  

Outra estratégia importante é o apoio à criação de conselhos e colegiados, como 

instâncias representativas para a gestão e aplicação de políticas e programas no meio rural, 

dado que são instâncias necessárias para a implantação consistente e articulada tanto dos 

PTDRS e respectivos projetos como de outros instrumentos setoriais, cujas atuações tenham 

uma clara repercussão territorial (agricultura, agroindústria, educação, infraestruturas, 

serviços sociais, turismo, etc.). No contexto geral, percebe-se que não existe uma estratégia 

geral comum, o que existe é um conjunto de programas com diferentes diagnósticos, níveis de 

realização e instrumentos.  
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Em relação aos instrumentos financeiros, é evidente que, em grande medida, os 

processos de planejamento, gestão e tomada de decisões de políticas e programas com o 

objetivo de melhorar as condições de vida da população de determinado território implicam 

na atribuição de recursos escassos para lograr ditos objetivos. Com base nestas perspectivas, a 

definição dos recursos é um ponto de partida fundamental (e geralmente complexo) para dar 

início ao processo de desenvolvimento nos territórios rurais, dado que, dificilmente, podem-se 

propor atuações sem contrapartida financeira que lhe dê suporte. 

O Governo Federal é o principal financiador dos programas da amostra. No entanto, 

devido à grande variedade de ações a serem contempladas e a inter-relação entre elas, existe, 

também, relativa diversificação dos recursos, com financiamentos de diferentes Ministérios e 

Órgãos do Governo, de entidades internacionais e de parcerias e convênios entre os níveis de 

responsabilidades administrativas estaduais e municipais (sendo a contrapartida de 

financiamento dos municípios bastante limitada) e, em alguns casos, de recursos privados.   

Em linhas gerais, as principais fontes de financiamento deste programa são: Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT); recursos do Tesouro Nacional e das Exigibilidades 

Bancárias; os Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE), Centro-Oeste (FCO) e Norte 

(FNO); os recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e recursos de crédito e doações de 

instituições nacionais e internacionais. É importante assinalar que os recursos financeiros, sua 

intensidade ou suficiência são condições necessárias, mas não suficientes para alcançar os 

critérios de equidade/eficiência das políticas e programas apresentados. Sabemos que para 

conseguir os objetivos de melhorar os níveis de desenvolvimento em territórios rurais, 

especialmente com consideráveis problemas, como os do RN, não depende somente dos 

recursos financeiros, mas também de outros elementos muito mais subjetivos e de difícil 

quantificação, como são a capacidade organizativa do território e a eficácia política na gestão 

dos recursos.  

Finalmente, devemos lembrar que, quando se tratam de recursos financeiros, existe 

uma variedade de modalidades de crédito e complexas relações de diferentes magnitudes até 

chegar ao demandante dos recursos. No Brasil, a gestão de recursos financeiros dos 

programas de desenvolvimento rural é de competência das instituições bancárias que, pouco 

acostumadas em realizar contratos de baixos valores, ainda utilizam certas estratégias 

burocráticas e tradicionais, dificultando o acesso a uma parcela significativa da população 

rural, especialmente os produtores com poucos recursos. 
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6.1.1.5 A estrutura de oportunidade para a política local  

 

Os ajustes provocados pelo modelo de acumulação a partir dos anos 1980 

produziram vários problemas (aumento do desemprego, da pobreza, etc.) em diferentes 

sistemas econômicos locais, especialmente nas pequenas localidades, devido à incapacidade 

destas áreas gerarem processos de dinâmica econômica local. Como se refere Vázquez 

Barquero (1993), os problemas dos governos locais complicavam-se à medida que a economia 

se internacionalizava. A necessidade de encontrar saídas para reduzir os problemas gerados 

pelos efeitos da reestruturação do sistema produtivo internacional levou ao surgimento 

progressivo de iniciativas locais.  

Não restam dúvidas sobre a atual importância que tem ganhado a localidade como 

espaço apropriado para o desenvolvimento de políticas (econômicas, socioculturais, 

ambientais, etc.). O Brasil, apesar de ser um país tradicionalmente centralizado, a partir da 

constituição de 1988, vem discutindo e apoiando progressivamente a necessidade de 

iniciativas descentralizadas na formulação e implantação de políticas locais, apesar de 

enfrentar dificuldades com um ente político-administrativo local adequado para dar resposta 

aos problemas. Muitas iniciativas foram e estão sendo adotadas pelo Governo, como medidas 

políticas dirigidas a dar respostas aos problemas específicos de cada localidade. 

Assim, dado o status de Estado descentralizado instituído pela constituição, que 

atribui autonomia local a estados e municípios para dar respostas às demandas de suas 

populações, é importante fazer algumas considerações sobre a autonomia que conta a 

localidade - em nosso caso concreto o estado do RN e seus municípios - frente aos novos 

processos de desenvolvimento, ou seja, colocar em funcionamento as políticas públicas com 

incidência no meio rural. 

De forma geral, a autonomia poderia ser definida pela capacidade dos governos em 

gerar processos de bem estar de sua população sem depender de fatores externos. Nesse 

sentido, isso implicaria em conhecer o grau de autonomia que dispõe determinado ente 

público para gerar estes processos. De maneira geral, são três os fatores importantes para se 

ter autonomia: o fator legal, o funcional e o financeiro. Em relação ao primeiro fator, a 

Constituição brasileira de 1988 adotou a descentralização como princípio de competência ao 

atribuir responsabilidades aos estados e municípios, através do princípio de preponderância de 

interesses. Assim, competem à União os assuntos de interesse nacional, aos estados membros 



239 
 

as matérias de interesse estadual e aos municípios, as de interesse local. A partir dessa 

Constituição, os processos reivindicatórios para maior participação da população na 

formulação e gestão das políticas públicas ganham força e se estabelecem processos de 

descentralização no país, com ampliação das responsabilidades dos estados e municípios 

nesse procedimento. Segundo Ortega e Mendonça (2007, p. 94) a proliferação de Conselhos 

garantidos pela Constituição, a partir dos anos 1990, foram avanços importantes no processo 

de participação da sociedade civil. 

No que diz respeito aos fatores funcionais, percebe-se que a atribuição formal de 

funções administrativas, que historicamente foram de competência exclusiva do Governo 

central, atribuída pela Constituição a estados e municípios, não foram acompanhadas de 

reformas nas instituições organizacionais destes níveis administrativos de governo. Diversas 

limitações funcionais nas estruturas dos estados e municípios opõem-se aos objetivos da 

descentralização, especialmente para a formulação e implementação de programas com 

caráter territorial no meio rural. Outras limitações estão relacionadas com a baixa capacidade 

técnica e a dualidade funcional e débil coordenação interinstitucional na aplicação do enfoque 

territorial, gerando, em muitos casos, duplicidade de funções entre entidades territoriais. 

Por último, em relação à autonomia financeira, igual que a capacidade funcional, as 

entidades administrativas oficiais de menor nível, especialmente os municípios, configuram o 

cenário pessimista quanto aos objetivos da descentralização, dado que, com frequência, não 

dispõem de recursos financeiros necessários para cumprir suas funções. A falta de recursos 

necessários para a realização dos projetos causam descréditos da população em relação às 

administrações públicas locais. Segundo Guanzirolli (2006, p. 16), quando os objetivos da 

descentralização estão relacionados às questões de melhorar as condições de vida da 

população em pequenos municípios rurais, a atuação descentralizada apresenta melhores 

resultados, mas, quando estão relacionados com as questões de infraestrutura, os resultados 

são bastante desfavoráveis. 

Os municípios são considerados a menor célula da organização político-

administrativa do território e canal natural de participação. Nesse sentido, os municípios se 

caracterizam como atores fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas de bem 

estar e elementos chaves na formulação de objetivos e critérios de desenvolvimento no âmbito 

territorial em que se enquadram. Estas vantagens justificam-se, por um lado, pela capacidade 

dos municípios em favorecer processos de participação em vários âmbitos (políticos, 

econômicos, culturais...,) gerando novas formas de governança e governabilidade. Por outro, 
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pelos aspectos relacionados com a eficácia na prestação dos serviços, no sentido de que, dada 

a proximidade, a população do município tem maior controle sobre os responsáveis públicos e 

privados, bem como, maior facilidade para verificar as demandas, problemas e soluções, além 

de respostas de intervenção mais rápidas que outros âmbitos de governo. 

Em relação ao parágrafo anterior, é importante fazer duas observações. A primeira é 

que estado do RN enfrenta um problema muito comum a todos os estados brasileiros: grande 

número de municípios encarregados de gestionar e de prestar vários serviços a sua população, 

mas que, em muitos casos, devido ao seu tamanho, sua debilidade organizativa, seu curto 

orçamento e demais problemas relacionados, têm dificuldades para assumir tais 

responsabilidades. Deste problema poderiam derivar tentativas de encontrar fórmulas criativas 

que deem soluções às dificuldades, como os modelos de gestão utilizados atualmente na 

Espanha, com os consórcios de mancocomunidad e empresas públicas (GARCÍA SANZ, 

2008, p. 14) e, recentemente, os Consads em alguns estados brasileiros. Estes consórcios 

intermunicipais poderiam ser importantes saídas na resolução dos problemas e estratégias de 

gestão para os municípios do RN.  

A segunda observação é que o enfoque do desenvolvimento territorial requer novos 

esquemas de organização social, que tenha a participação efetiva da comunidade local, além 

de formas de vinculação entre os setores público e privado e que assegurem maior e mais 

direta participação dos atores nas ações relacionadas com sua localidade, em todas as 

dimensões (econômica, social, ambiental, cultural, etc.). O grande problema é que nos 

pequenos municípios do estado (especialmente municípios rurais) existem elementos bastante 

favoráveis que impedem a participação e o exercício da cidadania e acentuam as diferenças 

socioeconômicas, como são: as dificuldades econômicas (desemprego ou subemprego, baixa 

diversificação das atividades econômicas, falta de recursos), sociais (pobreza, dependência, 

pouca organização social, subordinação), educacionais (alto índice de analfabetismo, baixa 

capacitação e informação), de práticas políticas (assistencialismo, clientelismo, corrupção, 

pouca visão de conjunto dos administradores, pouca participação e atuação dos conselhos).  

Neste sentido, a promoção de processos de descentralização política, administrativa e 

econômica é um instrumento de importância crítica. A possibilidade de maior participação, 

tanto no desenho como na execução das políticas, somente é possível num contexto realmente 

democrático. Uma política de desenvolvimento territorial deve ser concebida como uma 

responsabilidade social e, como tal, deve envolver todos os espaços e setores da sociedade. 

Fora disso, existe a grande probabilidade de não se obter êxito nas mudanças requeridas. 
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6.2 A CONTRIBUIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO BASES POSSÍVEIS PARA 

O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL DO ALTO OESTE. 

 

Uma vez apresentadas as características mais destacadas das políticas e programas, 

com implicações no meio rural no Alto Oeste, pretende-se, agora, discutir se as políticas 

públicas de desenvolvimento para o meio rural constituem ações capazes de gerar e/ou apoiar 

processos de desenvolvimento rural com base territorial. Isso consiste em analisar a 

importância das políticas públicas a partir da interpretação dos agricultores familiares, seus 

coletivos e demais pessoas ou entidades implicadas no desenvolvimento rural dessa área.  

Trata-se da interpretação da realidade sobre a qual intervém a política pública, ou 

seja, a percepção de como as ideias e instrumentos das políticas públicas institucionalizadas 

materializam-se em ações para esse segmento de agricultores. Esse esforço foi realizado a 

partir da realização de entrevistas e aplicação de questionários a diferentes atores implicados 

diretamente nos programas públicos e no funcionamento e gestão das ações no território em 

questão. Para isso, tomou-se como exemplo o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais (PDSTR), em que foram abordadas questões relacionadas às contribuições 

dessas políticas públicas no desempenho dos segmentos coletivos dos agricultores familiares 

e nos processos de desenvolvimento do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.  

A partir dos anos 1990 a formulação de políticas púbicas para o meio rural brasileiro 

impuseram progressivamente a idéia de políticas para um espaço em que existem várias 

dimensões (econômicas, sociais, culturais, meioambientais, etc), com o objetivo de promover 

o desenvolvimento. Inicia-se uma nova etapa marcada pela necessidade de levar em conta as 

variáveis que conformam o entorno para entender as possibilidades e obstáculos para o 

desenvolvimento de áreas rurais específicas. Os esforços do Estado brasileiro se materializam 

com o Pronaf, em 1996, e com o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 

Rurais, em 2003. As ações dos referidos programas passaram a se referir tanto aos aspectos 

específicos do desenolvimento rural propriamente dito (apoio tecnico, investimento, custeio, 

agroindustria, turismo rural, artesanato, etc) como as ações relativas a gestão social desses 

espaços (ajuda a criação de colegiaods, formação de animadores, incentivo a associações, 

etc).  

Neste sentido, através da opinião subjetiva dos atores locais, procura-se conhecer:  
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a) a contribuição das ações do Pronaf no desempenho da Agricultura Familiar e no 

desenvolvimento da região; 

b) a contribuição do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Rurais (PDSTR) na gestão social dos territórios;  

c) demandas e projetos prioritários para o desenvolvimento do território;  

d) a valoração dos agricultores familiares ante a política de desenvolvimento agrário 

(setorial) e a transição para o enfoque rural/territorial. 

Deste modo, à continuação, apresentam-se os principais resultados obtidos a partir 

das entrevistas. O objetivo não é outro senão tentar verificar, de maneira ajustada à realidade, 

a opinião subjetiva dos atores locais sobre a contribuição das políticas públicas do governo 

federal nos processos de desenvolvimento do meio rural do Alto Oeste do RN. Deste modo, 

procura-se também estabelecer ampla lista de obstáculos e/ou problemas associados que 

afetam o meio rural. Em torno destas questões serão hierarquizadas algumas sugestões e 

soluções apontadas pelos próprios interessados.  

 

6.2.1 O PRONAF como possível base para o desenvolvimento rural 

 

A transformação na agricultura familiar, aliada à nova perspectiva de 

desenvolvimento rural, tomou força nas últimas décadas do século XX. Enquanto, no início, a 

preocupação brasileira concentrava-se unicamente nos problemas da política de preços 

agrários106, a partir da segunda metade da década de 1990 o país colocou em marcha 

programas (cada vez mais importantes política e financeiramente) em favor da melhora 

estrutural da agricultura familiar. Entre esses programas, o PRONAF é considerado como 

uma das principais propostas e apostas do governo brasileiro para o desenvolvimento rural, 

dada sua inegável possibilidade de contribuição social e econômica aos agricultores familiares 

(ORTEGA, 2008, p. 133), especialmente, em áreas rurais com enormes focos de atraso e 

pobreza. 

Paralelamante à natureza das políticas agrícolas centradas especialmente nas 

atividades setoriais, particularmente no agronegócio e na agricultura patronal, a partir da 

segunda metade dos anos 1990 surge a nova proposta de política pública com foco no 

                                                 
106 Além da política de preços, a lógica do desenvolvimento (equivocado) preconizado pelo Estado, baseado nas 

políticas de combate à seca, especialmente no semiárido nordestino, perdurou por centenas de anos. Tais 

políticas traziam no seu bojo a perversa forma de dominação social e política das oligarquias (JALFIM, 2011, p. 

72) 
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desenvolvimento rural, que procura integrar as diferentes dimensões da sustentabilidade e 

atribui ao meio rural o papel crucial na construção do novo modelo de sociedade. Assim, na 

segunda metade da década de 1990, o Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, criou o 

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

assegurar apoio financeiro às atividades agropecuárias e não agropecuárias inseridas na 

agricultura familiar, especificamente “com a finalidade de promover o desenvolvimento 

sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-

lhe o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda” 

(BRASIL, 1996). As ações do programa deveriam ser orientadas por um conjunto de 

diretrizes (BRASIL, 1996): 

 
a) 

Melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante a 

promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, o aumento de sua 

capacidade produtiva e a abertura de novas oportunidades de emprego e renda;  

 
b) 

Proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante estímulos à 

pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar, 

com vistas ao aumento da produtividade do trabalho agrícola, conjugado com a 

proteção do meio ambiente;  

 
c) 

Fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar, proporcionando-lhe 

novos padrões tecnológicos e gerenciais;  

 
d) 

Adequar e implantar a infraestrutura física e social necessária ao melhor desempenho 

produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços de apoio à 

implementação de seus projetos, à obtenção de financiamento em volume suficiente e 

oportuno dentro do calendário agrícola e o seu acesso e permanência no mercado, em 

condições competitivas;  

 
e) 

Atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, estadual e federal 

pelos agricultores familiares e suas organizações;  

 
f) 

Agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os benefícios 

proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores 

familiares e suas organizações;  

 
g) 

Buscar a participação dos agricultores familiares e de seus representantes nas 

decisões e iniciativas do Programa;  

 
h) 

Promover parcerias entre os poderes públicos e o setor privado para o 

desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter apoio e fomentar 

processos autenticamente participativos e descentralizados;  

 
i) 

Estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento, que estejam sendo executadas pelos 

agricultores familiares e suas organizações, nas áreas de educação, formação, pesquisas e produção, 

entre outras. 
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Caracterizada como política pública pode-se dizer que, até então, não existia 

qualquer tipo de política pública que procurasse atender as necessidades específicas do 

segmento social dos agricultores familiares. Por seu caráter de conquista histórica que 

envolveu organizações e movimentos sociais de agricultores e por sua importância estratégica 

o Pronaf ganha reconhecimento e relevância no elenco de políticas públicas para a 

sustentabilidade da agricultura familiar no país. Diante do cenário apresentado no meio rural e 

das políticas públicas desenvolvidas, tanto no âmbito nacional, quanto no estadual (e local), é 

inegável pensar a agricultura familiar em uma perspectiva sustentável107, que dependa, em 

última instância, das práticas utilizadas pelos agricultores familiares (ALTIERI, 2012). 

Diante dessa preocupação com uma agricultura preocupada com os aspectos 

ambientais, desde sua criação, o PRONAF passou por diversos ajustes. A partir de 1999, 

passa a classificar os agricultores dentro de diferentes categorias, conforme Tabela 8. 

Também foram criados créditos coletivos para associações e cooperativas.  

 

Tabela 8 – Classificação dos agricultores familiares por grupo/categoria do PRONAF, 2012. 

GRUPO PÚBLICO ALVO 

 

PRONAF A Produtores assentados da Reforma Agrária e/ou beneficiários do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF do INCRA). 

PRONAF B Agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 4 mil. 

PRONAF A/C Egressos do Grupo do Pronaf A. 

PRONAF C Agricultores familiares com renda bruta anual acima de R$ 4 mil e 

até R$ 18 mil reais.  

PRONAF D Agricultores familiares com renda bruta anual acima de R$ 18 mil e até 

R$ 50 mil reais. 

PRONAF E Agricultores familiares com renda bruta anual acima de R$ 50 mil e 

até R$ 110 mil reais. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)/SAF/PRONAF (2012). 

 

Neste contexto, procurou-se verificar a percepção dos agentes entrevistados acerca 

das contribuições do Pronaf, como política pública, sobre a agricultura familiar, bem como 

sobre o desenvolvimento do território. A ênfase das entrevistas foi dada às associações de 

agricultores familiares inseridos na categoria do PRONAF B, cobrindo boa parte desse 

                                                 
107 Na perspectiva da sustentabilidade da agricultura familiar, Altieri (2012) descreve cinco pontos que explicam 

a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável: a pequena produção da agricultura 

familiar é a chave para a segurança alimentar mundial, pois a disponibilidade de alimentos terá muito mais 

impacto em nível local; é mais produtiva, pois conserva mais os recursos naturais; estabelecimentos 

agropecuários diversificados contribuem mais para a sustentabilidade; representa um santuário de 

agrobiodiversidade, livre de Organismos Geneticamente Modificados (OGM); e os pequenos estabelecimentos 

rurais esfriam o clima (menos emissão de gases de efeito estufa). 
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segmento populacional que vive no território. De modo geral, analisam-se os contextos do 

programa que contribuíram para o desenvolvimento da agricultura familiar e do território. 

O objetivo deste item não é avaliar o Pronaf, mas conhecer a opinião dos atores do 

Alto oeste, com especial atenção aos agricultores familiares, sobre a contribuição do 

programa no desempenho da agricultura familiar e no desenvolvimento do território. O 

conhecimento do Programa nesses dois contextos é importante por que os objetivos do 

programa desde seu início abarcam tanto as necessidades sociais e a viabilidade produtiva da 

agricultura familiar, como também, aspira que o meio rural “seja provido de um tecido social 

rico e diversificado” (ABRAMOVAY E PIKETTY, 2005, p. 58).  

 

6.2.1.1 Valorização da contribuição do Pronaf na Agricultura Familiar 

 

Para melhor compreensão da opinião dos entrevistados sobre o Pronaf foi 

conveniente agrupar a contribuição do programa em 03 temáticas, derivadas das respostas dos 

entrevistados: melhoria nas estruturas agrárias (inovação, assistência técnica, apoio à 

agroindústria e ao turismo rural), melhorias socioambientais (qualidade de vida, participação e 

organização e conscientização com o meio ambiente) e melhorias econômicas (contribuições 

econômicas, comercialização e diversificação das atividades). 

A maioria dos entrevistados atribuiu maior importância do programa a melhorias 

econômicas. De fato, segundo dados do MDA/SDT no ano agrícola de 2011/2012 foram 

destinados recursos do Pronaf para o Alto Oeste no valor de R$ 18.767.002,85 milhões de 

reais, correspondendo a 6.617 contratos (Tabela 9). Dentro dos recursos do programa, pode-se 

estabelecer diferenciação entre as modalidades de custeio e investimento. As primeiras são 

aquelas que não exigem nenhuma contrapartida por parte dos receptores, trata-se de simples 

complemento, dado que não ficam na obrigação de realizar inversões. As medidas de 

investimento têm um enfoque claro de contribuir para aumentar o patrimônio do trabalhador. 

O investimento superou e muito os recursos para custeio em número de contratos e no total 

dos recursos, superando os R$ 13 milhões de reais. Sem embargo, se se observa o valor do 

investimento por contrato, percebe-se que os recursos para custeio são bem maiores. No 

entanto, é importante considerar que desde o ponto de vista dos agricultores e suas 

associações, esses recursos são insuficientes para atender a demanda dos agricultores 

familiares da região.  
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De fato, em 2012 existiam 16.608 Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP)108 e foram realizados apenas 6.617 contratos. 

Infelizmente, os dados não contemplam o tema dos recursos destinados entre municípios e 

grupos distintos, o que daria a exata medida para saber-se a destinação equitativa ou não dos 

recursos.  

 

Tabela 9 – PRONAF no Alto Oeste por modalidade de crédito: Custeio e investimento - 2012 

   MODALIDADE, NÚMERO DE CONTRATOS E VALORES 

MODALIDADES Nº Contratos (NC) Valores (R$) (R$)/(NC) 

Custeio 1.250 5.508.896,95 4.407,12 

Investimento 5.367  13.258.105,90 2.470,30 

TOTAL NO ALTO-OESTE 6.617 18.767.002,85 2.836,18 

Fonte: Brasil/Governo Federal: Portal da Transparência (2013) 

 

A importância atribuída pelos agricultores e seus coletivos aos recursos do programa 

é que, mesmo sendo insuficientes, supõem ações para melhorar as estruturas agrárias e da 

atividade pecuária, tão importante para sua sobrevivência e do setor. Não é de se estranhar, 

portanto, que mesmo neste contexto, e, levando-se em consideração que os repasses dos 

recursos são insuficientes, a importância desses recursos no desenvolvimento de atividades 

nas Unidades Familiares de Produção Rural (UFPR), especialmente para as atividades 

agrícolas e pecuárias. Em 2012, segundo dados do Banco Central, aproximadamente 93% dos 

recursos foram destinados à atividade pecuária, e apenas 7%, para a atividade agrícola.  

Para verificar a opinião dos entrevistados sobre a importância do Pronaf centram-se 

os questionamentos nas variáveis apresentadas na figura 9. Observa-se a importância do 

programa para a maioria delas. Ou seja, o programa foi muito importante ou importante para a 

qualidade de vida, a comercialização dos produtos, assistência técnica, na organização dos 

agricultores, no emprego e renda, no apoio à pequena agroindústria, na diversificação das 

atividades e nas contribuições econômicas. 

 

                                                 
108 A DAP é uma espécie de documento de identidade do agricultor para ter acesso a políticas públicas como, por 

exemplo, o Pronaf. 
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Figura 9 – Valorização sobre a importância do Pronaf na Agricultura Familiar 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos agricultores (2010, 2011). 

 

No entanto, a maioria dos entrevistados atribuiu às contribuições econômicas como a 

melhoria mais importante no âmbito do programa para o desempenho da agricultura familiar. 

Essa variável foi citada como muito importante e importante por 58,3 e 37,5% dos 

entrevistados, respectivamente. Outras variáveis também se destacam, tal como a importância 

do programa para a qualidade de vida e para o emprego e renda das famílias, todas elas, 

entretanto, convergem e estão bastante relacionadas com as contribuições econômicas. Como 

consequência disso, no desenho de um programa como o Pronaf predomina a visão 

econômica que descuida do componente territorial como fator de desenvolvimento. 

O fato da maioria dos entrevistados optar pelas contribuições econômicas está 

relacionado em grande proporção com as carências econômica dos agricultores da região. No 

panorama dos pequenos agricultores no Rio Grande do Norte, a pobreza material, a falta de 

assistência técnica continuada, a idade avançada de muitos agricultores, as características de 

minifúndios dos estabelecimentos agropecuários, a pouca opção dos agricultores em 

diversificar suas atividades, aliadas à ação das estiagens, são fatores que por si só justificam a 

opção pelos recursos econômicos do programa como variável essencial para manter as 

unidades de produção familiar, especialmente, quando se trata do atual cenário econômico 

dessas famílias. Por outro lado, um dos principais gargalos que dificulta as atividades e o 

desempenho da economia rural é a baixa qualificação dos agricultores. Conseguir uma 
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educação de qualidade é um grande desafio para o Estado, dado que não se melhoram a renda 

e nem os níveis de desenvolvimento sem se melhorar a educação. 

O público alvo de algumas linhas do programa, como o Pronaf B (também conhecido 

como microcrédito rural), por exemplo, é composto por agricultores pobres, que têm 

dificuldade de fazer o planejamento de suas receitas e despesas que lhes permitam assumir 

seus compromissos nos prazos. Atraídos pela facilidade do crédito, alguns contraem 

financiamento não para investir em atividades produtivas, mas para pagar dívidas 

familiares109.  Assim, muitos dos recursos do programa são destinados a outros fins alheios 

aos objetivos estabelecidos e, com isso, cria-se considerável número de inadimplentes ao 

programa. A utilização indevida dos recursos é uma das causas da inadimplência. Em áreas 

com elevadas carências econômicas, em que as dificuldades chegaram ao fundo, considera-se 

que a perspectiva adequada passa por possibilitar a essas pessoas rendas complementares, a 

fim de que sejam proporcionadas também a elas condições de vida mais satisfatórias. Mas, 

com o cuidado de não se criar, nas áreas rurais, a síndrome da dependência de recursos, em 

que se recebe dinheiro por não fazer nada em vez de realizar algum tipo de atividade. 

Em relação à melhoria da qualidade de vida um dos maiores méritos do programa 

tem sido a possibilidade de muitos agricultores poder fazer negócio com o dinheiro e 

administrar os compromissos do empréstimo; isso tem dado a ele certa autonomia financeira 

contribuindo para sua autoestima. Assim, 39,6% e 41,7% dos entrevistados consideram as 

contribuições do programa para essa variável como muito importante e importante, 

respectivamente, valorizando que, após o Pronaf, passaram a ter uma vida melhor e a produzir 

mais repercutindo, inclusive, no emprego e na renda do estabelecimento agropecuário.  

Além disso, outros aspectos considerados importantes nas ajudas do programa foram 

a diversificação das atividades, a contribuição na comercialização dos produtos e a implicação 

dos coletivos locais. Observa-se que a maioria dos recursos para as atividades agropecuárias 

são superiores aos direcionados para outras atividades. Neste sentido, as possibilidades de 

diversificação econômica que promulgam o próprio programa ficam reduzidas, tendo em vista 

que o conjunto das atuações tende ao monocultivo da atividade agrária e, neste sentido, o 

programa continua a reforçar o modelo produtivista. Apesar disso, muitos dos entrevistados 

responderam ser a importância do programa na diversificação das atividades (muito 

                                                 
109 Alguns autores como Bittencourt (1997) e Abramovay (2003) apontam a existência de algumas organizações 

locais que incentivam o não pagamento do financiamento, seja por considerarem que são recursos aos quais os 

agricultores familiares têm direito ou por acreditarem em futura renegociação das dívidas. 
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importante 31,3 e importante 47,9%). Mais além dessa importância, os resultados práticos 

sobre a diversificação no território ainda são muito incipientes (ver mais adiante) e requerem 

atitudes de cooperação interinstitucional que garantam a iniciativa e o suporte político-

econômico desses projetos. Esta importância dada pelos entrevistados vai, talvez, ao encontro 

da tendência de que os serviços vêm ganhando cada vez mais espaço nos pequenos 

municípios, reforçando a ideia de que o rural é muito mais amplo do que o agrário. 

Por outro lado, tornam-se chamativos os baixos resultados obtidos em relação ao 

grau de inovação e na conscientização em práticas ambientais. Tais resultados vão de 

encontro às diretrizes de ações do programa, estabelecidas pelo MDA, que procuram fomentar 

“o desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar, com vistas ao 

aumento da produtividade do trabalho agrícola, conjugado com a proteção do meio 

ambiente”. Esses baixos resultados demonstram que os estímulos do Pronaf na região 

Nordeste são, fundamentalmente, para a prática de atividades agropecuárias pouco adaptadas 

às secas, que são comuns nesta região. Fora isso, o programa tem dado pouca importância no 

sentido de desenvolver tecnologias capazes de enfrentar os períodos de estiagem na região. 

Não obstante, de acordo com alguns entrevistados, o aspecto mais inovador do 

programa é poder oferecer crédito a pessoas que antes estavam fora do acesso. Este 

procedimento oportunizou ao agricultor a possibilidade de comunicação e de criação de 

confiança, de interação e cooperação entre ele e os agentes financeiros e de assessoria técnica 

no território, além de delegação de responsabilidade e de capacidade de decisão no contexto 

local.  

Quanto ao turismo na agricultura familiar era de se esperar a pouca importância, 

tendo em vista a baixa vocação do território para este tipo de atividade; a exceção dos 

municípios serranos de Martins e Portalegre, que tem certa tradição em turismo natural 

(empreendidas pelo setor privado), a grande maioria dos municípios não encontra condições 

propícias para esta atividade.  

Além disso, no caso específico do alto Oeste potiguar, o programa pouco inclui a 

problemática geral do desenvolvimento rural e segue centrando sua atuação, especialmente na 

atividade agrária. Apesar da aplicação do programa trazer algumas modificações para o meio 

rural do território, ainda existe pouca distribuição de recursos, com atuações ainda muito 

concentradas em termos de beneficiários e tipo de medidas. 
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6.2.1.2 Valorização da importância do Pronaf para o território 

 

A valorização dos entrevistados sobre a importância do programa na fixação da 

população rural, na infraestrutura e na diversificação das atividades mostra, no geral, uma 

relativa aceitação e melhoras em relação a essas variáveis.  

A interpretação das respostas oferecidas pelos entrevistados em relação ao papel que 

exerce na atualidade o Pronaf no processo de fixação da população nos espaços rurais revela 

que o programa tem um papel relevante em dito processo. De fato, o conjunto dos 

entrevistados atribuiu ao programa como um dos fatores capazes de influir diretamente sobre 

os processos demográficos. No entanto, seu valor já não é concebido de forma tão 

determinante como poderia ter sido em épocas anteriores. Este fato pode ser representado nas 

palavras de um entrevistado. Segundo ele,  

 

Em tempos passados e em igualdade de condições, quando as possibilidades de 

trabalho eram similares nas diferentes comunidades rurais e as oportunidades de 

deslocamento para outras localidades ou áreas urbanas eram difíceis devido às 

dificuldades de transporte, já eram motivos suficientes para que as áreas rurais 

fossem mais atrativas e a população decidisse ficar aqui (Representante de 

Associação de Agricultores familiares). 

 

Alguns motivos deste comportamento derivam em parte das mudanças apresentadas 

pelo modelo de sociedade predominante, motivado tanto pela busca de novos valores (maior 

acesso à oferta e qualidade de serviços, melhor emprego, qualificação profissional, etc.) como 

pela possibilidade de acesso a um conjunto de bens de consumo pessoal. O fato é que nos 

encontramos com novos fatores (além dos recursos econômicos) que passaram a ter maior 

importância para a sociedade rural como elementos de elevada relevância e que são capazes 

de influenciar nas dinâmicas demográficas.  

As condições de infraestrutura no meio rural do Alto Oeste são as que refletem mais 

diretamente a relação específica entre o Estado e a população rural (especificamente os 

pequenos agricultores). Embora os entrevistados tenham identificado a infraestrutura do 

entorno como importante contribuição do Pronaf, a análise geral das condições de 

infraestrutura dos estabelecimentos e nas comunidades estudadas aponta para uma situação 

relativamente deficiente, acompanhando o padrão de precariedade do meio rural brasileiro, 

em especial, das áreas de predomínio de agricultores familiares pauperizados. Além disso, a 
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importância dada pelos entrevistados à infraestrutura deve ser tratada com certa precaução, 

dadas as queixas de comunidades rurais que são prejudicadas pelas más “vertebrações” na 

materialização de tais infraestruturas. Esse comportamento provoca uma série de 

consequências que afetam, não somente o desempenho de atividades nessas áreas, mas 

incidem, também, tanto na economia local como nos vínculos sociais da população. 

No entanto, isso não significa afirmar que a criação do Pronaf não tenha provocado 

algumas contribuições importantes ao território, tendo em vista que boa parte dos 

entrevistados considera o programa favorável para a infraestrutura, destacando-se, 

especialmente, pela linha de financiamento de infraestrutura e serviços, destinada aos 

municípios rurais, cuja base econômica era agricultura familiar110. Além disso, a criação do 

Pronaf em si cria expectativas que dão origem a uma série de reivindicações que acabam 

ampliando as demandas de infraestrutura (estradas, escolas, energia elétrica, posto de saúde, 

etc.) no âmbito local. Dessa forma os estabelecimentos agropecuários familiares tornam-se 

muitas vezes importantes demandantes de uma série de bens públicos. 

Além disso, é importante considerar que a maior dinamização do entorno e da 

própria agricultura familiar, recebedores dos recursos do Pronaf, não deve ser apreendida 

como mero resultado do programa, tendo em vista, que os avanços ou retrocessos em 

determinado município e seu entorno, devem ser entendidos em um contexto mais geral. Entre 

os fatores condicionantes deste contexto estão as infraestruturas de meios de transporte e 

comunicação, instituições e governos mais dinâmicos, a presença de indústrias, o acesso a 

mercados e a canais de comercialização, a disponibilidade de infraestrutura social básica, a 

proximidade de cidades polos com oferta de serviços (médicos e educacionais de qualidade) e 

equipamentos, o nível cultural e educacional, uma sociedade civil mais organizada, entre 

outros. 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Nesta linha de financiamento quem demandava e recebia os recursos eram os municípios, obedecidos alguns 

critérios específicos. Esperava-se com essa linha de crédito suprir os municípios rurais de infraestrutura pública. No 

ano de 2003 o Pronaf infraestrutura e serviços municipais deixou de ser orientado aos municípios e passou a ser 

destinado aos territórios rurais, com o intuito de alocar os investimentos em uma experiência de consórcio 

intermunicipal, de forma que os recursos contemplassem ações mais abrangentes. 
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Figura 10 – Valorização sobre a importância do Pronaf para o território 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores locais (2010 e 

2011). 

 

Por outro lado, a valorização dos entrevistados ilustra a pouca importância do 

programa na estrutura fundiária, na criação de redes de cooperação, na criação de canais de 

comercialização e na qualificação da população rural, variáveis importantes na perspectiva do 

enfoque territorial. Chama a atenção, especialmente, a opinião dos entrevistados sobre a baixa 

valorização do programa em relação às redes de cooperação, a criação de canais de 

comercialização e na qualificação da população rural, tendo em vista que são fatores 

importantes de intervenção no contexto de políticas públicas de desenvolvimento. Isso revela 

vários aspectos que justificam a dificuldade do programa em implantar ações mais gerais em 

prol do desenvolvimento local, revelando, talvez, orientação mais técnico-econômica de 

atuação. Isso se percebe de forma mais visível no decorrer das entrevistas em que os 

entrevistados reforçam a estrutura padrão do programa, sem uma reflexão prévia das metas e 

objetivos (do programa) sobre os rumos do desenvolvimento de cada localidade.  

Na opinião dos entrevistados o programa não é capaz de criar redes de cooperação no 

território, aproximadamente 65% dos entrevistados atribuíram pouca importância e sem 

importância à contribuição do Pronaf a essa variável. De fato, no âmbito do Pronaf, as 

relações são basicamente entre o agricultor e a instituição financeira, o Banco do Nordeste do 
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Brasil (BNB), e, em alguns casos111, com a participação de um mediador entre o agricultor e o 

banco. Esse papel de mediador compete às Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), órgãos do governo. Nesses casos, os agricultores dirigem-se aos escritórios 

locais dessas empresas, que elaboram proposta de crédito simplificada e envia ao banco; caso 

a proposta seja aprovada, o agricultor dirige-se ao banco para assinar o contrato e receber os 

recursos. Essa função de mediador das EMATERs, também passou a ser feita por um assessor 

de microcrédito. Neste caso, o assessor elabora a proposta de crédito e, sendo aprovada, os 

recursos podem ser liberados na própria agência ou na comunidade do agricultor. Neste 

último caso a presença do mutuário na agência é desnecessária. Essa forma de negociação do 

programa, de fato, revela certa independência das partes, reforçada por uma relação de 

formalidade no ato do contrato. 

No que se refere à qualificação da população rural no território, pelas informações 

constantes na Figura 10, observa-se a pouca importância atribuída ao programa para esta 

variável. O PRONAF comporta um marco institucional, um quadro normativo e canaliza 

recursos importantes para o meio rural. Entre suas atribuições está “melhorar o uso da mão de 

obra familiar” da população rural. O fato é que o programa tem dificuldades de estimular 

atividades agrícolas com outras atividades não agrícolas que permitam a pluriatividade das 

famílias dos agricultores (SCHNEIDER, 2007, p. 30). Neste sentido, uma consequência 

inevitável desse programa de intervenção pública para o desenvolvimento, deveria ser sua 

vinculação com a promoção e aproveitamento do capital humano, sobretudo em seus 

componentes qualitativos.  

Nesse sentido, o que se tem visto é que houve aumento crescente do acesso ao 

crédito, porém, o aproveitamento e reflexo disso, de forma qualitativa, ainda são muito 

baixos. O ponto de partida para este aproveitamento é a capacitação e qualificação da 

população, como condicionante básico para melhorar o acesso da população aos recursos e 

processos produtivos, ao mercado de trabalho e a inovação e geração de riqueza. A partir 

disso, cabe uma intervenção que trabalhe com o aproveitamento da população qualificada, 

para não se correr o risco, como de costume, de se valorizar apenas as estatísticas, ou seja, o 

número de pessoas que foram qualificadas sem oferecer oportunidades a elas para o exercício 

de algum ofício. 

                                                 
111 Grupo B do Pronaf. Neste grupo, a linha de crédito do programa procura atender a produtores de baixa renda, 

com renda anual familiar bruta de até R$ 6.000,00 (seis mil reais), com condições de financiamento e prazos 

especiais. As taxas de juros incidentes sobre os financiamentos para este grupo são de apenas 0,5% a.a., 

enquanto nas modalidades tradicionais do Pronaf esse valor pode chegar a 4% a.a. Este grupo ainda recebe um 

bônus de 25% sobre cada parcela paga em dia. 
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6.2.2 O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR) 

como possível base para o desenvolvimento territorial 

 

A Utilização do planejamento como instrumento idôneo para conseguir os objetivos 

estabelecidos pelas políticas públicas de desenvolvimento territorial tem a ver com a 

flexibilidade dos planos e programas como instrumentos integradores das ações que 

configuram as estratégias desse desenvolvimento. A redução da importância das áreas rurais 

influenciou na consecução de novas políticas públicas que culminaram com as políticas 

territoriais. Desse modo, no ano de 2003, o Ministério de Desenvolvimento Agrário 

intruduziu diretrizes de referência para o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais. 

As propostas do PDSTR busca promover iniciativas da sociedade civil e dos poderes 

públicos nos territórios rurais, visando o desenvolvimento sustentável, com redução das 

desigualdades sociais no nível dos territórios em um projeto de integração nacional. Para 

conseguir esses objetivos a Secretaria do Desenvolvimento Territorial, órgão responsável pela 

implantação do PDSTR nos territórios, apoia iniciativas de organização, capacitação e 

planejamento que contribuam para a gestão do território com o objetivo de reduzir os 

obstáculos para o desenvolvimento. Isto implica na adoção de uma abordagem territorial do 

desenvolvimento, para que as eventuais deficiências locais possam ser enfrentadas pelo 

esforço compartilhado, pela solidariedade e pela cooperação dentre os atores sociais e entre 

estes e os responsáveis pela implementação de políticas públicas. 

Para apoiar o desenvolvimento o Programa está estruturado em três eixos 

fundamentais: o território (espaço e sociedade) a institucionalidade territorial (o colegiado 

territorial) e a visão de futuro (o Plano Territorial de Desenvolvimento). Neste sentido, neste 

item procuramos saber a opinião dos atores locais sobre as ações do programa no sentido de 

promover o desenvolvimento a través do fortalecimento tecido cooperativo e organizativo do 

território112, ou seja, do “capital social”(BRASIL, 2004). 

 

 

 

                                                 
112 Na parte do desenho da metodologia para o estudo empírico (Capítulo 2, item 1.8) detalha melhor os temas 

tratados neste item. 
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6.2.2.1 Conhecimento sobre o PDSTR 

 

Para verificar o conhecimento dos coletivos de agricultores sobre o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável Territorial Rural centramos as perguntas sobre alguma ação do 

programa, sobre o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) e sobre 

o Colegiado Territorial. Das respostas a essas perguntas observa-se que a maioria não conhece 

ou conhece muito pouco. Apesar da proximidade dos dados, é maior o grau de 

desconhecimento dos agricultores sobre o Colegiado Territorial, o que reflete a pouca 

capacidade de informação e divulgação do colegiado no âmbito do território. 

A figura 11 mostra a escala de conhecimento dos entrevistados sobre as ações do 

programa. Optou-se por saber sobre o colegiado territorial, o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) e sobre as ações do programa com implicações 

no Alto Oeste. De forma geral, não se aprecia grande diferença entre as respostas dos 

entrevistados para as três variáveis. Entre os que não conhecem e conhecem muito pouco os 

dados revelam valores superiores a 60%, revelando o baixo conhecimento do programa no 

território, o que é muito negativo tendo em vista que dificulta a coesão das ações e a própria 

estrutura e objetivos do programa, se a pretensão é o enfoque territorial. 

No desenvolvimento da presente pesquisa, pôde-se observar que não existe uma 

concepção unânime e clara sobre o conhecimento das pessoas em relação às atividades no 

marco das políticas de desenvolvimento territorial. No geral, os entrevistados mostraram 

desconhecimentos ou conhecimentos mais ou menos fragmentados sobre as questões 

apresentadas. É muito comum os informantes conhecerem alguma atividade desenvolvida na 

sua localidade, mas não são capazes de fazer qualquer ligação com as políticas territoriais; 

enquanto que outros, de maneira secundária, tendem a associar os programas apenas à oferta 

de crédito, sem perceber outras formas de ações. Em outras situações, embora alguns atores 

tenham participado ativamente de algumas discussões para a elaboração das ações do 

programa no território, como por exemplo, a elaboração do Plano, durante as entrevista pôde-

se perceber que a diferenciação das ações estruturantes do programa não está mais presente, 

ou, pelo menos, evidente na percepção desses atores. Ao serem questionados sobre as ações 

mais estruturantes e as diferenças das atividades desenvolvidas (em comparação a outros 

programas) no âmbito do Alto Oeste, os entrevistados não deram muita atenção a essa 

diferenciação. 
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Figura 11 - Conhecimento dos agricultores sobre o PDSTR 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos agricultores, (2010, 2011). 

 

Mesmo considerando que vários atores rurais estejam implicados direta ou 

indiretamente na execução de diferentes medidas dos distintos programas para o meio rural, 

muitas das questões - em torno das quais giram boa parte dos debates sobre o 

desenvolvimento rural/local - necessitam ser priorizadas, especialmente sobre a socialização 

das informações acerca dos programas de desenvolvimento para o território, tendo em vista 

que não foram suficientes (ou não foram eficazes), pelo menos no âmbito do próprio 

território. Ou seja, tendo em conta as várias políticas no âmbito do território, como se pode 

melhorar as informações entre os diferentes atores do território, bem como os mecanismos de 

intervenção? 

Mais além da distribuição de recursos para o meio rural, através de mecanismos 

específicos, os resultados mostram que o mais importante, como desafio de todos os atores no 

território, é informar à população do meio rural as ações das políticas de desenvolvimento 

para o meio rural e, neste contexto, criarem-se mecanismos de informações orientados não 

somente a alguns agricultores, a seus coletivos, ou aos habitantes das áreas rurais em seu 

conjunto, mas, sobretudo, orientados ao conjunto dos cidadãos do território (através de ações 

mais territorializadas). 
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  6.2.2.2 As ações do PDSTR na percepção dos atores locais 

 

Das respostas dos agricultores a esta pergunta, depreende-se o que vimos no item 

anterior (item 6.2.2.1). Ou seja, dos entrevistados que disseram conhecer alguma ação do 

PDSTR foi perguntado como as ações dos programas para o Desenvolvimento Sustentável no 

Alto Oeste afetam especificamente sua comunidade/município, nos aspectos apresentados na 

figura 12. As variáveis selecionadas têm relevantes contribuições para o desenvolvimento 

rural com enfoque territorial, de acordo os pressupostos teóricos do enfoque. 

Em termos gerais, verifica-se que, na percepção da maioria dos entrevistados, as 

ações do PDTSR afetam pouco e muito pouco as variáveis especificadas.  Esses aspectos 

devem ser tratados com certa cautela, tendo em vista que: i) em um espaço territorial nas 

dimensões do Alto Oeste, em que ações de várias políticas/programas se inter-relacionam, não 

é fácil para a população rural, em sua maioria com baixo nível educacional e de informação, 

distinguir com certa propriedade ações de determinado programa; ii) no ato das entrevistas, 

percebe-se que o nível de informação e conhecimento das ações (e programas) é menor nos 

coletivos de agricultores (associações) que não fazem parte do colegiado, que são a grande 

maioria.  

De todo modo, os resultados apresentados apontam para a ineficaz difusão das ações 

do programa e/ou falha na divulgação das informações por parte dos gestores das políticas 

para o território e atores implicados. Neste último caso, Sahlin-Anderson (1996), 

incorporando diferentes modelos de gestão, atribui importância a um tipo particular de 

estender a comunicação através da perspectiva de “contagio”, em que a informação se 

dissemina por meio de canais de contatos e interação entre as pessoas e organizações. 

Provavelmente, dado que ultimamente os processos de planejamento e intervenção de 

políticas públicas para o desenvolvimento estão ligados a tantos conceitos confusos e 

ambíguos, a comunicação e, consequentemente, a interpretação nunca tiveram papel tão 

importante. 
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Figura 12 – Percepção sobre as ações do PDSTR no Alto Oeste 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos agricultores, 2010 e 2011. 

 

Por outro lado, apesar da pouca importância atribuída ao conjunto das variáveis, uma 

média acima de 20% dos entrevistados afirmou que as ações do programa estão contribuindo 

para maior integração entre diferentes agentes (27,3%), para a introdução de formas mais 

participativas de tomar decisões no meio rural (23,1%) e na possibilidade de aproveitar os 

recursos locais (25,5%). Esses fatores, apesar de pouco representativos, apontam para 

tendências de mudanças no meio rural, fundamentalmente por que, aos poucos, estão surgindo 

iniciativas com implicações em algumas partes do território, sobre o qual se aplicam 

estratégias de desenvolvimento rural. Essas tendências variam muito segundo as 

circunstâncias locais, o grau de adaptabilidade ou vulnerabilidade da população, entre outros 

fatores.113 

Em síntese, sobre a percepção de muitos atores locais em relação às ações do PDSTR 

no território e seu entorno, percebe-se que existe certa tendência em afirmar que as ações das 

políticas de desenvolvimento rural com enfoque territorial são um tanto abstratas, com um 

marco conceitual complexo e de difícil assimilação pela população. Pese alguns avanços 

pontuais no âmbito do Alto Oeste, existem algumas dificuldades para que o cidadão comum 

perceba alguma mudança no entorno em seu dia a dia. Uma dessas dificuldades (expressadas 

pelos entrevistados) está relacionada ao fato de algumas estratégias serem difíceis de perceber 

ou medir por se tratar de ações que vêm sendo executadas ao longo do tempo e em diferentes 

                                                 
113 Além disso, entre os fatores a percepção das ações em cada comunidade vai depender, também, de fatores 

como: a carência de terras, a insegurança alimentar, desemprego, a desarticulação social, etc. 
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localidades. Além disso, muitos cidadãos não têm vínculos diretos com o Governo ou com 

órgãos da administração pública e, a estes, torna-se difícil chegar às informações do que se faz 

a partir dos órgãos da administração. 

 

6.2.3 Importância e magnitude de alguns aspectos para o desenvolvimento do território  

 

Nesta parte do trabalho solicitou-se aos entrevistados que valorizassem a importância 

dos aspectos abaixo para o desenvolvimento de seu território/região e pedimos que eles 

dissessem quais deles estão sendo realizados (no seu território) no âmbito dos Programas para 

o Desenvolvimento dos Territórios Rurais. À exceção de projetos de cooperação entre 

municípios, todos os entrevistados consideraram os demais aspectos muito importantes para o 

desenvolvimento do território, com valores entre 53,3% e 61,5%. Isso demonstra que existem 

certa preocupação e consciência dos atores locais sobre a importância desses aspectos no 

desenvolvimento do território. A partir da perspectiva da posição relativa das pessoas 

entrevistadas, percebe-se o exercício de condições que permitem reorientar a percepção da 

população para aspectos alternativos sobre desenvolvimento para além de incentivos 

estritamente econômicos.  

Portanto, na opinião dos entrevistados sobre os aspectos apresentados na figura 13, 

percebe-se valorização de ações que trariam expectativas sociais, com destaque para a 

introdução de instruções (formação/capacitação) e para a constituição de formas cooperativas 

entre as organizações para a elaboração e implantação de projetos. 

 

Figura 13 – Aspectos valorizados pelos entrevistados para o desenvolvimento do território 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores locais (2010,  

2011). 

 

Apesar da importância atribuída aos aspectos citados anteriormente para o 

desenvolvimento da área de estudo, até esta data não podemos falar da implantação completa 

de algum deles. No geral, as respostas favoráveis limitam-se apenas a alguma participação 

isolada de agricultores em reuniões, fóruns, seminários, etc. A dificuldade de realizar projetos 

de cooperação com outros territórios ou entre municípios do território, projetos de 

mobilização da população e planos de capacitação, entre outros, demonstra a dificuldade de 

planejamento e de articulação no âmbito do Alto Oeste em torno de objetivos pactuados para 

o seu desenvolvimento, como determinam as diretrizes e metas estabelecidas pela Política de 

Desenvolvimento dos Territórios.  

Além disso, outro aspecto a considerar, para fazer viável o modelo de 

desenvolvimento proposto pelo MDA, é que a diversidade sociocultural, econômica, político-

administrativa e territorial que implica a integração de vários municípios (que apresentam 

diferentes problemas), faz com que a tentativa de criar programas mais ou menos 

homogêneos, aplicáveis no âmbito territorial encontre obstáculos em contradições e em 

complexidade.  

No caso específico do Alto Oeste a extensão dos problemas e a necessidade de 

colocar em prática procedimentos estabelecidos pela política territorial leva a uma maior 

burocratização, que vai de encontro ao espírito descentralizador e participativo que persegue o 

programa. Assim, os membros das organizações, prioritariamente os agricultores, que 

reclamam dos aspectos burocráticos de muitas ações, esperam a introdução de novos 

procedimentos de gestão das políticas públicas que lhes ajudem a obter confiança e 

consequências desejáveis que eles aguardam. Constata-se que problemas de gestão, aliados à 

falta de pessoal e à complexidade das ações produzem notáveis atrasos e se contempla, assim, 

o crescimento da burocracia administrativa para as ações no território. Muitas das atividades 

padecem por falta de pessoal suficiente - ou pela falta de qualificação adequada - para 

resolver os problemas requeridos pelo programa. A superação dessas dificuldades ainda é o 

grande gargalo do enfoque territorial pretendido pelas políticas públicas para o 

desenvolvimento rural do Alto Oeste potiguar. 

Além do Pronaf e do PDSTR, destaca-se também o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), igualmente considerado como importante instrumento de política pública 
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direcionada aos agricultores familiares, cujo objetivo principal é colaborar com o 

enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura 

familiar, através de mecanismos de aquisição direta, pelo governo federal, de produtos de 

agricultores familiares ou de suas organizações, com dispensa de licitação, estimulando o 

processo de agregação de valor à produção desses pequenos produtores114 e contribuindo para 

a formação de estoques governamentais. 

Criado em 2003, pela Lei nº 10.696, sob a responsabilidade do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), como uma das políticas estruturantes do 

programa Fome Zero, a ideia do Governo Federal com o PAA seria ir além da simples 

comercialização dos alimentos da agricultura familiar, procurando dar garantia de mercado 

para esse segmento dos agricultores, bem como, enfrentar o problema social e promover a 

inclusão social no meio rural, fortalecendo a atividade econômica. 

As linhas de atuação do PAA são definidas pelo Grupo Gestor, formado pelos 

Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão; do Desenvolvimento Agrário; da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; e da Educação sob a coordenação do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cabe ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) disponibilizar os recursos para as aquisições dos produtos agrícolas da 

agricultura familiar, em cinco modalidades de aquisição de alimentos do programa.  

As modalidades de aquisição dos alimentos da agricultura familiar estabelecidas pelo 

governo (gestão interministerial) são apresentadas no quadro 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Os agricultores podem participar do PAA individualmente ou através da associação. Para participar 

individualmente deve possuir a Declaração de Aptidão do Pronaf (DAF), instrumento que qualifica a família 

como da agricultura familiar. Já para os coletivos de agricultores exige-se a Declaração de Aptidão do Pronaf 

(DAF) Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos exigidos pelo grupo gestor do Programa. 
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Quadro 15 – Modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

Modalidade 

 

 

Ação 

Compra direta da agricultura 

familiar 

Tem como finalidade a sustentação de preços de uma pauta 

específica de produtos definida pelo Grupo Gestor do PAA, a 

constituição de estoques públicos desses produtos e o 

atendimento de demandas de programas de acesso à 

alimentação. A Compra Direta permite a aquisição de produtos 

até o limite anual de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por unidade 

familiar, e é acessada individualmente. 

Apoio à formação de estoque 

pela agricultura familiar 

Esta modalidade tem como finalidade apoiar financeiramente a 

constituição de estoques de alimentos por organizações da 

agricultura familiar, visando agregação de valor à produção e 

sustentação de preços. Posteriormente, esses alimentos são 

destinados aos estoques públicos ou comercializados pela 

organização de agricultores para devolução dos recursos 

financeiros ao Poder Público. 

Compra com doação simultânea 

ou compra direta local 

A Compra com Doação Simultânea tem como finalidade o 

atendimento de demandas locais de suplementação alimentar, 

promovendo o Direito Humano à Alimentação Adequada. 

Incentiva que a produção local da agricultura familiar atenda às 

necessidades de complementação alimentar de entidades, de 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição (Restaurantes 

Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos) e, em 

condições específicas definidas pelo Grupo Gestor do Programa. 

Incentivo à produção e ao 

consumo de leite - PAA Leite 

Tem como finalidade contribuir com o aumento do consumo de 

leite pelas famílias que se encontram em situação de insegurança 

alimentar e nutricional e também incentivar a produção leiteira 

dos agricultores familiares. 

Compra Institucional Esta modalidade foi uma inovação do Decreto nº 7.775/2012. 

Sua finalidade é garantir que estados, Distrito Federal e 

municípios, além de órgãos federais também possam comprar 

alimentos da agricultura familiar, com seus próprios recursos 

financeiros, dispensando-se a licitação, para atendimento às 

demandas regulares de consumo de alimentos. Poderão ser 

abastecidos hospitais, quartéis, presídios, restaurantes 

universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas, entre 

outros. 

Fonte: Adaptado de Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2010).  

 

No estado do Rio Grande do Norte, a modalidade da Compra Direta da Agricultura 

Familiar (CDAF) é operacionalizada tanto pela CONAB quanto pela EMATER local, em 

parceria com as prefeituras, ampliando as possibilidades de acesso dos agricultores familiares 

ao programa. De acordo com a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário para que seja adquirido deve possuir a DAP e apresentar sua 
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demanda à Superintendência regional da CONAB115 por instrumento de convênio. O PAA 

refere-se às ações das políticas territoriais para o meio rural que prioriza os territórios rurais 

com base nas demandas locais.  Apesar da importância do programa, as metas físicas e 

recursos destinados ao Alto Oeste ainda são relativamente baixos. No ano de 2013 o PAA 

beneficiou apenas 277 agricultores familiares, totalizando um montante de R$ 706.263,50 

(setecentos e seis mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).   

 

6.2.4 Demandas e projetos prioritários para o desenvolvimento rural do Alto Oeste  

 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF)116 estabeleceu procedimentos operacionais 

de assistência financeira a Projetos de Infraestrutura e Serviços Públicos no apoio ao 

desenvolvimento de Territórios Rurais, por intermédio do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. Os procedimentos estabelecidos pelo MDA 

visavam incentivar organizações intermunicipais para obter resultados no incremento do 

conjunto dos municípios organizados no apoio ao desenvolvimento dos territórios rurais. 

Entre as atribuições dos projetos a Resolução117 estabelece que o planejamento dos projetos 

tenha caráter de integração territorial e/ou intermunicipal entre as ações planejadas e que 

estejam previstas em um Plano de Desenvolvimento do Território Rural (PDTR), a ser 

construído com a participação das organizações sociais e dos governos locais 

(BRASIL/MDA, 2004). 

Além disso, entre as atribuições das políticas territoriais estabelecidas pelo MDA, 

estão à necessidade de se saber as demandas locais para uma atuação conjunta no território. 

Ao entendermos a demanda como o conjunto de desejos e prioridades que conformam a 

aspiração de transformação das condições de vida da população dada no marco de um entorno 

                                                 
115 Segundo a SAF/MDA para ser contemplado basta o(a) agricultor(a) ou sua associação apresentar a DAP, 

conforme definido na Lei 11.326/2006 e que a proposta seja de produtos passíveis de serem estocados, que a 

organização demandante demonstre ter local adequado para estocar o produto, que encaminhe projeto à CONAB 

e que apresente documentação exigida para a emissão da CPR (garantias, cadastro em dia, etc.). 
116 O CONDRAF é o órgão de instância colegiado, vinculado ao MDA, encarregado de articular as políticas 

necessárias para o desenvolvimento rural voltado à agricultura familiar. É o instrumento de proposição de 

diretrizes para a formulação e implantação de políticas públicas, construindo-se em espaço de concertação e 

articulação entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil. O órgão é constituído por 38 membros 

paritários, entre governos e representantes da sociedade civil. Participam 14 Ministérios; o Fórum Nacional de 

Secretários Estaduais da Agricultura; Associação Brasileira de Empresas de Extensão Rural - ASBRAER; 

SEBRAE; Confederação Nacional de Municípios e 19 entidades da Sociedade Civil. 
117Resolução nº 37 do dia 16 de Fevereiro de 2004, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável - CONDRAF, do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA. 
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concreto, considera-se como elemento fundamental a opinião e participação de dita população 

na determinação da própria demanda118 (UGARTE, 2007, p. 41). 

Nesse sentido, os projetos foram definidos a partir das linhas de ações e 

estabelecidos no PTDRS119 como o estágio desejado para materializar a ação almejada, 

discutida com os atores sociais e em sintonia com a situação e problemática diagnosticada. 

Entre as demandas da população para o estudo de caso, escolheu-se os projetos prioritários, 

tendo em vista sua discussão no âmbito do colegiado do território. Assim, saber da população 

local quais projetos são prioritários para a vida da comunidade é colocar de manifesto as 

expectativas das pessoas para o futuro dessa comunidade. Mesmo quando não exista a visão 

formal, os indicadores para os projetos estão influídos por alguma imagem pré-existente do 

ponto de partida da comunidade e do ponto onde querem chegar. John Kretzmann e John 

McKnight (apud HUMMEL, 2001, p. 270) afirmam que as comunidades iniciam com a 

preocupação principal de como ir adiante, olhando suas necessidades e as formas de como 

resolver seus problemas. 

Ainda no contexto das políticas de desenvolvimento dos territórios, apartir de 2007 

surgem alguns projetos prioritários para ser implantados nos territórios do estado. Nossa 

hipótese inicial em relação a esses projetos é que eles são, de algum modo, fatores importante 

para integrar as demandas dos Planos com os objetivos traçados pelas propostas políticas 

locais. Na sentido, um dos aspectos fundamentais desta parte do trabalho é conhecer os 

projetos prioritários propostos/aprovados  para o território rurais e se estes estão entre as 

demandas locais, de acordo com as propostas dos Planos Territoriais de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (PTDRS). Em outras palavras, esta parte se propõe a verificar as principais 

demandas dos territórios estabelecidas nos Planos Territoriais e quais as relações destas com 

os projetos prioritários liberados para os respectivos territórios. Além disso, saber como se 

deu o processo de discussão, aprovação dos projetos e verificar o grau de conhecimento de 

sujeitos e agentes dos territórios sobre referidos projetos. 

                                                 
118 A demanda é a variável dinâmica, que se modifica com o tempo, determinada pelas mudanças do entorno e 

das próprias percepções da população meta. 
119 De acordo com o IICA (2005), os projetos definidos pelo PDTRS deveriam obedecer a três categorias para 

atender os objetivos das prioridades e aplicação dos investimentos: 

a) Projetos estruturantes - são os projetos voltados para implantação ou ampliação de qualquer tipo de 

infraestrutura social, econômica e ambiental e, em particular, pela sua importância, projetos de educação, que 

oriente o novo estilo de desenvolvimento e possibilite a criação de condições favoráveis para a viabilização dos 

projetos econômicos e sociais; b) Projetos produtivos - são aqueles voltados para a obtenção de qualquer 

produto ou serviço em qualquer setor ou ramo de atividade produtiva de melhoria da renda e dando suporte ao 

aumento da competitividade territorial c) Projetos sociais - configuram-se como os projetos públicos, de caráter 

redistributivo e/ou compensatórios, voltados para a superação dos passivos sociais nas áreas de: organização 

social, saúde, saneamento, segurança alimentar, habitação dentre outros. 
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6.2.4.1 As demandas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) do 

Alto-Oeste 

 

Os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais como 

instrumentos de visão de futuro dos territórios rurais, definiram as principais demandas locais 

para a melhoria das condições de vida da população nos territórios. Em teoria, os Planos 

mobilizaram os agentes de cada território em um projeto comúm  no sentido de procurar 

estabelecer suas políticas com base nas referidas demandas. Como era de se esperar, ante um 

conjunto de demanda tão extenso e dada sua variedade e complexidade (da mesma forma que 

acontece com outros Planos), no final de cada Plano se estabelece algumas prioridades como 

resultado do consenso das diferentes entidades e públicos responsáveis pela sua elaboração.  

Dentro das exigências do MDA, na formulação do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) do Alto Oeste, foram desenhados alguns 

projetos prioritários para aplicação no âmbito do território. Entre os projetos prioritários no 

território, os projetos estruturantes e produtivos tinham grande demanda da população, 

especialmente os destinados à bovinocultura, com grande aceitação entre os diferentes 

segmentos locais.  

Mesmo localizado no semiárido e sofrendo fortes ações de estiagem, o Rio Grande 

do Norte e, em particular, o Alto Oeste tem representatividade no setor agropecuário, 

sustentado principalmente pela bovinocultura, mesmo castigada pelas secas nos últimos anos, 

que acarretaram na morte de grande parte dos rebanhos. Do ponto de vista dos agentes locais, 

a demanda por projetos que beneficiava a bovinocultura justificava-se, por esta ser uma das 

atividades mais importantes nos aspectos socioeconômicos e culturais da região. Existe amplo 

consenso em reconhecer o importante papel desempenhado tradicionalmente pela atividade 

pecuária na economia, na sociedade e na cultura do Alto Oeste. 

As razões de considerar a pecuária como atividade prioritária também se refere à 

criação de gado no território com o objetivo de melhorar as condições de vida dos 

agricultores. Do ponto de vista socioeconômico a atividade é bastante significativa, pois se 

revela como um dos suportes econômicos do pequeno agricultor, ademais de constituir, 

durante muitos anos, o modo de vida do interior do estado. Pelo argumento da importância 

cultural, a atividade presta importante significado à paisagem agrária pela secular 

interdependência entre o aproveitamento agrícola e a criação de gado no seio das pequenas 
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propriedades rurais. Argumento bem presente nas palavras de representante dos coletivos de 

agricultores:  

 

É uma atividade praticada em todas as pequenas propriedades e está na cultura do 

agricultor deste lugar. Uma das maiores tristezas do agricultor de nossa região é 

andar por sua terra e não ver um rastro de gado. É uma tristeza imensa, você nem 

imagina! Antes, o real aqui era o algodão, hoje é uma vaquinha para tirar o leite todo 

dia (Representante de associação de agricultores).  

 

As palavras do agricultor revelam a importância cultural e econômica que é a criação 

de gado para os moradores da zona rural do Alto Oeste. Mesmo com as adversidades e, 

principalmente, a falta de chuvas que prejudica o desempenho da atividade pecuária, o 

homem do campo não abre mão de possuir algum animal. Além de lhe dar prazer, também 

contribui para o orçamento familiar.  

Apesar das mudanças operadas nos últimos decênios com o surgimento de novos 

modelos e sistemas de criação de gado, com destaque para a pecuária industrial - 

condicionada pela evolução do cenário da economia e da sociedade - a atividade pecuária do 

Alto Oeste do Rio Grande do Norte ainda se caracteriza por um forte significado agrário e 

cultural. 

 

6.2.4.2 Os projetos prioritários do território no contexto da política de desenvolvimento 

territorial 

 

Entre os projetos para a bovinocultura tidos como prioritários e propostos para o 

território do Alto Oeste, estavam: a) o Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Bovinocultura 

Mista;b) Unidade de Beneficiamento da ração animal – Fábrica de ração; e c) Ações de 

apoio ao fortalecimento e desenvolvimento das atividades da bovinocultura mista, 

fruticultura de sequeiro e associativismo dos agricultores familiares do alto-oeste. 

Os três projetos prioritários ocuparam-se de conflitos relativos à problemas de gestão 

e recursos. Estes projetos eram: 

 

a) Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Bovinocultura Mista 

 

Um conjunto de recomendações resumia a necessidade de cooperação entre 

organismos governamentais, a sociedade civil e representações de agricultores familiares da 
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região, sobretudo, em relação à promoção de mais e melhor apoio governamental à atividade 

no território. Estas conclusões foram difundidas em vários encontros com a presença de 

representantes do governo estadual, representantes do MDA, representantes de ONGs, 

associação de agricultores, colegiado territorial, técnicos e pesquisadores de instituições de 

ensino superior. 

 

b) Unidade de Beneficiamento da ração animal – Fábrica de ração 

 

O segundo projeto pretendia dar suporte ao processo de alimentação da 

bovinocultura no território e respondia a uma preocupação real dos pequenos criadores. O 

objetivo mais imediato era melhorar o sistema de alimentação dos animais. A ideia era de que 

os criadores entregariam os alimentos para serem beneficiados na unidade e daí os demais 

criadores poderiam comprar o produto beneficiado a um preço mais acessível do que o preço 

do mercado. A unidade funcionaria como centro de apoio para o processamento da ração 

animal de todos os produtores do Alto Oeste. 

 

c) Ações de apoio ao fortalecimento e desenvolvimento das atividades da 

bovinocultura mista, fruticultura de sequeiro e associativismo dos agricultores 

familiares do alto-oeste 

 

Este projeto era um prolongamento de outras iniciativas cuja finalidade era incentivar 

a criação local e valorizar o rebanho dos pequenos produtores. Apesar de que, no momento da 

avaliação, o projeto ainda não estava concluído, segundo alguns entrevistados, à medida que o 

projeto ia avançando colocavam-se em prática algumas medidas desordenadas, sem 

planejamento (devido à falta de informes sobre o progresso foi difícil confirmar). O ponto 

débil deste projeto é a falta de definição precisa do nível de compromisso político que se 

exigia para sua implantação. 

 

6.2.4.3 Conhecimento sobre os projetos prioritários no âmbito do território 

 

O conhecimento é um “elemento básico da capacidade de intervenção de atores 

públicos e privados”. Trata-se de um recurso desigualmente repartido entre os atores de uma 

política pública (SUBIRATS, 2008, p. 79). Em muitos programas e projetos existe a 

expectativa de que o conhecimento e o acesso à informação respaldam o sucesso de uma 
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política pública. O acesso à informação, no âmbito dos projetos comunitários, deve ser 

assumido como a matéria prima constante do processo de melhorias territoriais e parte 

fundamental do trabalho coletivo no território.  

Em concreto, inclui-se neste termo o conhecimento da população sobre os projetos 

prioritários no território, que são informações sobre as características gerais dos projetos 

(elaboração, discussão, implantação, etc.). 

 

Figura 14 – Conhecimento sobre os projetos prioritários no território 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos agricultores locais 

(2010, 2011). 

 

Cabe destacar que apesar da maioria dos entrevistados conhecerem (ou, como eles 

dizem, “ouvi falar”) os projetos prioritários (acima de 60% dos entrevistados), muitos se 

sentiam alheios às discussões sobre sua implantação. Poucos tiveram conhecimento e 

participaram das discussões de desenho e implantação dos projetos. Nota-se, também, o 

despreparo das informações no âmbito do território, ou seja, os procedimentos de tornar 

acessíveis as informações são pouco eficientes. Com isso, processos que necessitaram de 

articulação social maior ficaram prejudicados pela falta de universalização das informações.  

 É evidente que estavam mais a par dessas discussões as associações e entidades que 

tinham o interesse mais direto sobre essa questão, como as associações de pequenos e médios 

criadores de gado. Vale salientar que os projetos são integradores para uma atividade 

específica, apesar de grande parte dos agricultores no território dedicarem boa parcela do seu 

tempo à criação de bovinos, mesmo em pequeníssima quantidade. Neste aspecto, os projetos 

têm o caráter integrador. 

Outro fator limitante do conhecimento das discussões é o fato de grande parte da 

população rural continuar coberta pela mazela do analfabetismo, da pobreza e da exclusão 
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social, o que lhe dificulta - não impossibilita - o acesso a informações básicas e, portanto, à 

participação. Tradicionalmente, as comunidades rurais são pouco levadas em conta no 

“gasto”120 educativo; as consequências disso são índices maiores de analfabetismo. De acordo 

com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE, em 2012, 

aproximadamente 45% da população rural do estado do Rio Grande do Norte era analfabeta 

(contra 16,5% da população urbana). São dados elevadíssimos que mostram certa 

desigualdade de oportunidade por parte daquela população. São fatores que não fogem da 

cruel realidade, que remetem ao conjunto da sociedade a fazer maiores reflexões e, aos 

responsáveis pela gestão das políticas públicas locais, sistematizar melhor as ações voltadas 

para essas áreas. 

Além disso, a incorporação da população rural ao discurso e às praticas de políticas 

de desenvolvimento representa acontecimento de um processo de desafio, apropriação, 

mudança e resistência. Em um longo período a população rural esteve ausente do 

desenvolvimento e ficou à margem do seu discurso hegemônico. Esta ausência pode ser um 

problema sistêmico que conduz a outras dificuldades de maiores proporções. 

 

6.4.2.4 Valorização dos projetos prioritários na percepção dos atores locais 

 

Pretendia-se, com esses projetos, introduzir um conjunto de ações dirigidas ao 

fortalecimento da cadeia produtiva da bovinocultura local. Segundo os entrevistados esses 

projetos fazem parte das demandas prioritárias do território e foram estabelecidos como uma 

das principais ações. Entre as principais importâncias dos projetos para o território, estão: i) 

são projetos que estão entre as solicitações dos coletivos dos agricultores familiares; ii) têm 

um caráter integrador entre os municípios do território; iii) contaram com a participação de 

técnicos, membros do colegiado e associações dos agricultores nas discussões, e iv) fazem 

parte das ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) nos programas de 

desenvolvimento para os territórios rurais. 

Apesar dos projetos fazerem parte das demandas prioritárias para o território, havia 

certa decepção por parte dos entrevistados com os resultados dos mesmos. Os três projetos de 

prioridades no território ocupavam-se de vários conflitos, especialmente, os relativos aos 

problemas de falta de informação, coordenação e implantação. Quatro anos depois das 

discussões e decisão sobre a implantação dos projetos, praticamente nada tinha sido feito.  

                                                 
120 Está entre aspas porque os governos costumam se referirem aos recursos para a educação como gastos, 

pessoalmente considero investimento. 
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O caso mais ilustrativo foi em relação à construção da unidade de beneficiamento de 

ração animal (fábrica de ração), que deveria ser construída no território do Alto Oeste com 

parceria entre governo federal e o governo do estado. A finalidade de construção da unidade 

de beneficiamento da ração se constituía num importante instrumento de mudança e ajuda 

para os pequenos produtores da região dentro do aspecto da valorização da bovinocultura do 

Alto Oeste, tendo em vista as dificuldades desses produtores no período de estiagem, muito 

comum na região. Este projeto estava previsto para começar em 2008. Entretanto, entre 2008 

e 2013 nada de concreto foi feito para a instalação da referida unidade. 

Segundo uma das associações de produtores rurais do Alto Oeste, a PROSANTANA, 

os projetos foram apresentados (objetivos, beneficiários, possíveis locais de implantação, 

etc.), discutidos e votados em reuniões do colegiado com a participação de representantes dos 

coletivos dos agricultores, instituições e outras organizações da região. No entanto, a decisão 

final do local de implantação da Unidade de beneficiamento da ração animal (fábrica de 

ração) dependeu da disposição de algum município em doar o terreno.  Ainda de acordo com 

o representante da associação, nas discussões do colegiado foram eleitos como possíveis 

locais de instalação do projeto, nesta ordem, os municípios de Pau dos Ferros, Rafael 

Fernandes e Riacho de Santana. Com a não doação dos terrenos pelos dois primeiros 

municípios, um produtor (agricultor familiar), do município de Riacho de Santana, 

prontificou-se em fazer a doação do terreno para a instalação da fábrica. 

Apesar das discussões sobre a viabilidade e local de instalação do projeto no âmbito 

do colegiado, outros fatores prejudicaram sua realização. Segundo os agricultores, técnicos e 

membros do colegiado entrevistados, uma das principais dificuldades para a não implantação 

da obra foi a falta de contrapartida financeira por parte do governo do Estado do Rio Grande 

do Norte. Esta situação produziu certa inquietude entre os membros do colegiado do território, 

sobretudo, porque para a realização do projeto, as diretrizes das ações do programa para os 

territórios exigiam que, além de uma estratégia que levasse em conta as prioridades locais, o 

programa especificava uns acordos financeiros que refletiam o compromisso de inversão 

pública local (em nível de estado).  

Infelizmente, quando da exposição de membros do colegiado sobre a impossibilidade 

de atender as demandas prioritárias locais exclusivamente com recursos federais, a maioria 

deles começou a assumir que se tratava de uma iniciativa mais complexa do que parecia no 

começo do processo e que esta requereria maior esforço de organização por parte dos gestores 

locais para tratar de mobilizar recursos com o objetivo de atender as demandas estabelecidas. 
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Com isso, muitos dos projetos passaram a ser abandonados, tanto no âmbito das discussões 

das entidades de agricultores como no âmbito das reuniões colegiadas do território. 

A falta da contrapartida de recursos pelo governo do estado, como parceiro da 

política pública para o território, revela a natureza do conflito nas decisões no âmbito 

territorial. A não contrapartida do Estado pode explicar bem a simbiose entre economia e 

poder que opera nas instâncias decisivas e revela a falta de vontade e de cultura política que 

favoreçam a cogestão das políticas públicas em que participam o poder público e a sociedade. 

A resistência do estado ao se opor em dar a contrapartida escapa ao controle dos agentes e 

instituições do território e fortalece sua atitude de centralizador que, tradicionalmente, rege 

suas relações. Como afirma Naredo (2009, p. 28), “os políticos têm a capacidade de modificar 

o marco institucional para estabelecer regras de jogo propícias a determinados negócios”.   

Os conflitos suscitados em torno do projeto de construção da fábrica de ração no 

território do Alto Oeste podem explicar bem a natureza, fragilidade e a inconsistência das 

instituições políticas do estado para encabeçar experiências coletivas de desenvolvimento. O 

tempo transcorrido desde então permite apreciar com ampla perspectiva a evolução dos 

acontecimentos, que deixaram por terra a materialização do projeto prioritário para o 

território.  

Além disso, o sentimento pela falta de compromisso por parte do estado tem 

desmotivado os coletivos de agricultores e isso tem, também, refletido na falta de estímulo à 

participação, tendo em vista que grande parte deles participou das discussões que resultaram 

na elaboração do referido projeto, mas que acabou ficando somente no papel. Nas reuniões 

subsequentes do colegiado (das quais, estive presente em algumas delas) era perceptível a 

insatisfação dos diferentes agentes representativos no território, em virtude da atitude do 

governo do Estado.  

A maioria dos entrevistados segue convencido da necessidade de novos modelos 

institucionais, de novos mecanismos que permitam à população rural ter acesso aos recursos e 

programas para melhorar suas práticas. Ainda, de acordo com os entrevistados, não existe 

qualquer tentativa organizada, nem por parte do governo nem pela sociedade organizada para 

afrontar essa situação. Ou seja, já não se fala mais do projeto unidade de beneficiamento. Em 

definitivo, a matriz outorgada aos projetos como ativos de bem estar, que levaria sua oferta, 

permitiriam aos agricultores desfrutar de maiores níveis de satisfação e a beneficiar-se direta e 

indiretamente.   
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6.2.5 Territorialidade e integralidade frente à setorialidade: a transição para o enfoque 

territorial 

 

No início deste trabalho destacou-se que, durante muitos anos, o desenvolvimento 

rural havia se equiparado e/ou confundido com o desenvolvimento (do setor) agrário. A 

entrada do Brasil no contexto das políticas de âmbito mais rural e menos setorial, a partir dos 

anos 1990, favorecido pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) e, mais adiante, pelas Políticas de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 

Rurais (PDSTR), que advogavam por uma diversificação da economia e das ações nos 

espaços rurais, contribuiu para a demanda de outras preocupações nesses espaços, além das 

questões tipicamente agrárias. Entretanto, o agrarismo segue sendo uma das características 

principais nas demandas e orientações de medidas para o desenvolvimento do meio rural. 

Basta verificar no marco das agendas e nas medidas tomadas pelos próprios programas com 

enfoque mais rural, como o PRONAF, que os maiores recursos e orientações são direcionados 

mais aos aspectos relativos à produção agrária. 

Dentro das atuais iniciativas das políticas públicas na busca do desenvolvimento do 

meio rural, pretende-se passar de uma política basicamente concentrada no setorial 

(fundamentalmente na intensificação produtiva do setor agrícola) para outra mais complexa 

em que associa a agricultura com o desenvolvimento rural e a proteção meio-ambiental.  Os 

atuais programas adotam uma visão integrada do rural procurando incorporar outras 

prioridades, além das econômicas, de ordem ecológica e relativas à articulação social para 

gestionar os recursos socio-econômicos. Dentro desta perspectiva pretende-se verificar a 

percepção subjetiva dos agricultores  no aspecto da mudança do enfoque orientativo 

produtivo/agrarista para o rural/territorial, especialmente no que diz respeito ao papel tutorial 

dos agentes públicos externos às atividades (ténico, funcionario do banco, etc).  

Entre as questões levantadas no parágrafo anterior merece atenção as relacionadas 

com as mudanças nas orientações técnicas e nos padrões de produção (para transição para 

uma percepção com maio enfoque no entorno, territorial). Neste sentido, a análise pretende 

diferenciar dois tipos de orientações: uma mais produtiva, em que o agente percebe a 

comunidade como um sistema sócio-econômico homogêneo e que as idéias previamente 

estabelecidas são orientadas sem a participação da comunidade local. A abordagem deste tipo 

de intervenção está associada a diagnósticar os problemas, suas causas e “receitar” meios para 

superá-los, cabendo à comunidade local seguir as “receitas” prescritas pelo agente externo. A 



273 
 

outra orientação, mais sistêmica, procura integrar as dimensões do rural. O agente externo 

passa a ter um papel de educador dos processos identificando as necessidades, os problemas 

comúns e a forma de resolvê-los através da organização de grupos na própria comunidade121. 

Nessa abordagem a comunidade passa a ser entendida de forma diferenciada, requerendo, 

também, tratamento diferenciado.  

Apesar dos enfoques não serem nunca setoriais ou territoriais puros, senão que 

ambos levam junto elementos de cada enfoque, é certo que, na abordagem inicial para a 

intervenção de programas para o desenvolvimento de uma localidade específica, deve-se 

precisar por qual deles se opta. Considerando-se que os dois enfoques têm características de 

abordagens distintas, faz-se necessário a colocação de alguns elementos de juízos que se pode 

avançar (UGARTE, 2007, p. 41): a) o enfoque setorial procura dar respostas a demandas que 

se referem a um setor em particular; b) o enfoque territorial permite afrontar a integralidade 

da problemática e sua origem Intersetorial; mais próximo à realidade das pessoas e situações 

procura gerar ações de intervenção “de baixo pra cima”. 

Neste sentido, procurou-se conhecer a percepção dos coletivos de agricultores e dos 

técnicos de extensão rural sobre a importância dada por eles na hora de receber e fornecer, 

respectivamente, as orientações técnicas; ou seja, quais variáveis tinham maior demanda na 

hora de receber as orientações e a que variáveis os técnicos davam mais importância na hora 

de ofertar os serviços de assistência nas unidades produtivas dos agricultores familiares. Com 

as respostas dos entrevistados se tem ideia da predominância nas orientações das demandas e 

das ofertas nas assistências técnicas no território  

As respostas também permitiram verificar as perspectivas de inovação dos 

estabelecimentos agropecuários, entendendo estas como o resultado de interação e 

aprendizagem entre a associação de agricultores familiares e os demais atores do território 

(organizações, instituições, agentes sociais, etc.) para melhorar as condições locais. Os 

resultados são apresentados nas figuras 15 e 16 a seguir.   

 

 

 

                                                 
121 Esta abordagem tem forte influência do enfoque de “educação participativa” e fundamentada na 

conscientização de Paulo Freire, para quem a conscientização deve implicar, também, no entendimento de que 

“os homens assumam o papel de sujeito que fazem e refazem o mundo” (FREIRE, 1980, p. 26). 
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6.2.5.1 A percepção das orientações (do enfoque territorial) a partir da demanda dos serviços 

 

Do lado da demanda, ou seja, sobre os serviços de orientações técnicas demandados 

pelos agricultores, as orientações relacionadas às formas de acesso às linhas de crédito 

representam a maior porcentagem de adesão (74,1%). Seguem em importância as orientações 

relacionadas às atividades produtivas da agricultura familiar (53,8%). Ambas as orientações, 

de crédito e das atividades da produção agrícola, têm caraterísticas mais de ajudas econômicas 

e de políticas para as atividades agrárias. A preferência por essas orientações reforça as 

características do espaço rural do Alto Oeste potiguar como uma zona de carências 

socioeconômicas e político-culturais, além de serem estruturas agrárias com sérias 

dificuldades de garantir o básico da produção agrícola. Para a maioria dos agricultores do 

território, o acesso ao crédito é a única possibilidade de permanecer com a atividade produtiva 

em sua propriedade. A percepção dos entrevistados só vem a ratificar esses atributos no 

território.  

Dito isso, não se deve estranhar a importante contribuição das medidas agrárias e as 

ajudas econômicas derivadas das políticas públicas para o território. No total, apenas dos 

recursos do Pronaf foram demandados, em 2012, mais de 18,7 milhões.  Mesmo assim, do 

ponto de vista econômico, esses recursos são considerados insuficientes, tendo em vista as 

carências econômicas e a falta de estrutura das Unidades Produtivas dos agricultores locais. 

Além disso, a distribuição não tem sido uniforme em relação à distribuição espacial e nem em 

relação ao tipo de recursos, destacando os valores destinados a investimento, que representam 

o maior aporte financeiro da área de estudo.  

Por outro lado, as orientações relacionadas à conscientização ambiental, aos canais 

de comercialização, ao planejamento e gestão, ao fortalecimento do associativismo e sobre o 

acompanhamento dos programas governamentais, tiveram pouca repercussão na percepção 

dos entrevistados. Apesar de pouco valorizadas, tais medidas são importantes para que as 

ações de políticas públicas para o desenvolvimento rural sejam mais estáveis e sustentáveis ao 

longo do tempo, tendo em vista que contribuem para uma visão mais integradora das várias 

dimensões do território, através do compromisso com o meio ambiente (conscientização 

ambiental), com a melhoria das estruturas das unidades produtivas (planejamento e gestão), 

com a participação (associativismo) e com a cidadania (conhecimento e acompanhamento das 

políticas públicas), atributos importantes para a intervenção a partir do enfoque territorial. 
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Figura 15 - Temas que os agricultores mais demandam na hora de receber orientações 

técnicas 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos agricultores ( 2010, 

2011). 

 

Percebe-se que os resultados sobre a valorização das orientações das políticas 

públicas para o território ainda tem muitos vestígios das orientações herdadas pelos 

agricultores das antigas políticas agrícolas. Tanto as orientações daquelas políticas sobre os 

canais de crédito, como o acesso aos recursos dariam ao agricultor a possibilidade de 

estruturar sua produção e melhorar as condições econômicas de seu estabelecimento. Dessa 

forma, a ação do Estado e das entidades conveniadas, através de políticas de crédito e 

assistência técnica, reforça essa herança, seja pela condicionalidade do acesso ao crédito, seja 

pela implantação dos “pacotes tecnológicos” produtivos e/ou pela forma de capacitação do 

pequeno produtor rural. 

Cabe destacar que na concepção das políticas (agrícolas) tradicionais competiam ao 

agricultor unicamente as funções ligadas às atividades clássicas do meio rural. As atuais 

transformações econômicas e socioambientais, inclusive nos próprios espaços rurais, 

implicaram no surgimento de novos problemas e alternativas no funcionamento dos distintos 

territórios rurais. Assim, as orientações das novas políticas ampliaram as funções dos 

agricultores, forçando-os a buscarem novas demandas, o que nem sempre é visto como uma 

fácil transição.  
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Ao atribuírem maior importância às orientações técnicas relacionadas ao crédito e às 

atividades da produção agrária, percebe-se a dificuldade de muitos agricultores do Alto Oeste 

em buscarem novas demandas. Além das razões já colocadas, de dificuldades econômicas dos 

coletivos de agricultores que os levaram a escolher essas orientações, existem vários outros 

fatores que contribuem para a resistência às mudanças por parte dos agricultores e limitam 

suas possibilidades de obter os benefícios da cooperação social e do intercâmbio. Entre estes, 

podem-se destacar: 

a) No aspecto político, muitos agricultores do território são acostumados com 

projetos concebidos e posto em prática em um período em que se 

desconheciam os danos sociais e ecológicos, ou não tinham oportunidades de 

manifestar suas críticas;  

b) No aspecto social, muitos agricultores são acostumados com modelos de 

projetos para a agricultura que ocorreram num período em que a consciência 

ecológica não estava presente como força contestatória no âmbito das 

discussões no país;  

c) No aspecto técnico, utilizava-se uma visão e ação centralizadora para a 

elaboração, implantação e avaliação de projetos; não se incorporavam os 

custos sociais e ecológicos de sua instalação e operação. 

Outra dificuldade no desenvolvimento de ações que promovam a transição das ações 

de políticas públicas para o enfoque com características mais integrais está na própria 

determinação de órgãos de coordenação e de recursos financeiros, como as empresas de 

assistência técnica e os bancos, que em alguns casos, amparados por normatizações vigentes 

assumem autonomia e centralizam as informações e o controle no desenrolar dos processos. 

Deste modo, este contexto define-se porque tanto para a elaboração dos projetos como para o 

acesso aos recursos, os que precisam da aprovação dos projetos e dos recursos têm que se 

adequar aos requisitos e às demandas técnicas exigidas pelo banco. Afinal, esses órgãos têm 

autonomia, tanto para determinar os critérios de avaliação, como detêm o poder para aprovar 

ou não os projetos e, portanto, os recursos. 

A influência dessas instituições na centralização de ações políticas que desviam o 

rumo dos processos de desenvolvimento é ampla e complexa. Desde a perspectiva 

institucional, os processos de desenvolvimento dependem da capacidade explícita dos órgãos 

implicados na intervenção das políticas públicas para gerar incentivos apropriados e criarem 

as bases de confiança para os agentes locais desenvolverem suas ações. Entre essas bases, 
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estão a confiança e os incentivos derivados da história e da experiência acumulada de cada 

indivíduo para promover ações de desenvolvimento local, a partir do aproveitamento dos 

aspectos positivos do tradicional e do diferente. 

Não obstante, há na percepção dos coletivos de agricultores do território, uma tensão 

e desconfiança entre o tradicional e o diferente. Percebe-se que muito dessa desconfiança 

local são fruto de ações de instituições ineficientes (que persistem até os nossos dias), 

mediante processos de intervenção que criam dependência e afrontam os vínculos e a 

singularidade local.  Mas, como dizia um técnico entrevistado, mesmo com esses problemas e 

com a relativa resistência dos agricultores às novas técnicas, houve mudanças importantes, 

derivadas das orientações das novas políticas. De fato, é possível identificar novas atitudes 

que incorporam as várias dimensões do enfoque territorial; são ações simples, mas que 

prezam, tanto por questões socioeconômicas, como pela preservação ambiental.   

 

6.2.5.2 A percepção das orientações (do enfoque territorial) a partir da oferta dos serviços 

 

Como era de se esperar, a percepção dos entrevistados, em relação às prioridades 

sobre algumas variáveis na oferta dos serviços fornecidos pelos profissionais de assistência 

técnica, é relativamente parecida nas duas situações, apesar da diferença em alguns valores 

percentuais (Figura 16). Entre as principais prioridades estão, também, as orientações de 

como aceder às linhas de crédito (48,6%) e as orientações relacionadas às atividades 

produtivas (45,7%).  

As justificativas para a preferência por essas variáveis são praticamente as mesmas 

do item anterior, ou seja, entre os principais motivos para se orientarem mais na direção 

produtiva, estão as carências socioeconômicas dos agricultores e as dificuldades em garantir a 

produção agrícola básica122 para as famílias dos agricultores no Alto Oeste potiguar, o que 

leva, segundo um técnico, “a orientá-los nas carências prioritárias, onde eles mais 

precisam”. Também é fácil perceber que as motivações econômicas como determinantes das 

demandas dos agricultores aparecem mescladas com outras de natureza diferente, o que as 

caracterizam, em muitos casos, como confusas e ambíguas. 

                                                 
122 O que chamamos de produção agrícola básica é essencialmente a produção de alimentos, como o milho e o 

feijão, às vezes, completada com outros produtos, como batata, mandioca, etc. O objetivo principal dessa 

produção básica é o abastecimento das famílias dos pequenos agricultores, representando um papel fundamental 

nas estratégias de reprodução de suas famílias, além de servir de base de sustentação, inclusive, para outras 

atividades praticadas na unidade de produção familiar, como a pequena pecuária (gado, ovino e caprino). 

 



278 
 

Além das justificativas já colocadas, para as orientações serem mais direcionadas por 

questões de vulnerabilidade econômica dos agricultores, pode-se dizer que outro motivo está, 

fundamentalmente, relacionado às orientações sobre o acesso ao crédito, especialmente para 

os agricultores do Pronaf. Neste caso, a presença do profissional da assistência técnica torna-

se importante em pelo menos dois momentos cruciais do processo: na elaboração dos projetos 

que serão submetidos aos agentes financeiros e, posteriormente, após sua aprovação, 

acompanhamento, apoio e orientação do projeto pelo técnico ao agricultor contemplado. 

A valorização dos entrevistados permite também observar que as orientações sobre 

as formas e canais de comercialização, as formas de associativismo e sobre a diversificação 

das atividades alcançaram maior pontuação. Pela própria situação de carências dos 

estabelecimentos agrícolas e pelas características de monoculturas no território, essas 

orientações deveriam ser disciplinas obrigatórias. Entende-se que ações orientadoras de 

assistência técnica ao apoio e incentivo à diversificação e a formas alternativas de 

comercialização da produção são importantes para potencializar os recursos dos agricultores.  

Apesar de sua enorme importância, na prática, as ações de assistência técnica 

encontram-se com vários obstáculos que limitam a capacidade dos profissionais e os obrigam 

a atenderem outras prioridades. Entre os obstáculos estão, principalmente, os problemas 

relacionados ao funcionamento da principal instituição de assistência técnica e extensão rural 

do estado, a EMATER, como sendo: problemas orçamentários, escassa possibilidade de ação 

operativa, perda de patrimônio e o baixo número de funcionários no seu quadro, entre outros. 

Além disso, o processo de transição porque passam esses órgãos em todo o país também tem 

dificultado suas operações. De acordo com os técnicos, a existência de poucos profissionais 

para atender à demanda dos agricultores da região é um dos grandes problemas da assistência 

técnica no território. Além disso, muitos profissionais estão designados para atenderem 

apenas os agricultores assentados pelos programas do Governo Federal. O difícil acesso e a 

distância entre alguns estabelecimentos rurais também foram algumas dificuldades colocadas 

para a assistência técnica aos agricultores.  
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Figura 16 – Temas que os profissionais dão maior atenção na hora de ofertar serviços de 

orientações técnicas 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto técnicos, 2010 e 2011. 

 

Apesar de ambos os enfoques (territorial e setorial) estarem presentes, tanto na 

percepção das demandas, como das ofertas das intervenções no território, percebe-se 

claramente a predominância do enfoque setorial, por faltar um tratamento conjunto e integral, 

de articulação e complementação entre as variáveis. No entanto, de acordo com alguns 

depoimentos de entrevistados, representantes tanto dos agricultores como dos profissionais 

responsáveis pela assistência técnica, algumas iniciativas com características mais 

integradoras (territorial) começam a emergir no território, embora ainda de forma incipiente. 

De qualquer forma, o fato de representantes dos coletivos de agricultores e de técnicos terem 

isso em mente constitui um avanço importante em direção a demandas e ações mais 

territorializadas, pois já se reconhece a importância de outras dimensões, menos setoriais, que 

são consensuadas entre os diferentes atores e que contribuem para o desenvolvimento local. 

De qualquer forma, embora os problemas aconteçam, não se pode negar a 

importância da assistência técnica e da extensão rural para a viabilidade de programas de 

políticas públicas para o meio rural, como o Pronaf, tendo em vista que os profissionais da 

EMATER são os mais visados para a elaboração de projetos técnicos para o programa. Existe 

o reconhecimento de que a assistência técnica é um fator relevante, mas para que ela seja um 

fator que potencie a qualidade deve se realizar em função: i) da existência de uma clara 
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vontade política local; e ii) de uma concepção fundamentada em seu conteúdo, a partir das 

necessidades e capacidades locais. 

Neste sentido, em um processo de intervenção em unidades produtivas no meio rural, 

é importante reconhecer as experiências e saberes imateriais dos agricultores, reveladas por 

suas estratégias (senso prático) para resolver problemas do cotidiano. Igualmente importante é 

o conhecimento de suas condições socioeconômicas (educação, participação, renda, etc.) e 

suas relações com as políticas públicas e com o ambiente natural. A condição socioeconômica 

explica, em muitos casos, a predisposição e o comportamento dos atores locais frente a uma 

intervenção. Este ponto é importante porque incentiva refletir e conhecer o problema, suas 

raízes e os fatores que o alimentam e ajuda a construir uma visão compartilhada dos diferentes 

atores na resolução do problema. Na condição de agentes sociais que somos sempre 

encontramos um significado no curso de uma ação. Portanto, é na ação da mudança na qual os 

membros de uma organização confrontam o significado das palavras que utilizam 

(THACHANKARY, 1992, apud RODRÍGUEZ; LÓPEZ-ARANGUREN, 2004). 

Respeitadas as limitações consideradas anteriormente, é possível afirmar que a 

concretização da assistência técnica para o meio rural na área de estudo e as demandas dos 

agricultores locais não estão conectadas com os eixos das dimensões territoriais e suas 

respectivas possibilidades operacionais. Esses resultados apontam para a necessidade de se 

conectar os processos de intervenção que fomentem a geração de institucionalidade, ao 

mesmo tempo em que se fortaleçam as iniciativas por meio de atividades que contribuam para 

o fortalecimento das capacidades da população local. 

Além disso, existem duas questões importantes a se considerar: Por um lado, mesmo 

existindo certa tendência a uma orientação mais territorial no âmbito dos programas públicos, 

esta não encontra correspondência pela própria condição do pequeno produtor rural e pela 

estrutura do seu estabelecimento, aí acaba voltando-se para a forma tradicional de assistência 

técnica. Por outro lado, existe um grande esforço por parte de alguns técnicos, mas o número 

deles é insuficiente para atender as demandas do conjunto do território. 
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6.2.5.3 Valorização da estrutura de gestão das políticas públicas em relação à transição para o 

enfoque territorial 

 

Se a transição para o enfoque territorial há obtido êxito no plano teórico, algumas 

questões práticas ainda necessitam de mudanças para sua consolidação no território do Alto 

Oeste. Enquanto em um primeiro momento alguns avanços têm sido dados para impulsionar 

as mudanças, em um segundo momento as novas ideias são confrontadas por um conjunto de 

situações complexas e burocráticas, com a falta de recursos e com as próprias dificuldades das 

novas ideias de gestão do território que se pretende adotar. 

Para a maioria dos entrevistados o sistema de gestão das políticas públicas locais é 

hierarquizado e piramidal, apesar de uma porcentagem importante considerar que esse 

processo ocorre a partir da base, ou seja, a partir da organização das entidades locais. Este 

aspecto mostra que a possibilidade de se desenvolver ações territoriais torna-se difícil quando 

a estrutura de gestão das políticas e/ou programas está dependente do consenso de estruturas 

hierárquicas superiores. A partir do ponto de vista dos entrevistados, muitas das discussões 

até são realizadas com as organizações (na base), mas, em última instância, a materialização 

dos recursos e das atividades não acontece da mesma forma que as discussões, levando a uma 

desconexão entre as discussões das atividades/ações e a sua materialização. 

Apesar de existir uma porcentagem similar de entrevistados entre os que pensam que 

a estrutura da gestão das políticas públicas no território é rígida e os que pensam que é 

flexível, a maioria optou por considerar que essa estrutura é mais flexível. Esta apreciação 

difere de uma entidade para outra em função de sua maneira de atuação e/ou de sua possível 

margem de manobra, de maneira que alguns membros do colegiado e os técnicos podem 

pensar que a estrutura é flexível se tem maior capacidade de manobra, enquanto as 

associações e sindicatos de agricultores podem achar tudo o oposto, dadas suas capacidades 

mais limitadas. Nesse processo coletivo, nem todos os agentes têm a mesma capacidade de 

decisão, apesar de teoricamente todos desempenharem funções fundamentais na estrutura da 

gestão coletiva das ações de políticas públicas no território. Evidentemente, a busca pelo 

consenso contribuirá para que aumentem as probabilidades de estrutura mais flexível. 

A opinião dos entrevistados sobre o aspecto setorial/fechado ou integrador da gestão 

das políticas públicas locais é pouco variável, percebendo-se a existência de uma visão similar 

nesses temas. Ou seja, para a maioria dos entrevistados o modelo de gestão das ações de 

políticas públicas não é fechado e nem é integrador. Esse resultado evidencia dois aspectos 
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que merecem importância: um que está associado às práticas setoriais das tradicionais 

políticas públicas para o meio rural (com caráter predominantemente setorial); e outro 

relacionado à percepção dos entrevistados sobre a escassa colaboração entre os diferentes 

atores mais além de colaborações concretas em temas setoriais. Particularmente importante na 

análise do processo de transição é procurar identificar os atributos vinculados às 

características das estratégias que estão sendo implantadas na gestão das políticas públicas 

para o desenvolvimento local. 

De outra forma, a percepção dos entrevistados sobre o funcionamento das ações no 

território em relação aos aspectos fragmentados ou coordenados mostra maior tendência pela 

fragmentação das estruturas frente à coordenação. Este resultado indica não a ausência de 

coordenação (aspecto demonstrado durante as entrevistas), mas o predomínio de estruturas 

fragmentadas na hora de discutir e, especialmente, de materializar estratégias de abrangência 

territorial. As estruturas dispersas reduzem a importância social das relações territoriais e 

dificulta sua gestão. Já as estruturas mais coordenadas e em conformidade com os interesses 

coletivos existentes apresentam evidentes vantagens quanto à facilidade para assegurar a 

conexão das relações para a gestão das políticas territoriais. Como inconveniente desse 

aspecto destaca-se a perda de parte do know-how gerado durante a execução, uma vez que 

desapareça a unidade de gestão quando o projeto finalize. Faltam mecanismos de coordenação 

permanente. 

Além disso, o marco de coordenação das políticas públicas no território é muito 

complexo, ao ter que compartilhar duas dimensões de coordenação: uma vertical, desde os 

órgãos da Administração Geral do Estado, em Brasília (capital do País); e outra de caráter 

horizontal, ante a necessidade de harmonizar as diferentes percepções setoriais ligadas ao 

âmbito territorial. 

 

Tabela 10 – Valorização da estrutura de gestão das políticas públicas no território. 

                                    
  

1 2 3 4 5 

 

 

Top down      Bottom up 

Rígido      Flexível 

Setorial/fechado      Integrador 

Fragmentado      Coordenado 

Centralizado      Descentralizado 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores locais (2010, 2011) 
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Apesar de cada caso requerer análise particular para determinar a modalidade que 

terá maiores vantagens em função das prioridades, desde o ponto de vista da estrutura de 

gestão das políticas públicas no território, a centralização das estruturas de gestão apresenta 

maior valorização por parte dos entrevistados. Essa situação remete ao fato de que não se 

pode entender a capacidade institucional das entidades locais sem fazer referência a sua 

posição no esquema de relações intergovernamentais. Isso porque algumas das políticas 

públicas aparecem formuladas, muito influídas e financiadas, e quase todas, reguladas em 

alguma medida, por outros níveis superiores de governo123. E este peso é quase decisivo nas 

políticas de desenvolvimento rural, o que conduz a certa centralidade em seu sistema de 

gestão. 

 

6.2.5.4 Algumas colocações ante a Valoração dos técnicos e agricultores familiares sobre a 

transição para o enfoque territorial 

 

A possibilidade de identificar estruturas sólidas de gestão territorial das políticas 

públicas para o meio rural no Alto Oeste, como resultado da ação coletiva, tem ficado mais 

como exercício teórico do que como prática habitual do processo de territorialização das 

ações do desenvolvimento. As dificuldades de alguns técnicos e agricultores na hora de 

orientar e receber, respectivamente, as novas técnicas aparecem refletidas nas entrevistas, 

especialmente no caso dos agricultores. Esses participantes refletem a sensação de 

“impotência”, mais além de suas opiniões, ao ter que enfrentar mudanças significativas, 

muitas vezes, determinadas por demandadas fora de seu entorno. Aos agricultores, que eram 

valorizados somente por suas habilidades técnicas no manejo e manipulação dos recursos da 

terra, com as mudanças se lhes requer, também, a manipulação de informação. Aos técnicos e 

gestores, que durante muitos anos foram reconhecidos por sua capacidade para planificar, 

dirigir e controlar, agora, exige-se, além da informação, que sejam educadores ou líderes 

(RODRÍGUEZ; LÓPEZ-ARANGUREN, 2004, p. 257). 

As atuais políticas públicas para o meio rural atribuem parte da responsabilidade dos 

processos de desenvolvimento à população sem haver proporcionado a ela o acesso a 

demandas básicas. Os agricultores do Alto Oeste dependem de uma variedade de 

infraestrutura, serviços e produtos, e historicamente foram prejudicados pelas flutuações e 

                                                 
123 No Brasil o reconhecimento constitucional da autonomia local (descentralização) veio acompanhado de 

enorme esforço de consolidação institucional por parte das entidades locais, em contexto político e econômico 

muito complexo no final dos anos 1980.  
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dependência excessiva das chuvas para garantir suas colheitas. Esses fatores tornam essa 

categoria da população cada vez mais dependente de agentes externos - alguns dos quais 

talvez se aproveitem disso. Sem dúvida, nessa área existe a necessidade de melhores níveis de 

inovação e novos métodos para enfrentar as limitações como, por exemplo, a escassez de 

água. Requerem-se novos modelos institucionais e de financiamento que permitam aos 

agricultores melhorar suas práticas. No entanto, acontece que os laços para gerar soluções 

potenciais entre Estado, instituições e agricultores são muito frágeis124. Prova disso é que 

existe uma variedade de tecnologias e recomendações nas estantes de unidades de pesquisa 

(especialmente nas universidades) realizadas por especialistas de várias áreas do 

conhecimento, mas que seguem sendo pouco aceitáveis no campo político. Ou seja, os laços 

entre pesquisas e políticas, também são frágeis. 

Provavelmente, pese a pouca experiência em desenvolver estratégias de gestão 

compartilhadas do próprio Estado e das organizações locais, o mais importante neste aspecto 

é que um conjunto de especialistas, agentes públicos e membros da sociedade civil continuam 

refletindo sobre as novas ideias de intervenção, participação, gestão, redução de hierarquias, 

bem como sobre meios de dotar de autonomia alguns segmentos para introduzir mudanças 

nos processos de intervenção de políticas públicas com foco territoriais. Nunca, como nos 

últimos anos, os processos de intervenção de políticas e programas públicos para o meio rural 

estiveram ligados a tantos conceitos (complexos, confusos e ambíguos). Isso supõe certo 

abandono dos esquemas prévios sobre os quais os atores locais tinham condicionadas suas 

rotinas, para desenvolver atividades baseadas em novas estruturas de conhecimentos. Em 

parte, esta perspectiva coincide com certa demanda da retórica de gestão125 segundo a qual os 

agentes locais devem mudar seus esquemas mentais para serem capazes de tomar decisões 

autônomas e de enfrentar os novos desafios de um entorno instável (RODRÍGUEZ; LÓPEZ-

ARANGUREN, 2004, p. 68). Mas, para isso, os laços para gerar soluções potenciais entre os 

diferentes agentes e atores sociais do território precisam ser fortalecidos. 

A transição para um enfoque mais integrador implica, necessariamente, em maior 

abertura à participação e às discussões, para que agricultores, técnicos e especialistas sejam 

                                                 
124 Em várias circunstâncias, percebe-se que falta às administrações locais buscar nas associações de 

agricultores novos significados para explicar os problemas e utilizar novas soluções. Muitas vezes as decisões 

administrativas apoiam-se exclusivamente em intuições ou pouca compreensão da realidade, em cada caso. Pelas 

próprias entrevistas, percebe-se que a introdução de novas formas de gestão encontra dificuldades ao não 

enfrentar a necessidade de solucionar um problema; suas preferências e soluções parecem pouco claras, 

mesclam-se de maneira desordenada, parecendo não haver objetivos claramente predefinidos. 

 
125 Este tema é bastante tratado em mudanças (de gestão) nas organizações. Ver, por exemplo, Potterfield (1999). 
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conhecedores da realidade local, numa relação de cooperação; de forma que nenhum dos 

conhecimentos (local e científico) seja melhor ou pior do que o outro, tendo em vista que o 

conhecimento produzido e reproduzido no espaço rural é produto das interações entre os 

conhecimentos tradicionais e, nos dias atuais, fundamentalmente, os que emergem de redes de 

pesquisas científicas e que influenciam políticas públicas de desenvolvimento rural.  

Neste sentido, os membros das organizações no território, prioritariamente as 

associações de agricultores familiares, os membros do colegiado e os especialistas, que têm 

trabalhado com procedimentos burocráticos, supõem e esperam que a introdução de novas 

técnicas de gestão das ações no território ajude a obter as consequências desejáveis que eles 

almejam. 

 

6.2.6 Influência dos obstáculos na aplicação das políticas públicas para o 

desenvolvimento do território 

 

A opinião dos atores entrevistados sobre os obstáculos enfrentados para o 

desenvolvimento do território é um elemento importante para verificar a posição da influência 

dessas dificuldades no âmbito da aplicação das políticas públicas. Os obstáculos assinalados 

estão marcados por uma dupla diferenciação: uma vez identificados e valorados alguns dos 

problemas importantes que dificultam o processo de desenvolvimento no território, o objetivo 

seguinte será conhecer melhor as ações identificadas para resolver as inconveniências 

detectadas. Com esta análise tentar-se-á oferecer uma ideia geral sobre as principais 

dificuldades estabelecidas pela sociedade local como as menos idôneas para a cobertura das 

ações no território. 

 Neste sentido, solicitou-se de cada entrevistado que valorizasse, em uma escala de 

influência, em que medida cada uma das variáveis dificulta ou não o bom andamento do 

processo de desenvolvimento no território. Os resultados aparecem na figura 17.  

O grau de frequência da maioria das variáveis com tendência para muita influência 

reflete as dificuldades enfrentadas pelo território para superar muitas dificuldades. Entre os 

obstáculos, o que tem mais influência é a falta de interesse do poder público em tratar temas 

para o meio rural. Não obstante, pelas próprias conversas com alguns atores do território, 

especialmente os coletivos de agricultores familiares, percebe-se uma insatisfação desse 

segmento em relação ao pouco interesse dos poderes públicos municipais nos temas 

relacionados com o meio rural. Como já comentamos anteriormente, a participação e 
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empenho do poder público local é muito positiva para a coesão territorial e para lograr maior 

desempenho e confiança das decisões e ações que devem ser acordadas. Especialmente no 

marco da gestão compartilhada de programas de desenvolvimento territorial, em que o poder 

público local também joga um papel extremamente importante.  

Para os entrevistados a falta de clareza entre as metas e ações dos programas é outro 

tipo de obstáculo com grande influência no território. Os resultados mostram que existem 

37,8% dos entrevistados que não estavam satisfeito com as metas e ações dos programas, 

atribuindo a essas, forte obstáculo. Quando adicionamos a esta porcentagem o número de 

entrevistados que atribuíram valores acima de três (índice já considerado com influência), 

vemos que a porcentagem dos que se manifestam aumenta para aproximadamente 64,8%. 

Assim, existe uma proporção considerável de pessoas com uma posição favorável à influência 

desse indicador como obstáculo para o desenvolvimento local. 

A falta de cooperação para uma estratégia comum e as rivalidades políticas também 

encabeçam os obstáculos de maior influência. A primeira está muito relacionada com a falta 

de clareza das metas e ações dos programas para o território, ou seja, quando não existem 

metas claras e bem definidas aonde se quer chegar é normal que exista certa dificulta na 

elaboração de uma estratégia comum para tingir determinados objetivos. Principalmente, 

tratando-se de programas com enfoque territorial em que se tem como característica a 

imprescindível cooperação entre os diferentes estratos de atores do território implicados em 

uma tarefa de natureza coletiva, bem como entre os atores administrativos e diferentes 

instituições e entidades susceptíveis de se incorporarem nessa tarefa. 

Em relação à segunda, as rivalidades políticas, pode-se dizer que este obstáculo é 

uma disciplina pendente no marco da aplicação de programas públicos em várias escalas 

administrativas em nosso país. No caso específico do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, os 

entrevistados mostraram-se bastante insatisfeitos com essa prática que, segundo eles, parece 

interiorizada no âmbito das administrações políticas, como uma espécie de acordo tácito que 

se reflete no processo de burocratização-profissionalização-rotinação da gestão dos 

programas, em que, em última instância, as decisões de cargos políticos jogam um papel 

importante na hora de preparar e processar as informações necessárias para tomada de 

decisões. Assim, pelas entrevistas, existe a clara aceitação das rivalidades políticas como 

práticas que prejudicam o bom desempenho na aplicação dos programas. Por outro lado, sua 

aceitação é um dos fatores que as convertem em um fato “normal” na vida cotidiana dos 

órgãos, das administrações públicas e das pessoas no território; como consequências, os 
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debates e discussões, cujas resoluções poderiam ser frutíferas, não o são, devido às pressões e 

interesses de quem se aproveita das demandas sociais e das tramas políticas. 

 

Figura 17 – Influência dos obstáculos no desenvolvimento local 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores locais (2010, 

2011). 

 

As respostas apresentadas pelos entrevistados revelam que os problemas de 

desenvolvimento do território do Alto Oeste não podem ser resolvidos com atuações 

centradas unicamente no setor agrário, formado em grande parte por agricultura de sequeiro, 

com problemas acentuados pelos períodos de estiagem e pela desorganização dos canais de 

comercialização. Tais problemas vinculam-se a uma série de carências que devem ser 

superadas para que seja possível materializar iniciativas de desenvolvimento. Em conjunto, 

uma das principais carências do território é a debilidade do setor produtivo, incapaz de definir 

o processo sustentável de dinamização da economia local. Aliado a isso, a falta de 

infraestrutura e a distância de importantes centros de crescimento regional dificultam a 

possibilidade de mudanças induzidas. 

No geral, várias áreas do território necessitam de intervenções que potenciem 

iniciativas de corte ambiental unidas àquelas relacionadas com a diversificação das atividades 

e iniciativas estruturais. Essas estratégias deveriam apoiar-se nas potencialidades do 

desenvolvimento endógeno, baseadas, fundamentalmente, na oferta de infraestrutura, na 

potenciação das pequenas indústrias, na qualificação/formação da população e na 

modernização dos pequenos estabelecimentos familiares, associadas à valorização da 
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produção agrícola e pecuária local, necessárias para manter a vitalidade do mundo rural.  No 

entanto, é importante reconhecer que as estratégias, especialmente as de diversificação das 

atividades, dependem de fatores objetivos e subjetivos e, principalmente, do contexto em que 

estão inseridas as famílias rurais, como: iniciativa e capacidade gerencial, localização da 

unidade produtiva, disponibilidade de recursos financeiros etc., (ORTEGA, 2008, p. 122). 

 

6.2.6.1 Fatores fora do endógeno que prejudicam as ações de desenvolvimento local 

 

Além das questões acima, outros fatores também dificultam o desenvolvimento, 

como observa Tenório (2007, p. 97), ao reconhecer outros fatores fora do endógeno como a 

“questão da hegemonia e do poder, a complexidade social, a pobreza, a concentração da 

riqueza, as estruturas regionais e locais de poder, etc., que estão além da vontade dos atores 

sociais do território.” 

Nesta mesma linha, Fischer (2002) também argumenta sobre fatores que impactam 

negativamente nos processos de desenvolvimento. Na sequência, descrevem-se alguns deles, 

que também são condizentes com a realidade do Alto Oeste: 

a) O desgaste conceitual que acaba fragmenta e amplia os conceitos, originando 

ciclos de ações e retóricas que prejudicam as ações de intervenção para o 

desenvolvimento; 

b) Os chamados “consensos vazios” característicos dos desgastes dos métodos de 

participação com planos e ações que não chegam a resultado algum; 

c) A descontinuidade das políticas e programas que acabam juntamente com os 

mandatos das gestões que o criaram, além das “interferências político-

partidárias”; 

d) A dificuldade de articulações entre as instituições seja entre os governos, entre 

órgãos dos governos, entre governo e sociedade; entre organizações da sociedade, 

etc.; 

e) A construção externa de planos, programas e estratégias de intervenções para o 

desenvolvimento local; 

f) Fragilidades metodológicas que pecam pelas semelhanças na estruturação das 

estratégias e entre as formas de atuação para dar respostas aos problemas, mesmo 

em localidades diferentes; 
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g) Superposição de programas e projetos de diferentes naturezas que criam agendas 

complexas às instituições e provocam descontinuidade e fragmentação dos 

esforços em torno das ações de desenvolvimento local. 

A complexidade característica dos próprios planos territoriais e suas aprovações126, 

muitas vezes, representam obstáculos por diferentes circunstâncias. Não se pode negar a 

lamentável prática habitual de paralisar ou prolongar a tramitação de planos, fazendo com que 

o passar do tempo se encarregue de superar as propostas ali relatadas (muito característico nos 

Planos Diretores). Seja por questões políticas (temor de perder votos, a gestão atual não apoia 

a aprovação do plano) ou por que órgãos competentes em algumas matérias (como, por 

exemplo, infraestrutura) gozam de maior peso político que outros no território, o que lhes 

permite frear os projetos iniciados. A “falta de interesse do poder público para tratar de 

temas relacionados ao desenvolvimento territorial” reforça um problema político de caráter 

recorrente: a resistência de algumas administrações municipais ao planejamento territorial. 

Alguns gestores veem sua autonomia teoricamente ameaçada e assumem atitudes negativas 

em relação ao planejamento territorial. É um episódio grave por que pouco vale aprovar um 

plano a nível supramunicipal se o município se mostra reacionário ao seu cumprimento.   

Ninguém tem dúvidas que o território é o lugar de encontro de diferentes esferas de 

poder. Por isso é tão susceptível de gerar tensões e preferências divergentes. Em uma 

estratégia territorial é mais comum encontrar horizontes bastante complexos por se 

vincularem a canais políticos, sociais, econômicos, ambientais, culturais e de outras ordens. 

Nesse tipo de estratégia o “território, a economia e as populações afrontam com intensidade o 

aleatório onde o perceptível supera o que realmente existe”. Daí que as políticas públicas para 

o desenvolvimento territorial devem se apoiar mais fortemente em ações integrais, com o 

objetivo de compensar os riscos de vulnerabilidade e inviabilidades decorrentes de 

intervenções que impliquem em fatores negativos para o território.  

 

6.2.7 Propostas de atuação para reduzir os obstáculos e melhorar o funcionamento e 

gestão habitual das ações de intervenção no território. 

 

Em linhas gerais, as medidas de atuação mais indicadas para melhorar e, em certos 

casos, solucionar alguns dos principais obstáculos anteriormente assinalados ficam agrupadas 

                                                 
126 Não se pode desconsiderar que a aprovação de planos territoriais implica em complexas fases prévias de 

diagnóstico e análise territorial, que permitem definir o futuro de um sistema territorial viável. 
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em uma série de recomendações com relativa desconexão. Neste sentido, faz-se importante 

apresentar algumas ideias apontadas pelos diferentes entrevistados que ajudam a 

contextualizar e a compreender o conjunto das opiniões elencadas e a dificuldade de se 

estabelecer ações ajustadas ao conjunto da população rural  (Figura 18). 

 

Figura 18 – Vias de atuação básica para reduzir os obstáculos e melhorar as intervenções para 

o desenvolvimento no meio rural. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores locais, (2010, 2011). 
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Dada a valoração dos entrevistados sobre as principais vias de atuação para se 

reduzir e/ou resolver os aspectos “problemáticos” identificados como mais importantes, faz-se 

necessário tecer algumas considerações sobre esses resultados: 

a) Em primeiro lugar, no aspecto de maior e melhor coordenação entre os diferentes 

atores com incidência no território, duas questões merecem destaque: dentre os 

problemas de caráter político mencionados, sem dúvida alguma o mais importante 

é a resistência das administrações municipais à planificação territorial. A 

superação de atitudes “rivais” e de “confrontação”, herdadas de confrontos 

políticos/históricos passados, que, segundo os entrevistados, dificultam atuações 

coletivas para a realização de propostas e ações comuns para o desenvolvimento 

local. São atitudes consideradas descontextualizadas e só servem para obstaculizar 

qualquer tentativa de avanço coletivo. A outra questão refere-se à visão 

individualista na hora de conduzir atuações de impacto territorial, com a 

finalidade de obter posição privilegiada ou algum tipo de benefício. A dificuldade 

dos poderes públicos municipais em participarem de reuniões e demais atividades 

no colegiado territorial, bem como “encabeçarem” ações além das fronteiras de 

seus municípios, ilustra bem o posicionamento individualista e unilateral de 

alguns gestores municipais. Em muitos casos tratam esses temas com certa 

arbitrariedade, sem considerar as dinâmicas locais, dificultando que os objetivos 

do desenvolvimento sejam alcançados satisfatoriamente; 

Nos casos anteriores, conservar e insistir em ações ou canais de coordenação que 

deram certo em algumas associações, comunidade ou tipo de atividades (por menor que seja) 

é apontado como um bom exercício de superação dos obstáculos. Além disso, aumentar os 

canais de comunicação e informação sobre o que acontece no território, bem como, apostar na 

criação de espaços de difusão e discussão, outorgando especial relevância a “apropriação” da 

população ao programa. A apropriação acontece quando as entidades locais identificam e 

analisam os problemas, estabelecem as consultas com outros atores e definem as soluções. 

Dessa forma, garantir-se-á a compatibilidade entre projeto e entorno, potencia-se a criação de 

estruturas de coordenação e cooperação, minimizando o aparecimento de efeitos adversos.  

A insatisfação em relação à atuação do poder público local, dado o papel importante 

das prefeituras na resolução de muitas questões relacionadas ao bem-estar da população rural, 

requer desse segmento suficiente reconhecimento territorial como espaço capaz de oferecer 

soluções mais adequadas aos problemas territoriais em função dos seus componentes mais 
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dinâmicos e atuações cooperadas. Os projetos de desenvolvimento carecem de um entorno 

político favorável durante e depois do seu ciclo de vida para assegurar a sustentabilidade das 

ações. Existe, portanto, a necessidade de incluir estratégias nos programas que reforcem e 

mantenham o apoio político local. Entre as sugestões apontadas pelos entrevistados, para 

amenizar os efeitos negativos da falta de apoio político, estão ações que vão desde a melhora 

das estruturas institucionais do sistema político até a imposição de “condicionalidades”.  

Em uma reunião celebrada pelo colegiado em meados de novembro de 2013, 

analisando criticamente esta situação, advertiu-se sobre a necessidade de concretizar uma 

estratégia de participação dos gestores municipais, definindo os compromissos de cada 

município sob pena de não desfrutar de determinados recursos. Por último, a busca de 

consenso através de convênios de colaboração e a disponibilidade de pessoas capazes de 

identificar e reconhecer adequadamente as demandas da população facilita os vínculos 

institucionais, favorecendo respostas coordenadas (com outros municípios e organizações) ao 

conjunto da população. 

b) Em segundo lugar, a preocupação com as instituições e profissionais implicados 

em ações no meio rural reforça a necessidade de atuações que facilitem a 

capacitação e qualificação de instituições e profissionais que atuam e prestam 

serviços nessas áreas, para garantir os efeitos dos programas ao longo do tempo.  

Entre as principais preocupações estão: aumentar o número de profissionais e 

especialistas; melhorar e equipar os órgãos que atuam no meio rural; fomentar a 

formação de profissionais com vocação para trabalhos no meio rural; elaborar 

estratégias que definam melhor as metas e ações dos programas; favorecer a 

implantação, o desenvolvimento e uso das TICs. Logicamente todas essas 

preocupações apontadas pelos entrevistados não desfrutam de respostas adequadas 

se não se criarem oportunidades para o fortalecimento de estruturas institucionais, 

bem como a instalação de canais de comunicação e informação que incentivem os 

vetores de capacitação e participação.  

A falta de pessoas para atuarem em ações de políticas públicas no meio rural provoca 

certa deslegitimização e insegurança no planejamento territorial destas áreas. A contratação 

de profissionais que tenham visão global e geral da realidade existente facilita. E priorizar 

ações que melhorem a realidade local, em especial se a formação desses profissionais se 

adequarem às funções que tiverem de desempenhar, também. As soluções propostas para este 

ponto foram desde fomentar a vocação profissional para as áreas rurais como incrementar 
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incentivos para trabalhos realizados nestas áreas, dessa forma se incrementaria a eficácia dos 

recursos disponíveis e resolveria os problemas pontuais por falta de pessoal.  

Além disso, muitas experiências de ações de desenvolvimento demonstram a 

importância da tecnologia (TIC) quando colocada a serviço do desenvolvimento humano e 

sustentável. Efetivamente, a inclusão dessa variável em um marco de projeto de 

desenvolvimento deve reger-se pelos princípios de adequação ao entorno e compatibilidade 

com os processos de desenvolvimento local. Os intercâmbios de informações através de 

universidades, institutos, órgãos públicos e privados, etc., contribuem, de distintas maneiras, à 

transferência de tecnologias.   

Neste contexto, torna-se necessário dotar as instituições (e o sistema político) com 

capacidade de resposta ágil e flexível, reduzindo os trâmites administrativos e primando por 

recursos eficientes e profissionais especializados.  

 

c) Um terceiro listado de sugestões agrupa-se sobre o terceiro setor, ou melhor, a 

organização social. São sugestões que vão desde a melhora da eficácia de 

organização e participação até dotar as organizações sociais de gestão autônoma, 

com equipamentos e estruturas específicas, capazes de ampliar seus âmbitos de 

competência. Dada a fragilidade observada em relação à capacidade de 

organização, em muitos municípios do território, há certa insistência (e cobrança) 

dos entrevistados para maior implicação/participação do conjunto da população. 

Para concretizar as sugestões, vários entrevistados persistiram na necessidade de se 

trabalhar na formação de uma cultura de participação, mediante o aperfeiçoamento 

constante e o fortalecimento das comunidades, bem como, no incremento de 

iniciativas voltadas para a consolidação de lideranças locais.   

 

 Nesse cenário, existe a necessidade novas capacidades para os dirigentes de 

organizações comunitárias, no sentido de se relacionarem com outras organizações e 

autoridades, de conhecer os trâmites legais correspondentes, a realidade local, formular 

projetos e conhecer elementos contábeis básicos. Muitas das ações reivindicativas deixam de 

ser formuladas ou são inconsistentes por falta de informações disponíveis sobre os problemas 

que pretendem enfrentar. Em diferentes colocações dos entrevistados, percebe-se que muitas 

pessoas só participam se estiverem vinculados a algum programa governamental, ou seja, se 
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receberem algo em troca. Essa visão é decorrente de fenômenos que ainda persistem na 

cultura política brasileira, tendo o assistencialismo como prática “comum” e “legítima” na 

relação entre o poder público e a sociedade civil.   

No contexto da organização da sociedade civil, além das questões já colocadas, é 

preciso preservar o espaço da discussão política e da consciência crítica e o espaço que 

fundamentalmente vai entender esse processo. Nesse sentido, é importante que prevaleça a 

elaboração de instrumentos que preservem a democracia de gestão do público, porque é um 

princípio constitucional. 

As dificuldades apresentadas nos três itens anteriores, muitas delas podem estar 

relacionadas ao desajuste estrutural entre a oferta e demanda das atividades no meio rural. No 

entanto, o principal obstáculo que enfrenta a dinâmica da experiência do enfoque territorial, 

encontra-se nos mecanismos de defesa das atitudes “centralistas127”, expressadas em termos 

de desconfiança nos níveis locais, alegando sua incapacidade organizativa, técnica ou de uma 

pretendida superioridade a instâncias centrais. Apesar da indiscutível importância do 

planejamento territorial, hoje, existe o grave risco de manter em seu tratamento a pretensão 

tecnocrata de uma gestão social baseada no monopólio da lógica vertical-setorial.  

Além disso, existe certa dificuldade relacionada ao “novo papel” atribuído às 

instâncias locais como local de poder porque falta “qualificação política” para a gestão do 

público. Como ressalta, “o município tem de estar fundamentalmente qualificado, numa nova 

ética política, numa nova gestão do público”, sendo fundamental que haja o “deslocamento do 

indivíduo para uma instância coletiva de formulação de políticas públicas”. Somente com 

uma democracia efetivamente participativa é que se tem efetivo controle e participação da 

sociedade civil sobre a coisa pública. E isso pressupõe algumas ações e qualificação da gestão 

pública, além de ser um processo pedagógico demorado, porque implica na criação de uma 

nova cultura na gestão pública e na participação. 

 

 

 

 

                                                 
127 Ainda temos a tradição autoritária de centralismo e de forma política, que, sem dúvida, privilegiou os espaços 

clientelistas e centralizados do Estado Brasileiro. E o mesmo tipo de política central repercute no poder local, no 

município, porque a política é clientelista, centralizada também de poder. Então, há de se ter um novo 

aprendizado nos processos de democracia e isso é novo, é desafio para a sociedade brasileira. (SEMINÁRIO 

DESCENTRALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO LOCAL E GESTÃO SOCIAL, 1997, p. 66). 
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6.2.8 As perspectivas de futuro na percepção dos entrevistados  

 

Quais seriam as alternativas mais importantes na perspectiva de futuro para melhorar 

a vida dos agricultores e de seus coletivos no território? Desde a perspectiva de futuro deve-se 

supor que a resposta a esta pergunta supõe posicionamentos que obedecem a várias 

necessidades e inquietações locais, e que, por esse motivo, os membros dos coletivos 

consideram que devem ser resolvidos. Portanto, com uma análise razoavelmente lógica supõe-

se que a identificação previamente dos fatores que melhorariam as condições de vida locais 

seria uma condição indispensável para iniciar tal processo. 

Assim sendo, verifica-se que as demandas dentro das perspectivas de futuro dos 

coletivos dos agricultores correspondem às demandas e desejos cotidianos dentro do cenário 

das novas políticas em transcursos no âmbito dos territórios em nível nacional. Entre os 

aspectos mais citados128 pode-se destacar: a desburocratização do acesso ao crédito; a 

capacitação/formação dos agricultores familiares; aumento e melhorias na assistência técnica; 

e incentivo e fortalecimento ao associativismo/cooperativismo. No entanto, à exceção do 

incentivo ao turismo rural (menos votado), todas as medidas parecem ganhar força no desejo 

dos coletivos dos agricultores como ações importantes para o futuro do Alto Oeste. 

A alternativa de desburocratizar o crédito seria uma facilidade de acesso aos recursos 

por parte dos (pequenos) agricultores. No entanto, a burocracia relacionada ao crédito refere-

se às garantias exigidas pelos bancos: embora o Pronaf seja um programa com característica 

de política social, os bancos não deixam de administrá-lo com base na lógica do interesse 

financeiro. A outra alternativa (a capacitação/formação dos agricultores familiares) constitui a 

peça fundamental na qual se deve basear qualquer atuação, constituindo-se em um dos pilares 

básicos para melhorar as unidades agrárias e o bem-estar da população rural. Este aspecto 

inclui pelo menos duas ideias diferentes. A primeira é a da socialização: a transferência de 

conhecimentos e a introdução nas redes sociais; a segunda, em um sentido mais geral, é a 

possibilidade de gerar mais recursos - materiais e culturais - a partir do conhecimento.  

A melhoria de assistência técnica como perspectiva de futuro pode ser vista como 

parte do processo de adjunção de recursos que posiciona o conhecimento dos agricultores com 

os meios de produção e a instrumentalização dos recursos de uma maneira que prepara o 

                                                 
128 Muitos desses aspectos também foram citados como obstáculos para o desenvolvimento do território do Alto 

Oeste. Ou seja, a burocratização do crédito é um obstáculo; já a desburocratização seria uma conquista, uma 

esperança de futuro. 
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terreno para a difusão de inovações, práticas e estruturas que a assistência técnica com 

qualidade supostamente proporciona. Além disso, a necessidade do fortalecimento de formas 

sociais de organização (associativismo/cooperativismo) adquire uma grande importância nas 

demandas locais, pelo fato de que as práticas organizativas contam com um importante valor 

institucional para a efetividade e legitimação das ações de políticas públicas no âmbito do 

território. Como o processo é coletivo supõe-se que os membros das organizações devem 

aumentar o contato e interação pessoal para acordar conjuntamente o significado de termos 

como facilitar o acesso, capacitação, melhorias das infraestruturas, novos canais de 

comercialização, etc. 

Em todo caso, o papel do planejamento na gestão das ações futuras para o 

desenvolvimento é fundamental, especialmente em um espaço de grande ambiguidade 

conceitual. No entanto, a opinião dos coletivos de agricultores ao introduzir diferentes 

perspectivas aponta seus significados através de suas próprias leituras, orientações pessoais e 

experiências anteriores. Assim, é importante considerar que muitas demandas e ações dos 

coletivos se baseiam em considerações não vinculadas a valorização de supostas vantagens 

técnicas ou de eficiência. 

 

Figura 19 – Perspectiva de futura da população rural 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores locais (2010, 2011). 
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Por outra parte, entre as preocupações dos agricultores com o futuro, também está a 

possibilidade de permanência e sequência das atividades na propriedade por parte dos filhos. 

Essa preocupação se dá, em muitos casos, segundo eles, porque muitos filhos resistem em 

permanecer no campo. Aliado a esse aspecto está a limitação ao aumento da propriedade. 

Observa-se, em vários depoimentos, a insegurança relativa à compra de novas terras, tendo 

em vista o medo de que os filhos não permaneçam na propriedade familiar e interrompam a 

reprodução do patrimônio construído por meio da história dos pais e de seus ascendentes. Esta 

situação se constitui em fato ostensivo de grande parte dos jovens que trabalham no campo. 

Em vários depoimentos, percebe-se a insatisfação de que o trabalho dos jovens agricultores se 

baseia na suposição de que eles são trabalhadores subsidiários, no sentido de que suas 

pretensões são que suas tarefas principais sejam outras (fora do campo) e de que seus ganhos 

não reproduzem sua força de trabalho (nem na atualidade e nem para gerações futuras), senão 

que se constituem apenas em um complemento129. 

Esse processo de desconfiança e incerteza coloca em perigo as possibilidades de 

reprodução social da propriedade familiar. É possível observar que a terra vista como um 

patrimônio familiar carrega aspectos materiais e imateriais, que devem ser considerados nas 

estratégias estabelecidas para o território. No entanto, as estratégias de sucessão do 

patrimônio fundiário, levantadas a partir de depoimento de agricultores, demonstram suas 

especificidades em cada localidade. Essas diferenças têm origem nas particularidades 

relacionadas à ocupação e ao uso da terra, ou seja, no uso dos recursos naturais disponíveis e 

na história das famílias e suas tradições culturais. Isso não significa dizer que não existam 

especificidades entre as comunidades.  

De todo modo, é possível afirmar que as perspectivas de futuro dos agricultores em 

relação ao território estão relacionadas, tanto com as particularidades de cada comunidade, 

como também às questões mais gerais, como são as políticas, as sociais, as administrações 

locais, as instituições, as infraestruturas, etc. Frente a esses aspectos, não se verifica, no 

momento, perspectivas de atuações que apontem soluções para melhorar o contexto de partida 

a curto e/ou médio prazos. Especialmente porque se necessita de tempo e recursos suficientes, 

além de uma coordenação das vontades de um amplo e diverso grupo de atores e agentes com 

                                                 
129 Na medida em que outros setores, como a indústria e os serviços, ganham relativa importância na economia 

regional e local, o conjunto de disposições sociais que caracterizam os jovens como trabalhadores da agricultura, 

os respaldam como uma força de trabalho mais barata. 
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capacidades para incentivar, dirigir e coordenar, de forma integrada, os processos e ações de 

desenvolvimento no meio rural do Alto Oeste, considerando: 

 

 

Figura 20 – Aspectos a considerar na perspectiva futura do espaço rural 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2012). 

 

Assim, entende-se que as iniciativas que deverão ser empreendidas no marco da 

cooperação devem ter caráter científico e prático das experiências acumuladas e dos recursos 

locais, dadas a complexidade em que se desenvolve a política territorial e suas formas de 

intervenção. As ideias expressadas pelos entrevistados giram em torno das seguintes questões: 

a) Em primeiro lugar, a perspectiva de futuro dos entrevistados é poder aproveitar melhor 

os recursos locais vinculados com a estrutura existente no território e com o incentivo 

das políticas públicas governamentais, no sentido de oportunizar as pessoas das 

comunidades condições para desenvolver suas potencialidades.  

Se considerarmos a descontinuidade e/ou desajustes das ações por parte dos poderes 

públicos (nos processos de intervenção para o desenvolvimento), a aplicação de medidas 

permanentes, integradas (em ações e gestão) e contextualizadas com a realidade local, seria 

uma forma de atender as expectativas futuras de forma adequadas. 

b) Em segundo lugar, o fortalecimento das oportunidades, como resultado das 

necessidades locais, manifestadas é um fator de demanda importante porque mostra o 

interesse da própria população na valorização dos recursos endógenos.  
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Deste modo lograr-se-ia uma série de benefícios complementários que se 

converteriam em benefícios positivos para o território, tornando-o relativamente mais atrativo 

(inclusive para a população jovem). 
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CAPÍTULO VII 

GOVERNANÇA E AÇÕES COLETIVAS PARA A GESTÃO 

DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL. 
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7 GOVERNANÇA E AÇÕES COLETIVAS PARA A GESTÃO DO  

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 

 

 

A globalização tem gerado problemas socioeconômicos mais complexos, que requer 

tratamento, por uma parte, mais especializado e, por outra, com maiores níveis de 

coordenação das diferentes políticas e áreas no âmbito nacional, que culminou com a adoção 

de estratégias mais territoriais para o enfrentamento dos problemas. Dessa estratégia, 

despreende-se que o território está integrado por subsistemas e unidades econômicas, sociais, 

ecológicas e pelas inter-relações entre eles. Uma estratégia territorial também combina 

atributos que favorecem a solidariedade e a cooperação entre diferentes atores  sociais, através 

da articulação de ações e objetivos comuns para a construção da coesão social e territorial. 

Não restam dúvidas que as manifestações dos processos de desigualdades  e a necessidade de 

maior abrangência de políticas redistributivas e menos desiguais demandam novas formas de 

governo.  

As formas tradicionais de governo e gestão pública baseadas num vínculo 

hierárquico e centralizado (governante-governado) encontram sérias dificuldades para 

enfrentar a complexidade e demandas das sociedades atuais. Neste contexto, o termo 

governança   surge com frequência para designar uma forma cooperativa de governar, dado 

que os tradicionais fundamentos do estado-nação baseado nos aspectos da especialização e 

centralização vão se diluindo em favor de novas formas de planejamento do desenvolvimento, 

com uma orientação territorial e sustentável, “de baixo para cima”, em substituição à forma 

mais tecnocrata, tradicional e normativa “de cima para baixo” (FARINÓS, 2004, p. 15). Dada 

a relevância do componente humano nesse processo, a governança ou gestão coletiva 

converte-se em um componente importante para dar a estas relações certa estabilidade. Uma 

ampla implicação e participação de atores e agentes locais, através de relações e cooperações 

institucionais, são elementos fundamentais para o exercício da governança.  

De acordo com Copus (2008, p. 104), o conceito de governança é bastante amplo e 

em muitos casos é utilizado com diferentes significados, incluindo tanto os marcos 

institucionais públicos e suas relações como também as organizações privadas e associativas, 

ademais da junção de todas elas. A literatura especializada utiliza o termo governança para 

caracterizar fundamentalmente o maior grau de cooperação e vinculação entre o Estado e as 

organizações não estatais e suas redes de relações decisórias mixtas nos diferentes níveis 
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(MAYNTZ, 2001, p. 35). Para Peters (2000, apud COPUS, 2008) a governança pode se 

caracterizar tanto como uma relação unilateral do estado com o seu entorno, como por uma 

interação em que o Estado passa a ser um ator a mais implicado no processo de governar, com 

novas estruturas e métodos de poder. Neste último caso, percebe-se a existência de novas 

formas de competência e opções de gestão em relação aos velhos modelos burocráticos, que 

se vinculam de uma forma ou de outra aos fundamentos da nova governança: Nova Gerencia 

Pública (NGP); o construtivismo social ou o Neoinstitucionalismo (FARINÓS, 2004, p. 17). 

Neste sentido, a governança chama a atenção para uma nova forma (ou ação 

conjunta) de governar com a participação de diferentes níveis e de forma coordenada, em que 

a comunidade e órgãos reconhecidos sejam a expressão de transmissão do poder superior 

(Governo), diferenciando-se das chamadas formas tradicionais, as quais prevaleciam o total 

controle hieráquico dos governos sobre a população. De forma mais resumida poderia ser 

entendida como maior interação e mediação entre as autoridades públicas e a sociedade civil, 

o estado e instituições não estatais, bem como os atores sociais que participam e cooperam na 

formulação e implementação de políticas públicas e, neste sentido, aumenta a importância a 

criação de redes interorganizativas para tratar de problemas que vão mais além das 

capacidades das administrações locais para resolvê-los. 

Assim, a governança trata de superar a separação de competências da gestão pública 

no sentido de romper com a “tradicional divisão funcional entre os interesses e o papel que 

joga o poder público, o privado e a sociedade civil”. Farinós (2004, p. 19) distingue quatro 

dimensões da governança:  

a) a participação cidadana, especialmente no âmbito local; 

b) Cooperação horizontal entre políticas setoriais e entre territórios; 

c) Governança multinível (diferentes níveis político-administrativos), de forma 

que o sistema seja percebido de maneira mais legítima em que ganham forças novas prática, 

regras, procedimentos e comportamentos;  

d)  Governança e desenvolvimento econômico, a través das redes (empresas e 

atores). 

Assim, a capacidade de governança de um território implica, também, a possibilidade 

de que a rede territorial de atores seja capaz de organizar ações coletivas mediante interação e 

criação de agrupações destinadas a consecução de objetivos concretos. Neste aspecto, o 

neoinstitucionalismo possibilita maior capacidade do governo (através de redes) para afrontar 
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os desafios territoriais, desenvolvendo importante papel na liderança dos processos de tomada 

de decisões a través da governança. Si por governo se entende o relacionado com as 

atividades desenvolvidas pelas autoridades “formais”, por governança se entende as 

atividades que se sustentam sobre objetivos compartidos pelos atores implicados (FARINÓS, 

2004) ou como o modo em que se distribui e se exerce o poder entre diferentes atores 

institucionais em um contexto geográfico concreto (COPUS, 2008, p. 104).  

As recentes mudanças no foco das políticas brasileiras de desenvolvimento para o 

meio rural, ao realizarem o planejamento para conduzir maior equilíbrio territorial para essas 

áreas, requerem exercícios coletivos de articulação e elaboração de processos de atuação para 

a visualização de cenários futuros desejáveis. Incrementaram-se níveis subnacionais de ações 

de governo e a criação de novas entidades com fins especiais, ao mesmo tempo em que se 

observa certa tendência na dissolução de algumas barreiras entre o público e o privado, 

especialmente, nas novas ideias de gestão pública, com reestruturação das instituições. 

Neste capítulo, a atenção concentra-se especificamente nas inter-relações entre os 

agentes locais que tenham como foco as intervenções de programas públicos com implicação 

no território. Ou seja, dá-se ênfase às características das relações das entidades locais com o 

conjunto dos atores de intervenção nas áreas rurais, definidos pela Política Nacional de 

Desenvolvimento dos Territórios Rurais para gestionar iniciativas de desenvolvimento. Pelas 

propostas desta política, as inter-relações devem atuar como potencial de informações, 

contatos e recursos, cujo aproveitamento é fonte imprescindível para dotar de certeza e 

segurança, com o objetivo de gerar confiança e potencial na estrutura territorial. O âmbito do 

desenvolvimento rural é um terreno propício para análise desse tipo de interações devido à 

importância que tem para essas localidades a propoção da realidade socioeconômica. 

Esta preocupação aprecia-se entre as propostas do enfoque territorial para os espaços 

rurais do estado do Rio Grande do Norte. Este é o motivo pelo qual se deseja dedicar a 

análise, no geral, bastante descritiva, de como se articulam os atores e os fatores que incidem 

no processo de intervenção das políticas públicas no Alto Oeste do estado.  

À continuação serão abordados os componentes do marco interpretativo requerido 

para a análise empírica. 
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7.1 ATORES DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

TERRITÓRIO 

 

A participação política e social dos atores locais até pouco tempo foi invisível para 

grande parte dos estudos sobre desenvolvimento, talvez por que não receberam a atenção 

merecida pelas teorias clássicas de desenvolvimento, a raíz de sua importância para a 

construção de melhores condições de vida em suas comunidades. Muitas das ações políticas 

para determinados territórios foram obviadas, analisadas como tendências, ou ações válidas 

para outros territórios, mas não como ações de melhorias sócio-econômicas. Essa 

invisiblidade  da contribuição dos agentes e atores locais na participação política gerou um 

problema em si mesmo dado que criou controvérsias sobre como se define as ações e 

estratégias políticas e, em consequência, sobre que tipo de ações são importantes em 

determinado momento para um dado território.  

Apesar das teorias sobre o desenvolvimento, em suas formulações iniciais, não 

incluirem as perspectivas dos atores locais nos processos de desenvolvimento, é 

especialmente a partir do século XXI que a literatura sobre desenvolvimento passa a adotar 

em suas formulações perspectivas para analisar as mudanças culturais e institucionais e o 

protagonismo dos atores locais, referindo-se aos recursos para a mobilização e/ou utilização 

das estruturas endógenas para as oportunidades políticas. Neste cenário, o novo enfoque 

teórico das políticas de desenvolvimento rural reforça o envolvimento da sociedaded 

diretamente na solução dos problemas. A partir deste ponto de vista, o conjunto dos atores, 

atividades e iniciativas locais passam a ser entendidos como importantes recursos para o 

desenvolvimento. 

A complexidade das ações, programas, instituições, planos e medidas para gerar 

experiências que melhorem o bem-estar da população do território deveria ser um argumento 

suficiente para superar a visão setorial das políticas anteriores para os espaços rurais. Neste 

novo cenário, também parece razoável tentar superar a concepção tradicional em relação aos 

atores implicados nos processos de implantação e gestão das políticas territoriais. A gestão 

das políticas públicas de desenvolvimento com enfoque territorial exige ações conjuntas dos 

setores públicos, privados e voluntários para o desenvolvimento dos novos programas com 

implicações no território. Nessa situação, o papel dos atores é inegável, sendo difícil 

visualizar ações planejadas para dinamizar determinada localidade sem posições chaves de 

tais atores.    
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À luz das colocações anteriores, é bastante comúm surgir questionamentos de quem 

são os atores do mundo rural. Sem pretender estabelecer uma visão conceitual, pretende-se 

clarear o que se entende por “atores” e “intervenção”. Isso é importante para entender o 

significado do termo no contexto de desenvolvimento no território estudado. Assim, no 

âmbito deste trabalho, quando nos referimos ao conceito de atores a nível local ou da 

dimensão local estamos nos referindo a todos aqueles que individual ou coletivamente 

contribuem com suas decisões ao desenvolvimento local/territorial. Ou seja, são indivíduos, 

grupos ou organizações que desempenham um papel importante e têm capacidade de 

influenciar direta ou indiretamente no processo de intervenção pública. Em razão do enfoque 

dado a esta pesquisa às discussões de ações coletivas, enfocaremos a atenção mais nos atores 

coletivos130, como as administrações, órgãos públicos, sindicatos, associações, etc.  

De acordo com o documento do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

brasileiro sobre a gestão estratégica da política de desenvolvimento rural com enfoque 

territorial, os atores estão classificados em três grandes grupos, de acordo com a vinculação e 

grau de relação com os processos da política: no primeiro grupo estão os atores diretamente 

vinculados com os que decidem e operam as ações e as estratégias públicas para o 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, são o Conselho Nacional de 

desenvolvimento Rural (CONDRAF) e a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT); 

no segundo, estão os atores que não dependem diretamente da SDT, mas tem presença real no 

território, como as organizações sociais, os agentes públicos locais, regionais e federais com 

atuações no território. Neste grupo estão os que conformam o colegiado territorial, são os 

chamados atores territoriais e por último, estão outros gestores públicos, os pesquisadores e o 

públicos em geral. 

Em relação à “intervenção” ou a “intervenção para o desenvolvimento” (ou para a 

promoção do desenvolvimento) o termo refere-se a projetos ou programas que implicam na 

participação conjunta de atores sociais e instituições do entorno local e/ou externo, com o 

objetivo de apoiar processos de transformação social (UGART, 2007, p. 18). Os resultados da 

intervenção podem aparecer de várias maneiras, tanto com o aumento da renda per capita dos 

agricultores, através de políticas de distribuição de renda e/ou programas de subsídios (curto 

prazo); como no incentivo das capacidades da população rural, através da melhoria da 

                                                 
130 À exceção apenas dos técnicos individuais, que são pessoas (servidores públicos ou não) responsáveis pela 

assistência técnica no território. 
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capacidade dos agricultores para diversificar a da produção rural (longo prazo). No segundo 

caso, a intervenção contribui para o desenvolvimento, no primeiro não (UGART, 2007, p. 20). 

Como visto, os atores provêm de vários âmbitos, tanto do público (governo local, 

órgãos públicos, serviços administrativos, etc) como da sociedade civil em geral (sindicatos, 

organizações sociais, culturais e assistenciais, centros educativos e de saúde, associações, etc). 

Ademais desses atores é importante acrescentar o âmbito do setor privado (empresas, agências 

de desenvolvimento, apoio técnico, etc). Essa diversidade de atores se deriva da complexidade 

do marco institucional em que se produzem as políticas, planos e programas para o 

desenvolvimento rural.  As instâncias em que se formulam, gestionam e colocam em prática 

esses instrumentos, abarcam uma diversidade de âmbitos com implicações nos territórios. 

Além disso, cada um dos atores de intervenção nos territórios tem uma cultura e um modo 

peculiar de atuação, além de âmbitos temáticos e espaciais de competência.  

De acordo com o documento da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) a 

meta é promover ações que possibilitem maior integração e articulação das políticas públicas  

com a organização da sociedade civil com a finalidade de promover o desenvolvimento de 

territórios procurando ampliar as capacidades institucionais, humanas e de autogestão dos 

territórios (BRASIL, 2003). Essa prioridade geral da SDT compõe o âmbito específico da 

intervenção no território. Ou seja, a integração do conjunto de atores locais, recursos e a 

população são ações necessárias para integração das políticas públicas e para que o processo 

possa decolar plenamente. 

Assim, nesta parte pretende-se conhecer os atores implicados na intervenção para a 

promoção do desenvolvimento no território estudado, enfocaremos os atores implicados com 

ações mais específicas para o meio rural do território. Isso implica considerar, também, atores 

dos âmbitos nacional e regional com atuações locais, dado que muitos dos problemas, como 

infraestrutura, ações de capacitação/qualificação, pobreza, desigualdade social, etc., não 

podem ser solucionados apenas pelos atores locais. Nesse sentido, há o entendimento de que 

os atores (indivíduos, grupos ou organizações) não têm comportamentos ou interesses 

estáticos, mas sim dinâmicos de acordo com os papéis que interpretam (SECCHI, 2013, p. 

98).  
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7.1.1 Principais atores identificados no território 

 

Se bem os atores de um território dependem dos processos estruturais (econômicos, 

demográficos ou políticos), o papel que desempenham (atuação e competência) no território 

depende da forma como se organizam como unidades de interesse e sua relação com o 

território e seu entorno. No caso do território do Alto Oeste os atores têm atuações em várias 

escalas geográficas e de competência: âmbitos locais, regionais, nacional e, em geral, em 

vários âmbitos do planejamento. Muitos deles também atuam em mais de um nível de escala 

administrativa. Instituições que são do governo federal (como, por exemplo, Instituições 

financeiras, SEBRAE, etc.) atuam nos três âmbitos, inclusive, com estruturas físicas e de 

pessoal no âmbito local. O mesmo acontece com instituições regionais que têm estruturas 

montadas no território. Ter em conta esta diversidade de instituições que atuam no território é 

fundamental para entender como se desenvolvem os processos de articulação e aplicação das 

políticas públicas no território.  

 

7.1.1.1 Instituições públicas nacionais 

 

Do ponto de vista das estratégias de desenvolvimento territorial, as instituições 

nacionais jogam papel de relevância no território, especialmente no requisito das diretrizes 

orientativas dos programas nacional de desenvolvimento dos territórios rurais. A articulação 

para a aplicação do programa implicou em um entramado institucional de pessoas e 

instituições para colocar em marcha o enfoque territorial nos programas de desenvolvimento 

rural, preconizado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

No território do Alto Oeste existe um número significativo de instituições públicas 

federais, mas sem atribuições específicas no âmbito dos programas de desenvolvimento com 

enfoque territorial. Nesta perspectiva, percebe-se que são poucas as respostas vinculadas ao 

nível local; geralmente as estratégias são bastante influenciadas por decisões em um contexto 

de âmbito mais central. De acordo com as entrevistas realizadas, pode-se deduzir que um dos 

problemas para a implicação das políticas com enfoque territorial sob a responsabilidade do 

MDA é a pouca representatividade de instituições públicas no âmbito do território, 

relacionadas, especificamente, com o desenvolvimento rural, limitando-se exclusivamente ao 
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assessor territorial com pouca possibilidade de articular e dinamizar mudanças inovadoras 

significativas, características próprias que exige o enfoque territorial. 

 

7.1.1.2 Instituições públicas regionais 

 

O grupo de atores no território, definido como instituições públicas regionais, 

agrupa, fundamentalmente, a administração estadual, assim como, os órgãos que são 

dependentes, direta e/ou indiretamente, desta administração. Em algumas dessas instituições 

existe uma relação fluída com o grupo de intermediação com autoridades do governo e a 

sociedade. Seu objetivo é garantir autonomia, legítima representação e o controle nas decisões 

que se tomam em todos os níveis do Governo. 

Apesar de contar com um vasto grupo de instituições públicas, distribuídas em várias 

funções e setores administrativos, a atuação de muitas delas no âmbito dos programas de 

desenvolvimento rural se limita apenas a representatividade, salvo órgãos mais diretamente 

ligados às questões rurais, como a Emater, por exemplo. Mesmo em órgãos como a Emater, as 

atribuições acontecem mais por caracteristicas específicas, limitando-se a orientações técnicas 

às Unidades de Produção de Agricultores Familiares com base em programas específicos131. 

Cabe destacar que a Emater, ente público dependente do governo do estado, encarrega-se de 

atuar prestando assistência técnica a muitos programas públicos no espaço rural do Alto 

Oeste. 

Além disso, cada uma das instituições da administração pública estadual desenvolve 

atividades específicas em suas áreas de atuações, tem capacidade limitada de recursos 

financeiros e de pessoal e, em muitas vezes, gestões deficientes por falta de planejamento e 

incompetência para administrar os recursos, que já são relativamente escassos. Devido à 

natureza macroestrutural de suas atribuições tem prestado muito pouca atenção no papel e 

práticas locais de outros setores de âmbitos mais territoriais, tendo em vista que, no geral, as 

instituições no estado ainda adotam, de maneira rígida, as mesmas práticas, descuidando de 

muitos aspectos vinculados à realidade local. Somado a isso, falta a esses órgãos capacidade 

para desenvolver programas e projetos conjuntos com outras instituições. Ou seja, falta uma 

cultura cooperativa nas instâncias das organizações públicas do estado. 

 

                                                 
131 Uma parte da assistência técnicas é direcionada aos agricultores familiares assentados pelo programa de 

Reforma Agrária do Governo Federal. 
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7.1.1.3 Instituições públicas locais 

 

Em termos gerais, o grupo definido como instituições públicas locais agrupam, 

fundamentalmente, a administração pública dos municípios e seus correspondentes órgãos. 

Desde as administrações municipais tem-se consciência dos sérios problemas, como a falta de 

pessoas qualificadas, de recursos financeiros e de competência para desenvolver projetos 

coletivos e estratégias de planejamentos duradouros. No geral, as administrações municipais 

no Alto Oeste sofrem dos mesmos problemas das instituições regionais com uns agravantes a 

mais, como a personalização da representação, em que a concentração e a centralização das 

decisões na pessoa do prefeito municipal têm um peso fundamental, além da limitada 

capacidade de desenvolver ações conjuntas fora das fronteiras municipais, como requer o 

enfoque territorial. 

Na perspectiva relacional, as instituições públicas municipais no Alto Oeste 

enfrentam sérios problemas para desenvolver estratégias coletivas de planejamento, como: 

problemas relativos a escassos e/ou deficientes estudos técnicos e, em consequência, de difícil 

aplicabilidade (confusos ou muito gerais, muitas vezes feitos por instituições externas, pouco 

conhecedoras da realidade local); problemas derivados da falta de vontade política para 

implementar ações coletivas; deficiência de planejamento; problemas orçamentários; falta de 

transparência na aplicação de recursos públicos (locais ou oriundos de repasses/convênios 

com a União), etc. No geral são problemas que se manifestam acima dos interesses coletivos, 

afetando os resultados esperados para uma gestão eficiente. 

No âmbito das instituições locais as formas de tomada de decisões são elementos 

importantes a serem considerados. Na grande maioria dos municípios do Alto Oeste existem 

enormes fragilidades e dificuldades na formulação de estratégias coletivas para colocar em 

prática ações de políticas públicas, tendo em vista que a realidade aponta para o desvio de 

comportamento de muitos gestores municipais, com tendências à personalização da 

representação. São importantes limitações na determinação dos resultados das políticas 

públicas para o âmbito local. Dessa forma, ainda que possa haver a influência de 

profissionais, técnicos e organizações coletivas, etc., a decisão pessoal do prefeito tem peso 

significativo e uma posição privilegiada dentro desse processo. 

Além disso, existem outros fatores de caráter estrutural que condicionam as 

possibilidades de êxito das ações das instituições públicas (especialmente em nível local). 

Destacam-se, entre eles, as condições de pobreza e de analfabetismo da população, o 
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apadrinhamento político, a políticagem, a corrupção, a baixa capacidade técnica e a escassez 

de recursos financeiros. Vários desses fatores, afetados especialmente por problemas de 

corrupção, geram desconfiança, indiferença e perda de credibilidade da população, em relação 

aos agentes públicos locais. 

De modo geral, percebe-se, no âmbito dos municípios do Alto Oeste, um discurso 

que não encontra contrapartida em ações. Apesar da defesa da descentralização e do 

municipalismo fazer parte do cotidiano das administrações municipais, os discursos de muitos 

prefeitos em relação à solução dos problemas locais, dão lugar exclusivamente à busca de 

auxílio financeiro junto aos governos estadual e federal. Esse comportamento pode ser 

percebido na insatisfação de um dos representantes do sindicato dos trabalhadores rurais, ao 

afirmar que “muitos deles (prefeitos), justificam a falta de ajuda das instituições superiores 

para incrementar sua legitimidade, demonstrando que estão procurando melhorar a vida da 

população do município” (Representante de Sindicato dos Trabalhadores Rurais). 

O fato é que, por um lado, as instituições locais, especificamente as administrações 

municipais (prefeituras), não dispõem de recursos financeiros para colocarem em prática 

programas e ações de desenvolvimento para o meio rural. Basta ver a diferença gritante entre 

o que as prefeituras dos municípios do Alto Oeste arrecadam e o valor de repasse do Fundo de 

Participação Municipal (FPM) de origem federal. Por outro, existe uma relativa 

descredibilidade da população, representada na fala do representante do sindicato, no sentido 

de que os recursos oriundos das ajudas dos órgãos estadual e federal cheguem realmente ao 

destino para o qual foram adquiridos, ou seja, para ações que favoreçam a melhoria da 

qualidade de vida do conjunto da população dos municípios. 

 

7.1.1.4 Instituições econômicas 

 

O território como espaço ativo da atividade econômica supõe que as comunidades 

territoriais dispõem de recursos (econômicos, humanos, institucionais, etc.) que constituem 

seu potencial de desenvolvimento capaz de desenvolver mecanismos organizativos para a 

reestruturação do aparato produtivo do território.  

De acordo com o cadastramento empresarial realizado pelo SEBRAE, em 2011, 

existiam no território do Alto Oeste cerca de 4.038 empreendimentos, sendo 1.684 

empreendimentos formais e 2.354 empreendimentos informais. Ainda segundo o cadastro, os 
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empreendimentos formais geravam 11.247 empregos diretos (SEBRAE, 2011). No campo 

financeiro, as principais instituições no território são Banco do Brasil, Banco do Nordeste do 

Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco; concentram-se principalmente nas cidades de 

Pau dos Ferros, São Miguel, Alexandria e Martins. Na maioria dos municípios não existem 

instituições financeiras, ficando as operações bancárias concentradas nos municípios citados.  

Entre os segmentos com potenciais dinâmicos da economia territorial, destacam-se: 

i) turismo (serrano, ecoturismo, religioso); comércio varejista; agropecuária (cajucultura, 

arroz, feijão, milho, caprinovinocultura, suinocultura, psicultura, apicultura, etc.); indústria 

(agroindústria: castanha de caju, doces, torrefação, mel de abelha, confecções); e mineral 

(água marinha). No entanto, a maioria dessas atividades tem dificuldades para se desenvolver, 

para se manter e para gerar (novos) postos de trabalho e, por conseguinte, para segurar uma 

população que sustente um espaço rural vivo. Além do pouco incentivo do estado no 

desenvolvimento dessas atividades, outros fatores contribuem para essas dificuldades, como: 

as limitações impostas pela natureza (escassez de chuvas); inexistência e deficiência das 

infraestruturas; falta de orientações técnicas e qualificação da população rural; falta de 

oportunidades, especialmente para os jovens; falta e má distribuição dos recursos financeiros; 

concentração do sistema de posse da terra, etc., além de outras questões que afetam o 

estabelecimento agrícola familiar. 

Apesar de alguns números favoráveis em relação às instituições econômicas no Alto 

Oeste, a ausência de indústrias e estruturas de dinamismos econômicos mais sustentáveis é 

uma das grandes debilidades da institucionalidade econômica no território132. A riqueza do 

território é concentrada em sua grande maioria no setor terciário com 75,1% da economia, 

com predominância significativa nos empregos públicos municipais; o setor secundário é o 

segundo maior em importância com 19,7%, seguido pelo setor primário com 5,2%. No geral, 

são empreendimentos econômicos com pouca capacidade organizativa, com ausência de 

centros tecnológicos e de serviços, sem nehuma organização coletiva, o que dificulta uma 

estratégia coletiva e organizada para o desenvolvimento local. 

Desde uma perspectiva setorial parece imprescindível uma maior atenção as 

atividades agropecuárias e agroindustriais, com incentivos que fomente realmente o início 

dessas atividades e a melhoria das estruturas já existentes, mostrando alternativas que 

                                                 
132 Existe uma grande dependência da economia dos municípios do Alto Oeste em relação aos recursos 

repassados por programas dos governos federal e estadual, revelando vulnerabilidade no potencial de 

sustentabilidade econômica dos municípios da região. 
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possibilitem a inovação e sistemas de comercialização, além de dar condições para que elas 

próprias se desenvolvam sem depender de recursos governamentais, tendo em vista que, para 

assegurar a sustentabilidade, é necessários que os processos econômicos e sociais tenham 

continuidade e permanência no tempo. 

No entanto, existe uma desorganização e evolução muito desigual das atividades 

econômicas e das rendas no Estado, em geral, e no Alto Oeste, em particular, em função dos 

recursos, características, oportunidades e infraestrutura dos diferentes municípios. O território 

conta com uma base produtiva débil e escassamente integrada internamente e no conjunto do 

estado. A escassa inter-relação econômica entre o território com outras áreas também 

determina uma debilidade chave para o sistema produtivo do Alto Oeste. Este fato é ainda 

mais prejudicado pela inexistência de associações empresariais no âmbito territorial, o que 

dificulta a formação de redes de relações e cooperação entre as empresas que pudessem 

beneficiar o setor. 

Além disso, o isolamento e a deficiência das redes viárias de acesso a algumas áreas 

congelam toda iniciativa de diversificação e modernização da economia de alguns municípios. 

Falta, portanto, ao governo do estado a promoção, atração e incentivo à distribuição de 

investimentos no âmbito estadual; falta no território uma combinação de estratégia territorial 

entre o Estado e os municípios, uma visão de planejamento das ações que priorize projetos 

que possibilitem a dinamização de atividades econômicas que resolvam problemas concretos 

dos atores econômicos locais, tendo em vista que os territórios com fatores econômicos 

dinâmicos favorecem os diferentes âmbitos espaciais. 

 

7.1.1.5. Sociedade civil 

 

A sociedade civil é definida como uma esfera simultaneamente separada do Estado, 

do mercado e da esfera privada e regida pela cidadania e igualdade horizontal (FENNEMA, 

2004, p. 430). Em geral, alude a uma postura moral e politicamente favorável a uma 

integração social e de gestão política que persegue seu fomento. 

O processo de reestruturação das políticas estatais modificou a pauta de interação 

entre estado e sociedade civil, atribuindo a esta, através de atores sociais, a responsabilidade 

de cogestão das políticas públicas. No âmbito das discussões atuais sobre a sociedade civil 

estão as organizações que intevêm no campo da satisfação e solidariedade, especificamente, 
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as organizações do terceiro setor, organizações sem fins lucrativos ou organizações não 

governamentais dedicaddas à cooperação para o desenvolvimento. Essas organizações 

caracterizam-se pela livre associação entre indivíduos e o caráter voluntário das ações. Esta 

delimitação operativa do campo da sociedade civil relaciona-se a espaços democratizados 

capazes de criar formas igualitárias de solidariedade sem obstacularizar a autorregulação 

econômica (COHEN; ARATO, 2000, p. 36). 

Em maior ou menor grau as organizações da sociedade civil no Alto Oeste 

perseguem uma combinação de influência política e reafirmação identitária. A primeira 

relaciona-se com estratégias feitas para ratificar a homogeneidade intragrupal, que se traduz 

na busca de direitos legais e ações compensatórias. A segunda, por sua vez, caracteriza-se 

pela subdivisão de um conjunto de ações isoladas, integradas por grupos desconectados ou 

que mantêm uma relação técnica e isolada com o poder. O aspecto político reduz-se a simples 

administração das coisas, sendo o objetivo básico da articulação dos coletivos a gestão de 

algum tipo de recurso ou demanda. 

Neste contexto, muitas das experiências associativas nos municípios do Alto Oeste 

acabam por distribuir seus esforços em espaços com fortes singularidades regionais, ou em 

pequenas comunidades onde não se podem traspassar os limites do poder local. A diversidade 

cultural quase sempre vinculada a pouca existência de sentimentos coletivos determina, em 

grande medida, as dificuldades de continuidade de muitas associações e a incompatibilidade 

destas para coordenar ações conjuntas em nível territorial. 

Muitas vezes, essas instituições da sociedade civil enfrentam problemas conflitantes 

de interesses que denunciam a incompatibilidade de certas atuações. Além disso, apresentam 

sérios problemas de organização, como pouco comprometimento dos membros, elevado grau 

de individualismo, dificuldade de cumprir com as obrigações legais juntos aos órgãos 

competentes (INSS, Receita Federal, etc.) e baixo conhecimento sobre gestão social, 

associativismo e cooperativismo (PTDRS, 2007, p. 19) para adotar estratégias compartilhadas 

de atuação.  

Os Conselhos Municipais das principais políticas públicas133 existentes no território 

(saúde, educação, Desenvolvimento Rural Sustentável, etc.) apresentam sérios problemas. A 

partir da perspectiva de funcionamento pode-se afirmar que muitas das instituições da 

                                                 
133 A descentralização das políticas públicas estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 determinou a 

implantação de conselhos nacionais, estaduais e municipais participativos (deliberativos ou consultivos) com o 

objetivo de garantir gestões compartilhadas entre os diferentes níveis de governo e a sociedade. 
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sociedade civil enfrentam problemas, tanto técnicos, como de finalidades e pressupostos 

básicos que conformam os trabalhos coletivos e sociais. Muitas delas estão obsoletas ou não 

funcionam como deveriam, enfrentam problemas de participação e falta capacidade de ir 

incorporando novos associados. No geral, os coletivos sociais existentes no território têm um 

papel pouco importante no contexto das decisões locais, carecendo ainda de um nível de 

amadurecimento suficiente para poder desempenhar suas funções. Pese as dificuldades desses 

coletivos no Alto Oeste, muitos entrevistados são cientes de que sem um movimento 

associativo e participativo consciente, os interesses particulares prevalecem sobre a 

possibilidade de um projeto comum para o conjunto do território. 

O quadro 16 sintetiza os principais atores no território que, de uma maneira ou de 

outra, estão implicados nas redes institucionais que conformam os processos de 

desenvolvimento local. 

 

Quadro 16 – Principais Atores territoriais coletivos 

Dimensão/subsistema 

social 

Atores/protagonistas Vínculo específico 

local e regional de 

interesse (exemplos) 

Grau de ação 

específico local e 

regional (exemplos) 

Administração 

Pública 

Autonomia 

administrativa 

Nacional/regional/ 

local; empregados 

públicos locais. 

Nacional, Regional e 

Local (Âmbito de 

incubência, 

atribuições) 

Infraestruturas; 

programas; 

convênios,etc. 

Aceleração ou 

demora dos processos 

de desenvolvimento 

local/regional 

Economia Empresas individuais, 

Instituições 

financeiras, 

SEBRAE, Câmara de 

Comércio, etc 

Nacional, Regional e 

Local 

Recursos financeiros; 

Serviço de 

apoio/assessoria a 

empreendimentos; 

condições vantajosas 

de contratação. 

Política Entidades políticas 

locais; Direção local 

de partidos políticos. 

Nacional, Regional e 

Local 

Manter e incrementar 

sua presença nas 

instituições locais. 

Conseguir o maior 
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eleitorado possível; 

Coletivos Sociais e 

cultural 

Federações, 

Sindicatos, 

Cooperativas, 

associações locais 

sem fins lucrativos, 

ONGs 

Regional e Local Formação de grupos 

e ações de interesse; 

promover seu 

objetivo social na 

localidade. 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

No âmbito local, todos esses atores deveriam relacionar-se entre si seguindo 

determinadas regras, bem como um marco social e institucional. Habitualmente entre eles se 

produzem relações de conflito e de consenso em relação aos conteúdos e objetivos de 

determinadas ações de políticas públicas, com uma variedade de situações intermediárias: 

pelos consensos básicos e conflitos em questões pontuais, com ganhos e perdas distribuídas 

entre os atores, até a falta de reconhecimento dos atores locais como interlocutores entre si. 

Observa-se que, em muitas situações, a postura das intervenções depende muito da 

credibilidade dos atores e agentes locais que atuam no território, tendo em vista que são 

muitos os casos de intervenções que focalizam e concentram esforços em desenvolver 

projetos físicos valiosos, mas com poucos impactos nas capacidades das pessoas. Este perfil 

das intervenções vinculadas à possibilidade de impulsionar o desenvolvimento das 

capacidades das pessoas provocaria a transformação nos indivíduos, tornando-os pessoas 

reflexivas e autônomas. E, por suposto, utilizariam essa capacidade para tomar as melhores 

decisões, as que mais convêm à sua realidade. Além disso, também existe no território a 

necessidade das intervenções se adaptarem permanentemente ao entorno, de modo que 

possibilite uma gestão adequada. 

Neste contexto, os atores do território, especialmente nas relações instituicionais 

estabelecem normas que podem limitar, dar clareza e instabilidade às interações sociais. No 

entanto, a garantia da segurança e efetividade nos processos vai depender de como essas 

normas se realizam. Em muitos casos, percebe-se que a persistência de certas normas 

produzem dificuldades para introduzir uma posição consensuada para o conjunto das pessoas 

e impede a entrada de processos inovadores. Diante dessa “rigidez das normas” as partes mais 

débeis acabam aceitando-as como parte de sua estratégia para obter algum benefício, por 
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menor que seja. Sobretudo, quando se trata de distribuir os potenciais benefícios que se 

poderiam derivar. 

 

7.1.2 As diferentes orientações dos atores produzem conflitos 

 

A estrutura da dimensão dos atores locais se entende como um agregado de 

indivíduos e sua capacidade de ação como grupo de interesse para a consecução de objetivos 

comuns. Dada a engrenagem dos agentes e atores de intervenção no território do Alto Oeste, é 

comum haver certa disperção de atribuições e conflitos. Em muitos casos não se sabe bem 

qual a função específica da representatividade de cada membro no cenário das políticas 

públicas territoriais. Isso demonstra certa cautela ao considerar a lógica de identidade, comum 

em ações coletivas, tendo em vista que a própria identidade é imutável, podendo reagir ao 

processo de intervenção governamental. Assim, deve-se considerar que o processo de 

construção de uma “postura territorial” é conflitiva (CAZELLA, 2007). Estes conflitos podem 

ser detectados mediante ações coletivas por parte de um grupo de atores que interagem de 

forma constante e que descobrem interesses compartilhados na utilização de um bem comum 

(OSTROM et al., 1994). Assim, deve existir um equilíbrio entre o maior compromisso gerado 

pelos atores locais e a capacidade destes para bloquear e impedir a tomada de decisões. 

No âmbito do Alto Oeste verifica-se a existência de diferentes posicionamentos que 

refletem diversos valores acerca das decisões a serem tomadas. São posicionamentos que 

muitas vezes representam valores desde a experiência, a posição hierárquica ou a área 

funcional em que se enquadra o ator coletivo. Percebe-se que, à medida que se torna mais 

conflitiva a atribuição à ideia de controle se modifica e a tensão interna vai aumentando; mais 

fácil é a perda de concenso e se torna mais provável que aconteça uma imposição hierárquica. 

Assim, mesmo dentro da mesma região, não existe garantia de que as mesmas instituições que 

promoveram dinâmicas favoráveis de desenvolvimento em determinadas áreas tenham o 

mesmo desempenho em outras. As políticas de desenvolvimento institucional centradas em 

“transplantar” instituições de umas regiões para outras não podem garantir que sempre 

funcione adequadamente, a margem do contexto em que se circunscreve.   

As perspectivas e as interpretações acerca do processo de mudança das formas de 

intervenção no território são diferentes entre os atores segundo a sua incorporação ao 

colegiado. Esse processo pode ser visto pelas entrevistas em que alguns agentes que 

representam, de algum modo, o ponto de vista do velho estilo de gestão. Existe até certo 
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consenso e facilidade no território para se estabelecer estratégia de cooperação comum, mas a 

continuidade e a materialização dessas estratégias não são tarefas fáceis, ficando praticamente 

nas instâncias do debate, tanto pela diversidade das instituições - municípios e seus 

desencontros e a cultura da confrontação entre eles - como pela necessidade de fórmulas 

associativas mais “maduras” para gestionar novas competências, ainda inexistentes no 

território do Alto Oeste. 

A construção de estratégias de cooperação para a consecução de políticas com 

enfoque territorial requer a garantia de compromissos em uma espécie de “pacto territorial” 

que deve ir além das competências e orientações específicas de cada instituição, do período de 

aplicação de determinados programas e mais além dos ciclos eleitorais. O que deve ficar 

claro, como coloca Ugarte (2007), é que se existe o consenso profissional de que o desenho de 

uma ação de intervenção não é somente técnico, senão, que comporta importante dimensão 

política.  

Uma intervenção move-se sempre em contextos de equilíbrios (Figura 21), que 

combina os insumos do processo participativo com as políticas das agências contratantes, as 

políticas de governo com as visões da sociedade, as necessidades existentes com os recursos 

disponíveis, lançar e difundir ideias próprias em relação às ideias contrárias.  

 

Figura 21 – Conflitos no processo de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores sociais (2010, 2011). 
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dos atores, os agentes animadores do enfoque territorial devem ter condições de mobilizar e 

implicar todos em um processo desejável para o conjunto do território. A resolução deste 

dilema requer a cooperação entre os diferentes atores para que todos ganhem (soma positiva). 

Para isso é necessária a percepção de interdependência e a habilidade na comunicação entre 

eles. 

 

7.1.3 A distribuição de competência dos atores locais 

 

No aspecto da competência das intervenções pode-se fazer basicamente a distinção 

de dois períodos: o período até os anos de 1990, em que as competências eram 

especificamente do Estado Central; e o período que agora se abre, mediante um “pacto local” 

em que as instituições locais são “habilitadas” a participar do planejamento e da gestão das 

intervenções, dada a proximidade destas com os cidadãos.  

Quando a escala difere da escala administrativa, como é o caso da estratégia do 

enfoque territorial, gera-se uma fragmentação na percepção de todos os problemas. 

Produzem-se conflitos e complexidades específicas que o planejamento setorial não é capaz 

de resolver, pois abarca apenas parte do assunto. Em muitos casos, percebe-se que se as 

estratégias saem do âmbito municipal e tendem, logicamente, a estabelecer ações mais além 

de suas respectivas fronteiras, encontram grandes dificuldades de continuação e realização. 

Isso põe em evidência a difícil tarefa de se colocar em prática uma metodologia que 

estabeleça uma estratégia para o conjunto do território. 

Dito isso, se seguimos com dificuldades para romper as fronteiras municipais, cabe 

mais falar de um agregado de instituições e municípios do que de sistema contínuo no 

território. Evidentemente existe uma variedade de fatores que favorecem essa dificuldade, 

tendo em vista as múltiplas carências sociais e de infraestrutura, entre outras, nos municípios 

do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Nesse caso, cada um procura garantir alguma 

prioridade em nome da necessidade. É evidente que esta não é a melhor estratégia, dado que 

as ações integradas tendem a melhorar o território como um todo, mas, como os recursos para 

as ações territoriais são limitados, o fator “prioridade” versus “necessidade” instiga a cada um 

puxar para o seu quinhão. Como nem todos os municípios dispõem de recursos suficientes 

para empreender por si mesmo processos sustentáveis de mudança social, faz-se necessário 

integrar as escalas e as responsabilidades. Assim, é imprescindível estimular a população no 

processo de participação com o objetivo de impulsionar iniciativas para o desenvolvimento. 
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De todo modo, não é difícil relacionar as escalas com as jurisdições, tendo em vista 

que as escalas são categorias geográficas que atendem a uma racionalidade conceitual. Em um 

nível ou escala espacial menor, como o município, sempre vai existir um problema, dado que 

a organização do espaço é um processo aberto e dinâmico, enquanto que as divisões 

administrativas são estáticas. 

 

7.1.4 Poder local no território 

 

No atual contexto de transformações (econômica, demográfica, cultural, etc.) e 

complexidade das demandas sociais (com diferentes formas de expressão) são necessários 

novos instrumentos para desenhar e gestionar o futuro dos municípios e seus entornos e 

assegurar dinâmicas sociais, culturais e políticas que lhe tornem atrativo e deem sentido à vida 

de seus habitantes. Nessas áreas consolidam-se processos de recomposição social e 

econômica, com novos atores (públicos e privados) novos valores (materiais e imateriais) e 

um contexto social cada vez mais segmentado e plural (ROMERO, 2009, p. 229).  

A complexidade dos processos exigem aos governos locais, como atores políticos 

fundamentais, novas formas de gestão, que no atual contexto só é possível através de 

permanentes diálogos, mais ou menos, o que Manuel Castells (1999) chamou de “espaço dos 

fluxos”. Tanto os governos locais como os demais atores do território jogam papel 

fundamental nas estratégias de desenvolvimento local, à medida que promovem 

oportunidades, interesses e ações para facilitar esse tipo de estratégias. Neste contexto, o 

papel dos agentes e dos poderes locais são essenciais na busca de soluções para problemas 

locais; as administrações locais como instituições políticas e meios democráticos, devem 

facilitar aos cidadãos melhores qualidades de vida valorizando a capacidade de acesso frente 

ao valor de propriedade e à intensidade das relações frente à pertinência. 

Dada a importância atribuída aos agentes e ao poder local pelas políticas de 

desenvolvimento nos territórios rurais como atores fundamentais para dinamizar os processos 

de desenvolvimento local, é significativo observar o papel destes no âmbito das políticas 

públicas para o Alto Oeste potiguar.  

No campo teórico, a atuação do poder local nas políticas públicas tem-se centrado 

especialmente na discussão sobre políticas sociais e na participação da população local neste 

processo (CASTRO; GONZÁLEZ, 1995, p. 5). Alguns estudos sobre desenvolvimento rural 

com enfoque territorial tem mostrado a importância da implicação e atuação eficiente dos 
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poderes locais em oportunizar certos recursos que contribuem para o bem-estar da população. 

De todo cenário da administração pública o poder local (o poder público municipal) é o 

agente que mais diretamente deve-se implicar nos processos de desenvolvimento. Talvez este 

seja o desafio principal para uma gestão de qualidade, mediante a criação de alianças e a 

preservação dos critérios técnicos e operacionais. 

A partir do advento da democracia no Brasil, especialmente com a Constituição 

Federal de 1988, ao poder local (municípios) foi-se consolidando um papel importante na 

aplicação de políticas e no ordenamento da vida pública. A nova forma de repartição das 

atribuições e da renda é menos centralizada, dotando os municípios de fontes efetivas de 

receitas, ao contrário do sistema vigente no regime autoritário, muito centralizador.  

As discussões sobre a atuação das gestões municipais, dentro do contexto das 

políticas de desenvolvimento local, tem enfatizado largamente a importância dessas atuações, 

sob o argumento da proximidade das decisões com a população. Neste aspecto, o principal 

argumento é que o poder local deve reflexionar com as demais instituições locais sobre o 

potencial endógeno do município e seu entorno e fomentar estratégias de desenvolvimento 

integradas com os demais atores do território. No caso específico de muitos municípios do 

Alto Oeste, isso não é um exercício fácil, especialmente pela falta de uma ampla visão 

administrativa e de projetos coletivos pelos gestores públicos, tendo em vista que o emprego, 

a renda, o ócio, a cultura, o patrimônio, o meio ambiente e todos os demais fatores que 

conformam a interação entre território e sociedade devem ser considerados. 

No caso do Alto Oeste, os poderes municipais pouco têm feito para superar as 

tradicionais atuações básicas e delegadas de outras administações134. Salve algumas exceções, 

no campo prático, eles acabam fazendo mais do mesmo. Ou seja, a implicação da maioria dos 

municípios do território se limita a atuações básicas de sempre, praticamente, sem nenhuma 

inovação ou criatividade, mas com a preocupação fundamental de fazer uma gestão que 

garanta a sua reeleição ou a permanência de seu grupo no poder. Fazer uma gestão 

participativa seria uma ameaça a esse processo. Assim, pelos poderes locais as melhoras são 

sinônimos de algumas estruturas físicas que tenham visibilidade e efeito demonstrativo e que 

garantam comentários em setores específicos da população e que permitam, deste modo, a 

manutenção dos gestores no poder. Infelizmente, essa prática política não tende a valorizar o 

conjunto dos recursos locais. 

                                                 
134 No campo da descentralização, ainda existem muitas queixas no Brasil, especialmente dos municípios, no 

sentido da insuficiência no repasse dos recursos e na sobrecarga das obrigações. 
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Além do pouco conhecimento de muitos gestores municipais sobre processos de 

desenvolvimento integrado (nos aspectos econômicos, sociais e de meio ambiente) existe a 

pouca cultura de participação e cobrança da população nas gestões municipais, seja pelo 

conformismo, seja pela descrença nas mudanças e/ou por repressões políticas. Percebe-se nas 

entrevistas uma ausência dos poderes locais, mas também poucos entrevistados tocam no 

assunto quando se trata de tais poderes, deixando-os em banho maria, como se os processos 

de desenvolvimento fossem de instâncias superiores; ou melhor, como se a consolidação de 

processos de melhoria do bem-estar dos cidadãos não fosse, também, papel dos poderes 

locais.  

Além disso, a fragilidade do poder legislativo nos municípios debilita a governança. 

A representação personalizada do poder executivo nos municípios e a ausência de atuação do 

poder legislativo é uma realidade que atinge o desempenho das políticas locais, tendo em vista 

que, em muitos casos, resta aos vereadores apenas a possibilidade de reagir diante das 

proposições apresentadas pelo executivo e, neste caso, os prefeitos têm posições privilegiadas 

no processo. São raros os casos em que o legislativo exerce, de fato, o papel fiscalizador. 

Somado a isso, os representantes para a secretaria de agricultura nos municípios, 

secretários de agricultura, (a quem deveria se preocupar com o rural como um todo) são 

representantes do poder local indicados pelos prefeitos e admitem que fazem parte da gestão 

das políticas públicas no âmbito territorial (como por exemplo, do colegiado territorial) 

devido a certa “obrigatoriedade” e que, em alguns casos, estão dospostos a colaborar. Em 

relação a isso, um representante do poder público local comentou que era membro do 

colegiado porque “quase todo secretário da agricultura faz parte “automaticamente”. Somos 

membros quase obrigatórios, mas a gente acaba também colaborando, apoiando alguma 

coisa”.  

De fato, muitos dos prefeitos e secretários da agricultura dos municípios do Alto 

Oeste (representantes do colegiado territorial) não costumam participar das reuniões, e isso 

reflete no escasso envolvimento desses representantes nas discussões das políticas públicas 

territoriais. Esses representantes têm, geralmente, atuações isoladas e atribuições bastante 

limitadas (tanto administrativamente como em recursos), sem grandes planejamentos. Na 

maioria dos casos limitam-se a atividades operativas como, por exemplo, fornecer máquinas 

para o corte de terras e/ou para fazer pequenos reservatórios d’agua (“barreiros”). Mesmo 

nesses casos, existe muita insatisfação por parte dos coletivos de agricultores, ao 

manifestarem que “o acesso a esses recursos não é uma tarefa fácil”. Pelas conversas com 
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agricultores, percebe-se que além de não haver critérios de prioridade, em muitos casos são 

destinados a pessoas e/ou setores que não precisam, recebem apenas por favores políticos e/ou 

por fazer parte de determinado grupo social/político específico. 

Por outro lado, desde diferentes pontos de vista dos estudos sobre desenvolvimento 

local e sobre as discussões decisórias no cenário das políticas públicas, considera-se 

necessária a participação das prefeituras municipais de maneira explícita; a presença desses 

representantes é, sem dúvida, útil. Assim, a possibilidade de levar uma política territorial 

adiante depende, em grande medida, da vontade das diferentes administrações municipais 

implicadas no território, sobretudo, por que além do apoio institucional e pela abrangência de 

sua representação (poder representativo), as estratégias impulsionadas pela própria 

administração municipal podem contribuir para completar e/ou melhorar as novas demandas 

sociais vinculadas às ações das políticas para o território. Os motivos dessa atitude oscilam 

muitas vezes entre o desinteresse em compartilhar estratégias comuns de desenvolvimento, 

por não se achar incumbido nessa tarefa (por falta de conhecimento ou outro motivo 

qualquer), ou pela impossibilidade de atender corretamente (ou não comprometer) as 

expectativas de sua participação ante a própria falta de recursos humanos e/ou financeiros 

para apoiá-la. 

Em consequência, a solução apontada pelos entrevistados para esse problema seria 

encontrar a maneira em que as administrações públicas municipais se envolvessem 

decididamente nas atuações para o desenvolvimento territorial, conhecendo detalhadamente 

os benefícios e problemas dos programas. Sobretudo, porque se trata de um conjunto de 

atividades em benefício da população local.  Além disso, a participação do poder público 

local é importante por se tratar de instituições destacadas, também, por sua aptidão para atuar 

sobre condições de dotação de equipamentos públicos e favorecer recursos e ações de caráter 

mais local.   

Ademais é no âmbito local, onde se deve encontrar um ambiente favorável para a 

harmonia das ações conjuntas para o desenvolvimento sócioeconômico do território; é o lugar 

onde se incorporam melhor as interações entre o poder público (em suas diferentes instâncias 

administrativas, local, regional e nacional) a sociedade civil (organizações sociais e 

agremiações) e o setor privado (instituições privadas, empresas, etc.) para conduzir processos 

de transformação institucional. Embora, em muitos casos, essa proximidade venha sendo 

questionada pelos próprios agricultores, tendo em vista a facilidade de controle político, 

favorecendo as perseguições políticas a determinados setores, entidades ou a pessoas 
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específicas, fato que tem prejudicado o bom andamento das atividades no território como um 

todo. Segundo alguns informantes, são casos bastante comuns, especialmente nos pequenos 

municípios e comunidades em que o acesso a determinados recursos/ações depende de órgãos 

ou entidades  ligadas ao poder público local. Qualquer discordância de ordem administrativa 

é como se a pessoa ficasse marcada, sendo a ela dificultado qualquer acesso (Representante 

de Associação de Agriculto).   

Os desafios a que se veem submetidos os governos locais para fortalecer a 

competitividade do seu território já não tem a ver simplesmente com a posse estratégia de 

recursos naturais, nem com a presença de uma base industrial tradicional, com a posição 

geográfica mais ou menos favorável ou com a simples vontade de um governo protetor. 

Dentro do atual contexto, seria importante para os governos locais dinamizar o funcionamento 

de um eficiente sistema urbano-regional, incentivar a inserção do território nos sistemas de 

comunicação de caráter mais global, favorecer o conhecimento por parte dos agentes sociais, 

qualificar os recursos humanos, fortalecer as instituições políticas representativas, de forma 

eficaz e transparente, bem como, definir um projeto de futuro através da participação cívica e 

da coesão socioeconômica. 

Um dos principais motivos que explica o pouco envolvimento dos poderes locais no 

Alto Oeste apoia-se na falta de uma visão realmente territorial capaz de superar percepções 

políticas localistas, frequentemente focalizados na busca de benefício individual (município) 

e/ou reconhecimento pessoal (dirigentes). Em particular a prefeitura não conta com nehum 

instrumento de planejamento que permita canalizar, orientar e coordenar atividades para o 

desenvolvimento local, tudo está à mercê do livre arbítrio dos atores e da capacidade de 

negociação do aparato institucional do município.  

Neste sentido, para os municípios se implicarem nos processos de desenvolvimento 

rural necessitam realizar algumas mudanças importantes, que já devem começar a partir do 

pleito democrático para a escolha de seus representantes. Isso se daria, sobretudo, com a 

elaboração de um programa de governo de forma participativa, em que a população discutiria 

sobre os problemas e necessidades locais. Por outra parte, os candidatos deveriam ter amplos 

conhecimentos e serem capazes de realizar uma gestão empreendedora, criativa e inovadora. 

Caso contrário, o poder público torna-se um recolhedor insaciável dos recursos da 

coletividade e um gastador irresponsável e dilapidador dos mesmos. 
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7.2 COOPERAÇÃO LOCAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ATORES NO 

TERRITÓRIO 

 

As atuais políticas públicas atribuem à cooperação135 e às relações institucionais 

importante papel para impulsionar processos de desenvolvimento local e, consequentemente,  

de melhoria nas condições de vida das pessoas. De acordo com as últimas pesquisas sobre os 

estudos territoriais, a cooperação e as relações institucionais são importantes para gerar 

dinâmicas favoráveis ao desenvolvimento territorial ao refletir na capacidade dos atores e 

agentes locais de manterem vínculos que favorecem o intercâmbio de informações e 

inovações com maior rapidez.  

Entre os destaques teóricos do enfoque territorial está a implicação dos atores e 

agentes do território nos processos de desenvolvimento. O papel da cooperação coletiva entre 

os diferentes agentes como elemento primordial da constituição de espaços socioeconômicos 

capazes de favorecer melhores níveis de bem-estar. Ou seja, o enfoque procura difundir a 

ideia de que o desenvolvimento de áreas rurais pode depender, em última instância, do grau 

de implicação e atitude dos atores locais, sendo a vontade cooperadora desses atores que 

favorece o aproveitamento de múltiplas oportunidades do território. Em última instância, uma 

política para o desenvolvimento territorial estabelece uma dimensão integradora dos 

processos e dos fenômenos que se produzem em um espaço dado, impulsados por uma gestão 

no mesmo sentido.  

Desde o ponto de vista do enfoque territorial, as relações institucionais são de grande 

importância, no sentido de contribuir para garantir os efeitos dos programas ao longo do 

tempo e o grau de coordenação entre os atores para sua execução. Todo programa de política 

pública conta com um entramado de instituições/atores que necessariamente interactuam ao 

longo de sua implantação. Neste sentido, as instituições emergem como potencial fator 

explicativo do desenvolvimento em longo prazo. Nessa perspectiva a cooperação e as relações 

entre os atores no território são instrumentos vitais para superar o isolamento de muitas áreas 

rurais, além de melhorar a eficácia das políticas públicas para o território, ao mesmo tempo 

em que se promovem estratégias territoriais, formalizando espaços e meios de organização, 

importantes para o núcleo operativo das políticas públicas com enfoque territorial. 

                                                 
135

 Bourdieu entende a coperação humana não como um ideal senão como um modelo de ação: a vida é uma 

tentativa permanente  de obter cooperação alheia, ou seja, de exprimir a certo  campo de ação padrões de conduta 

correspondentes a determinados interesses (BOURDIEU, 2003). 
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Esta visão insiste na relevância que exercem os marcos institucionais na promoção 

de processos de desenvolvimento. Entende-se que as instituições contribuem para incentivar o 

comportamento social e articular a ação coletiva, pois, em espaços que operam agentes 

interdependentes as relações institucionais contribuem para reduzir a incerteza e para facilitar 

a coordenação social. No entanto, isso não garante que as instituições promovam, 

necessariamente, comportamentos socialmente eficientes. Como define North (1993), as 

instituições são também portadoras de interesses, ao refletir as relações hierárquicas da 

sociedade e, por isso, nem sempre são opções socialmente eficientes. Com frequência, as 

instituições são criações sociais a favor do interesse de quem tem o poder de estabelecer as 

normas. 

Para Ayala Espino (2005, p. 369), as relações instituicionais são importantes por que 

representam um conjunto de estruturas de incentivo nas quais se realizam o intercâmbio 

político, social e econômico do ser humano. Para esse autor, um regime de cooperação e de 

relações intitucionais adequado a cada contexto econômico, político e social contribui para 

uma melhor distribuição social da riqueza e, sobre tudo, facilita a adoção de estratégias que os 

territórios necessitam para asseguram o bem-estar de sua população. Nas palavras de Storper 

(1995, p. 207) as relações institucionais são fundamentais para criar um “stock de recursos 

relacionais” que são a essência para adquirir (informações) e usar conhecimento136. Nisso 

consiste precisamente na constituição de relações institucionais mediante a interpretação 

concensuada em que os atores locais hamonizam suas diferenças e coordenam as ações em 

busca de acordos e projetos comuns. As interrrelações entre indivíduos e organizações 

aparecem como elemento estratégico e exercem efeito determinante sobre a construção e 

destruição das realidades sócio-espaciais (SALOM; PUEBLA, 2009, p. 15) 

De acordo com o enfoque territorial o modelo de cooperação territorial, que se 

concretiza nas relações de diferentes atores, pode promover capacidades para o 

desenvolvimento, a partir da ação integrada de agentes públicos, organizações, associações, 

etc., e da responsabilidade coletiva na organização da economia e da proteção social, através 

de ações de políticas públicas de interesse geral, de base territorial; ou seja, integradora de 

diversas ações e diferentes atores que possibilitem o território implantar um projeto coletivo. 

                                                 
136

 Informação e conhecimento são frequentemente utilizados como sinônimos nas formulações divulgativas 

quando seria importante fazer as correspondentes diferenças. Enquanto informação não é mais que a codificação 

de mensagens entre emissor e receptor, o conhecimento dá um passo maior e se refere a capacidade de processar, 

interpretar e dar sentido à informação, situando-a em um contexto sociocultural mais amplo e aproveitando-a em 

benefício individual ou coletivo.  
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Neste sentido, as relações institucionais, entendidas como redes de colaboração que 

favorecem o aprendizado coletivo com o objetivo de mobilizar os recursos territoriais de 

forma sustentável, incorpora-se como interrelações importantes para análise de processos de 

desenvolvimento em territórios, dada a tensão nas relações entre indivíduos e organizações na 

construção de realidades socioespaciais. As relações institucionais também são mecanismos 

através do qual se expressam as estratégias de interesse dos diversos atores locais (SALOM; 

PUEBLA, 2009, p. 15). 

De acordo com a pollítica nacional para o desenvolvimento territorial o componente 

institucional e a integração entre as políticas exercem importante papel na dinâmica de gerar 

processos de desenvolvimento local. Tal componente foi uma das idéias mais inovadoras dos 

programas de desenvolvimento dos territórios rurais, em virtude da importância dada aos 

aspectos relacionais como instrumento potencial e forma de possibilitar o intercâmbio de 

experiências e práticas de desenvolvimento. A articulação e concertação entre os atores é 

condição necessária nas iniciativas e experiências de desenvolvimento local e endógeno 

(ALTSCHULER, 2006, p. 133). Nesta mesma linha Vázquez Barquero (1999, p. 243) reforça 

que o entorno institucional, cultural e de relações sociais é um fator chave que condiciona as 

possibilidades de desenvolvimento dos territórios.  

Como o institucional não é um campo de fácil definição, dado que o próprio conceito 

de instituição dificilmente coincide entre as diversas perspectivas metodológicas, nossa 

pretenção aqui se concentra nos aspectos das cooperações e relações institucionais no campo 

da aplicação das políticas para o meio rural, as quais, como dito anteriormente, foram 

outorgado importante papel. Assim, considera-se que as relações ou redes institucionais 

(como agrupações de territórios, municípios, organizações, etc,) devem permitir que os 

resultados conjunto sejam maiores aos que se conseguiriam através da soma de atuações 

individuais ou isoladas.  

Neste sentido, procura-se saber sobre as relações institucionais locais se queremos 

nos aproximar da construção de políticas de desenvolvimento para um território determinado, 

sendo importante determinar como se compõe as relações sociais das instituições em torno 

das ações políticas. Ou melhor, queremos saber como cooperam e se relacionam os principais 

atores do território com o obejtivo de implantar um projeto de desenvolvimento comúm.  Em 

concreto, faz-ses a seguinte pergunta: existem cooperação e relações institucionais (ou redes 

sinérgicas) entre os diferentes atores e agentes locais (colegiados territoriais, organizações do 

meio rural, administrações locais,...)  para desenvolver projetos conjuntos de desenvolvimento 
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no meio rural? Os novos atributos, estrutura e forma de gestão das políticas e programas serão 

alguns elementos a serem tratados. 

 

7.2.1 Tipologia das relações de cooperação no território 

 

De acordo com Manzanal (2005, p. 219) existem dois tipos de vinculação existente 

entre os atores locais para gerar e ampliar processos de desenvolvimento local: i) As 

interações, que são relações determinadas pelas atribuições próprias e/ou função da 

instituição, seja pelas normas ou regulamentos; ii) As articulações que são relações 

autônomas com o objetivo de fomentar uma cooperação mútua. Concentraremos nossa 

atenção nas articulações por considerarmos que são mais eficazes, tendo em vista que as 

decisões são acordadas de forma autônoma entre organizações independentes e autonomia de 

critérios com o objetivo de estabelecer um trabalho em comum. São por estas características 

que as articulações se diferem das interações. 

A variação na valorização da intensidade das relações pelos atores locais é bastante 

representativa. A análise qualitativa das entrevistas permitiu-nos verificar a estrutura da 

intensidade da cooperação e conhecer as características básicas do marco relacional no âmbito 

do território.  

 

7.2.1.1 Valorização da intensidade das relações/cooperação institucionais para o 

desenvolvimento rural.  

 

A novidade desta parte consiste em incorporar perguntas dirigidas a qualificar a 

intensidade da colaboração e das relações institucionais entre os atores locais. Ao entrevistado 

pedia-se que realizasse uma valorização de 0 a 5, considerando o zero a mínima e o cinco a 

máxima intensidade, para cada um dos atores considerados e para cada pergunta. A 

informação fornecida pelos entrevistados permitiu, também, saber quais eram os atores 

implicados nas redes de cooperação no território, considerando suas posições e o grau de 

relações com os demais atores. Isso contribui para conhecer as relações mais habituais que se 

estabelecem no âmbito territorial, especialmente as que se baseiam em atuações de 

participação e cooperação. As instituições entrevistadas têm funções e objetivos diversos. Não 

obstante, isso não implica em prejuízo às discussões, tendo em vista serem conhecedoras da 

realidade local e atores essenciais para o desenvolvimento do território. 
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Da percepção atual dos entrevistados acerca da intensidade das relações 

institucionais para o desenvolvimento do território (Figura 22), a maioria dos casos aponta 

para articulações escassas ou praticamente inexistentes, o que equivale a uma escassa visão de 

planejamento das instituições e um cenário desfavorável para estratégias territoriais, tendo em 

vista a falta de articulação dos atores públicos com os demais, no âmbito territorial. A posição 

ocupada, especialmente pelos atores públicos, tem implicações importantes na dinamização 

das ações locais, tendo em vista o papel central atribuído às administrações locais e regionais, 

especialmente, nos casos em que se detectam carências e disfunções por parte das 

administrações. Nesses casos, as possibilidades de desenvolver políticas e programas de 

promoção local ficam seriamente prejudicadas, dado que a falta de redes de colaboração 

dificultam o aprendizado coletivo e deixa de incorporar componentes importantes para as 

ações conjuntas no território. 

Em algumas colocações dos entrevistados, percebe-se que, em muitas situações, as 

relações locais entre instituições não acontecem pela falta de atores que facilitem a geração de 

consensos para o desenvolvimento de projetos coletivos. Tanto a falta de instituições que 

facilitem a governança na mesma escala territorial, quanto à falta de estratégias de cooperação 

de alguns atores locais - onde se estão desenvolvendo programas “inovadores” com enfoque 

territorial de atuação socioeconômica - são, no geral, tidas como uma clara debilidade no 

andamento dos processos de desenvolvimento local. Essa debilidade prejudica os mecanismos 

que contribuem para gerar processos de desenvolvimento mais equilibrados e sustentáveis no 

âmbito territorial.  

Paralelamente, este efeito, também, se manifesta em relação à posição dos demais 

atores locais com respeito à participação que, segundo eles, é muito escassa. Pode-se afirmar 

que a percepção dos entrevistados incrementa suas decepções sobre a falta de articulação e 

cooperação entre os órgãos públicos para assumir um papel ativo que, também, lhes 

corresponde na cogestão das políticas públicas para o território.  
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Figura 22 – Relações institucionais para a cooperação do desenvolvimento territorial 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas junto às instituições (2015). 

 

Além da confirmação dos entrevistados a respeito do escasso contato entre as 

instituições, os resultados indicam alguns aspectos que devem ser considerados, pois a pouca 

articulação implica em certos prejuízos para as estratégias coletivas, como são: i) a deficiente 

sustentação da estrutura organizacional no território, dada a pouca transferência de 

conhecimentos, ajustes e experiências entre as estruturas administrativas; ii) maior demora e 

qualidade nas ações, pois o planejamento e as tarefas se tornam mais demoradas; iii) menor 

visualização do todo devido a pouca interação entre as instituições e, portanto, o processo de 

planejamento no seu conjunto fica prejudicado. 

Além disso, em áreas com carências socioeconômicas e político-institucionais, como 

o território do Alto Oeste, os órgãos governamentais têm um significado decisivo nas 

atividades sócioeconômicas pelo fato de que os recursos estão sob seu controle. O fato é que 

quem determina a política em nível macro necessita de aliados adequados em nível micro para 

implementar as políticas, pois, em última instância, o sucesso de todo programa de 

desenvolvimento depende da resposta que obtenha da parte do povo”. O ideal seria que o 

Estado, que, no início da intervenção de políticas públicas, cumpre a função de patrão, se 

transformasse progressivamente em associado ao longo do processo. 

Não resta dúvida que a redução das relações entre as instituições contribui para 

fragilizar a mobilização dos recursos territoriais para ações coletivas de bem-estar da 

população. As principais mudanças relacionadas a resultados favoráveis nas estratégias de 



332 
 

planejamento conjunto dependem, e muito, da efetiva adesão e do envolvimento das 

diferentes instituições para sua consolidação. Com isso, não queremos afirmar que o sucesso 

do passado garante resultados favoráveis no futuro. Isso porque as relações institucionais 

podem ser prejudiciais se elas provocarem a rejeição de novas oportunidades, bem como a 

resistência a determinadas mudanças. O isolamento das organizações no território dificulta a 

percepção de novas oportunidades para o órgão em si e para o conjunto do território. 

 

a) Relações entre os municípios e produtores rurais 

 

Segundo os entrevistados, as relações entre o poder público municipal e os 

produtores rurais são praticamente inexistentes (66,7%). Quando a aproximação acontece, ela 

se dá para tratar de temas administrativos, na busca de apoio para problema específico, com 

poucas possibilidades da pauta principal está relacionada às discussões gerais sobre o 

planejamento do desenvolvimento do meio rural, no sentido de levar a cabo ações estruturais 

para essas áreas. Ou seja, a relação que o poder público vem estabelecendo com os pequenos 

produtores rurais não é sustentável, no sentido de levar a cabo ações estruturantes nas 

comunidades pesquisadas. De forma geral, são tentativas de aproximação que se dão por meio 

de apoio pontual para um problema mais específico. 

Neste contexto, também se manifesta a insatisfação de alguns produtores 

entrevistados com a ausência de relações entre os municípios e os produtores rurais e, quando 

elas acontecem, a insatisfação se concentra na forma como as relações se realizam. Isso é 

importante porque denota vários elementos: em primeiro lugar, é comum haver insatisfação 

sobre a representação dos agricultores nas secretarias municipais e com a demora com que se 

realizam as demandas para o meio rural, os entraves burocráticos são um grande problema. 

Em segundo lugar, também existe insatisfação pela falta de transparência na realização de 

algumas ações para o meio rural, gerando desconfiança entre os agricultores e as 

administrações municipais.  

De acordo com os entrevistados, a razão para esse distanciamento é simples. 

Segundo eles, no âmbito estadual, as relações quando acontecem geralmente concentram-se 

no âmbito da assistência técnica, através do órgão estadual (Emater); no âmbito municipal, as 

relações entre o poder público e os agricultores são bastante escassas, sobretudo, 

considerando que os municípios do Alto Oeste dão pouca atenção ao meio rural, dedicando a 

esse espaço, quando muito, uma secretaria de agricultura com o orçamento mais baixo entre 



333 
 

as secretarias dos municípios. Assim, considerando-se que os municípios do território são 

rurais e levando-se em conta o baixo entrosamento do poder público com os pequenos 

produtores, é provável que o acesso aos recursos públicos foi ficando cada vez mais difícil. 

Por essas razões é possível que esse distanciamento amplie e agrave consideravelmente os 

efeitos da desigualdade.  

Os resultados indicam uma escassa colaboração e supõe a existência de espaços 

pouco articulados, com baixa densidade de vínculos. Tal como ocorre com o poder público 

municipal, os produtores rurais também têm pouco acesso às instâncias do governo estadual e 

federal. Por essa razão, seria importante aumentar o nível de colaboração entre a 

administração e os produtores rurais. Deste modo, a integração de recursos e conhecimentos 

contribuiria para obter efeitos sinérgicos para o conjunto do território. 

 

b) Relações entre o setor público e as  organizações coletivas 

 

No Alto Oeste os contatos das organizações coletivas dos agricultores familiares - 

pelo menos as organizações aqui submetidas a análise - com os órgãos do Estado são 

praticamente inexistentes ou significativamente poucos frequentes. A importância da 

cooperação e de parcerias para compartilhar informações, que, a princípio, parecem ser 

atributos relevantes do enfoque territorial, praticamente não se materializa no âmbito dessas 

instituições. Quando elas existem estão relacionadas ao domínio de determinados recursos, 

sejam capital, conhecimento, capacidade administrativa, recursos naturais, por uma parte, e a 

necessidade de obter os referidos recursos, por outra.  

Neste contexto, as inter-relações entre os órgãos públicos e as organizações coletivas 

se manifestam operativamente na forma de relações de dependência, com base na 

contribuição efetiva e prevista de cada uma das partes. Nesse cenário, além da dependência de 

recursos, essa dependência decorre, também, das limitações de conhecimento da população 

rural, o que, em muitos casos, a intervenção do estado vem suprir uma gama de aspectos em 

que o processo de intervenção e implantação dos programas por si só reforça essa 

dependência. 

No entanto, existe um razoável consenso entre as partes de que o esforço para 

intensificar as relações entre os órgãos públicos e os coletivos é insuficiente ou está abaixo do 

que poderia ser desejado. Além disso, as relações guardam intensidade com a motivação de 
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cada instituição à acessibilidade de determinados objetivos de cada uma das partes dentro das 

relações existentes. 

O fluxo das interações de cooperação entre os órgãos públicos e as organizações de 

agricultores é apresentado esquematicamente na figura 23. 

 

Figura 23 – Fluxo das interações entre os órgãos públicos e organizações coletivas 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

A experiência de muitos atores envolvidos em outros projetos e a própria 

manifestação dos coletivos rurais, expressadas nas entrevistas, demonstra que na aplicação de 

programas de desenvolvimento no meio rural intervêm outros fatores, que determinam tanto 

as reais condições em que se desenrolam os programas, como as dificuldades de implicação 

dos atores locais e as possibilidades de acesso da população local aos recursos oferecidos 

pelos programas. 
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c) Relações entre os setores público e privado 

 

De forma semelhante, as relações entre os setores públicos e privados no âmbito 

territorial são bastante escassas, a valorização atribuída pelos entrevistados à falta de relações 

entre essas instituições para o desenvolvimento local apresenta valores bastante elevados 

(66,7%). Por outro lado, as relações para discutir, elaborar e desenvolver estratégias comuns, 

que contribuam para o desenvolvimento local, apresentam baixa valorização (cerca de 10%). 

Um dos motivos pelo qual se atribui esse distanciamento é porque geralmente considera-se 

que as práticas de melhoria do bem-estar das pessoas são mais eficazes se forem efetivadas 

pelo poder público. 

Regularmente os contatos entre os setores públicos e privados caracterizam-se mais 

como confronto do que como cooperação. Estas características chegam até a afetar a 

percepção que ambos os órgãos podem ter sobre os possíveis benefícios das relações 

institucionais no processo de desenvolvimento local. Muitas vezes, as decisões, especialmente 

das administrações públicas, apoiam-se na intuição ou baseiam-se numa pobre compreensão 

do que se está realizando (ou deixando de realizar) é o melhor naquele momento, sem que 

existam objetivos claramente planejados e definidos. 

A argumentação mais geral indica que as relações entre o setor público e privado no 

âmbito dos pequenos municípios favorecem muitas vantagens na hora de desenvolver 

estratégias coletivas para melhoria das condições de vida da população local; o setor privado, 

especialmente as empresas, tem um papel importante no contexto socioeconômico local137. 

Um dos fatores importantes para o território e seu entorno é a capacidade das empresas 

inovarem e gerarem emprego, mas, se não existem tais condições idôneas para que isso 

aconteça produzir-se-á um estancamento das atividades produtivas e, consequentemente, 

prejudicará o potencial de desenvolvimento do território. No entanto, pelo depoimento dos 

entrevistados, não foi constatada nenhuma situação que pudesse configurar-se como iniciativa 

de parceria por parte do poder público com o setor produtivo e nem do setor privado com o 

setor público nos municípios do território. Essa falta de sinergia entre o poder público e os 

                                                 
137 Segundo cadastro realizado pelo SEBRAE/RN, com dados do Cadastro Empresarial do Rio Grande do Norte, 

o Território do Alto Oeste possui 4.038 empreendimentos, sendo 1.684 empreendimentos formais e 2.354 

empreendimentos informais. De acordo com a mesma fonte, os empreendimentos formais geram 11.247 

empregos diretos. 
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empresários é significativa para a existência de gargalos no desenvolvimento da parceria 

público/privada. 

A interação entre esses dois setores seria uma importante ocasião, tanto para o setor 

público, como para a iniciativa privada compartilharem experiências de questões cotidianas 

acerca das melhores estratégias capazes de contribuir para o desenvolvimento local. Assim, 

supões-se a relação entre os setores públicos e privados como mecanismo de técnica de gestão 

e, portanto, a interação entre esses setores é um importante instrumento que produz 

informação, gera conhecimento e facilita mudanças. A boa articulação entre estas instituições 

tem papel fundamental na captação de recursos, na capacitação de recursos humanos e na 

coordenação de ações para o desenvolvimento do território 

 

d) Relações entre os municípios do território 

 

Uma vez vistas as principais características das relações de outros órgãos como 

agrupamentos teóricos capazes de contribuir para o fortalecimento das relações institucionais, 

outro conjunto de entidades capazes de dar-nos a conhecer o “marco relacional” do meio rural 

do Alto Oeste são os municípios. Retomando a figura 22, os dados revelam que as relações 

entre os municípios para estabelecer estratégias de desenvolvimento rural são, também, 

escassas (50%). Na compreensão dos entrevistados os municípios do território do Alto Oeste 

não têm capacidade de estabelecer relações para desenvolver estratégias comuns com outros 

municípios. De fato, uma média de apenas 12% dos entrevistados acredita que existem 

contatos entre os municípios para desenvolver estratégias conjuntas de âmbito territorial.  

Temos assim, portanto, um escasso desenvolvimento das relações intermunicipais e 

um baixo grau de iniciativas municipais comuns para o território do Alto Oeste. Tudo isso 

permite deduzir que ambos os fatores têm implicação negativa lógica na trajetória de 

desenvolvimento desta área. Isso se deve, em parte, à pouca cultura organizacional local 

recheada por certa concorrência (por recursos) entre os municípios, além de um papel passivo 

destes, quando se trata de questões para além de suas fronteiras. A barreira da fronteira 

municipal é um obstáculo difícil de ser superado e as colaborações em escala imediatamente 

superior não são a prática habitual, existindo, em alguns casos, conflitos de competência entre 

os municípios. Não é de se estranhar, portanto, este comportamento, tendo em vista que a 

opção para muitos municípios é assegurar sua sobrevivência e capacidade de atuação que se 

deriva da obtenção de recursos financeiros suficientes para o seu funcionamento. Essa é uma 
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questão nada fácil de ser resolvida pelas políticas territoriais, especialmente nos municípios 

com carências socioeconômicas e político-institucionais, como os municípios do Alto Oeste. 

 

e) Relações entre órgãos públicos nos municípios 

 

A densidade das relações entre os órgãos públicos nos municípios do território 

apresenta número pouco significativo, aproximadamente 47% dos entrevistados afirmaram 

que as relações de cooperação entre esses órgãos para desenvolver ações conjuntas são 

escassas ou praticamente inexistentes. Uma porcentagem menor (18,8%) concorda que os 

contatos, quando acontecem, são geralmente para tratar de assuntos administrativos; e apenas 

uma minoria (9,4%) acha que são feitos contatos (formais e/ou informais) para desenvolver 

alguma estratégia comum.  

Há, inclusive, falta de articulação entre as secretarias municipais no sentido de 

potencializar e dinamizar seus recursos na consecução de objetivos comuns. Essa 

desarticulação é maior ainda quando se trata de instituições entre os municípios, fato que tem 

dificultado a realização de estratégias integradas na gestão das ações de políticas públicas, 

bem como a eficiência no uso dos recursos públicos. Essa situação, além de definir a forma 

como as instituições se relacionam nos processos de intervenção de políticas públicas no 

território, indica como as instituições estão dispersas e como estão sendo conduzidos os 

processos de cooperação para o desenvolvimento local no âmbito territorial.  

Percebe-se que a densidade institucional138, necessária para colocar em prática 

projetos de desenvolvimento local, é bastante débilitada. Não é difícil perceber que, em 

muitos casos, os atores institucionais, políticos e sociais se utilizam dessas relações para 

interpretação, atribuição e construção social de forma que favoreça, justifique e legitime sua 

posição com relação a uma política pública específica. No campo das relações para o 

desenvolvimento, a densidade institucional é necessária, especialmente se recorremos ao 

entendimento de desenvolvimento de Boisier (2001, p. 35), para quem este  “depende 

diretamente da autoconfiança coletiva na capacidade de inventar recursos, mobilizar os já 

existentes e atuar em forma cooperativa e solidária, desde o próprio território”.  

                                                 
138 A noção de densidade institucional está associada a um conceito bastante complexo, geralmente faz 

referência a existência de um conjunto de organizações vinculadas as atividades econômicas, sociais, culturais, 

etc, e as interações entre elas, as organizações e o poder público local, que atuam e interagem coletivamente com 

o objetivo de facilitar o consenso e melhorar a qualidade de vida local. Além disso, no campo teórico existe 

grande aceitação da densidade institucional como fator importante para explicar a trajetória econômica de 

determinados territórios. 
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Por fim, cabe enumerar que, à medida que aumenta o número e a frequência com que 

os agentes públicos, econômicos e sociais se relacionam, torna-se mais fácil a detenção de 

comportamentos oportunistas e a coordenação necessária para aplicar sanções coletivas, bem 

como, os incentivos e os mecanismos de resolução de conflitos. As relações permitem o 

intercâmbio de informações de maneira mais rápida e facilita a geração de confiança, 

melhorando o controle entre as ações políticas e o cumprimento das normas. 

 

7.2.2 A estrutura das relações e atitude das organizações para a cooperação local 

 

As informações do item anterior podem ser completadas a partir do questionário 

aplicado especificamente às instituições com implicações mais diretas nos processos de 

desenvolvimento local. Neste sentido, pediu-se aos representantes de entidades que faziam 

parte do colegiado (representantes de instituições públicas e da sociedade civil) que dissessem 

com quais instituições (órgãos públicos e/ou privados, entidades, associações, ONGs, etc.) o 

órgão que ele trabalha/representa mantinha mais contatos para tratar de assuntos relacionados 

ao desenvolvimento rural do seu entorno. Solicitou-se que informassem até 04 (quatro) 

instituições, seguindo a ordem de importância. 

A figura 24 esquematiza um mapa das principais articulações entre os atores do Alto 

Oeste que a pesquisa de campo permitiu identificar. A figura mostra a posição relativa dos 

órgãos e entidades que mantêm contatos para tratar temas específicos para o meio rural. De 

forma geral, as informações mostram um baixo contato entre as instituições no território. No 

entanto, observa-se que existe maior propensão de cooperação entre os coletivos de 

agricultores.  

O maior número de contatos de algumas associações de agricultores familiares está 

mais diretamente relacionado com os outros coletivos de agricultores, como outras 

associações e os sindicatos dos trabalhadores rurais (STR); ou seja, no geral, as relações de 

cooperação tendem a ser maiores no âmbito espacial dos segmentos representativos dos 

agricultores. Entre esses segmentos, observa-se uma rede composta por relações recíprocas e 

que acontecem com certa frequência. O fato de pertencerem à mesma classe e perseguirem 

objetivos comuns pode contribuir para o destaque das relações entre esses segmentos. Fora 

isso, os contatos mais comuns das associações com outras instituições são geralmente 

escassos. Dentre esses, os mais comuns são com o órgão de assistência técnica do estado, a 

Emater, a administração pública (prefeitura) e a instituição financeira. 
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Figura 24 - Mapa das articulações institucionais no território do Alto-Oeste. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de entrevistas às instituições, (2014) 

 

Em relação à EMATER/RN, os contatos estão relacionados à prestação da 

assistência técnica desse órgão a alguns agricultores e a suas associações, por ser o principal 

órgão público prestador de assistência técnica no âmbito estadual. Este tipo de relação 

configura-se como interações, por que são relações determinadas pelas atribuições próprias 

e/ou função da instituição (MAZANAL, 2007, p. 29). Apesar do importante papel 

desempenhado pela Emater no território, o atendimento aos agricultores ainda está longe de 

ser o desejado. Das conversas com os vários entrevistados, percebe-se que o número de 

agricultores atendidos pela assistência técnica é ainda muito pequeno, além de essa assistência 

ser realizada apenas alguma vez/esporadicamente. Na opinião de um agricultor entrevistado, 

“muitas vezes quando ela chega (a assistência) não estamos mais precisando”. As 

insatisfações dos agricultores são, também, confirmadas pelos técnicos da empresa, ao 

indagarem que, apesar de ter melhorado a assistência, o número de técnicos ainda é 

insuficiente para atender as demandas locais, que correspondem a um quadro plural de 

necessidades.  

Os dados ainda mostram que ao lado das associações de agricultores, dos sindicatos 

dos trabalhadores rurais e da Emater, as prefeituras (poder público municipal) apresentam um 

maior número de relações. No entanto, as relações que se dão são diferentes, tendo em vista 
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que a maioria delas não é recíproca. Apesar da direção das setas das prefeituras apresentarem 

relações multidirecionais, vamos completar a informação que nos fornece a figura fazendo 

observações entre o grau de entrada e saída das setas. Ou melhor, vamos concentrar a atenção 

no grau de entrada por ser um indicador de prestígio e por manter a homogeneidade da 

análise, tendo em vista a impossibilidade de contatos com um número significativo de 

representantes do poder público (ou seja, não foi possível manter contato com muitos deles).  

Em todo caso, as relações do poder público com os agricultores e seus coletivos, 

para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento rural, são praticamente inexistentes, 

como já valorizados pela maioria do conjunto dos entrevistados (Figura 22). Observando-se as 

entradas, percebe-se o contato de órgãos representativos dos agricultores com o poder local. O 

contato mais comum - segundo as informações fornecidas pelos próprios entrevistados - é que 

as associações procurem o poder público, na maioria das vezes, para tratar de questões 

específicas, e, poucas vezes, ocorre o contrário. Muitos dos entrevistados acreditam que o 

papel desempenhado pelas administrações municipais para o meio rural é inadequado e 

afirmam que não existe necessidade de grandes mudanças, segundo a percepção deles. Os 

contatos, quando acontecem, têm características muito formais (alguma reunião) e geralmente 

estão relacionados a levar ao conhecimento (passar informação) dos agricultores de algo 

(ação, medida, programa, etc.) que não teve a participacão efetiva da população local; além 

disso, segundo os entrevistados, muitos dos resultados dos referidos contatos não saem do 

papel, provocando certa descredibilidade e fragilidade dos programas. 

Merecem destaque, ainda, as relações entre as associações diversificadas e o 

SEBRAE. Este órgão tem feito parcerias e contribuído com uma série de ajudas no âmbito da 

diversificação das atividades no meio rural. São atuações que contribuíram para a obtenção de 

atividades e produtos com maior qualidade e melhor organização da produção e 

comercialização. Em sentido restrito, um caso especial tem sido o incentivo à diversificação 

das atividades em apicultura (que trataremos mais adiante). Convém destacar também a 

orientação técnica e apoio do SEBRAE a essa atividade em vários municípios de seu âmbito 

de atuação, mesmo que em fases ainda incipientes de maturação. As razões para o 

desempenho dessas relações são expressas nas respostas às entrevistas das associações 

diversificadas. Ou seja, 43% dessas associações afirmaram receber algum tipo de orientação 

técnica/apoio desse órgão. A persistência dessa situação pode gerar importantes 

consequências para o desenvolvimento desse setor no território a médio e longo prazo. 
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Assim, observa-se que o grau de proximidade entre as instituições no território é um 

fator importante para a dinâmica dos processos de desenvolvimento, pois facilita a difusão das 

informações e o conhecimento. No entanto, se observarmos o número de relações entre os 

atores no mapa relacional (Figura 24), pode-se concluir que a densidade das relações é muito 

baixa, só acontece aproximadamente 27% das relações potenciais possíveis; algumas 

instituições sequer mencionaram o número de órgãos/entidades que mantinham contato, 

sugerido pela pesquisa (quatro órgãos), além disso, observa-se que existem vários atores que 

não foram mencionados pelos demais. Neste sentido, o distanciamento dos atores pode 

favorecer a diferenciação e inclusive a estratificação do território, tendo em vista que os atores 

que estão mais próximos têm maior facilidade de exercer poder do que aqueles que estão mais 

distantes (BUCIEGA, 2009, p. 202) 

 

7.2.2.1 A Frequência temporal das relações institucionais 

 

Além disso, procurou-se saber qual a frequência dos contactos para termos uma ideia 

do espaço temporal das relações/contatos entre os órgãos. Nesta parte, consideraram-se 

apenas as relações dos coletivos de agricultores com outros órgãos, por entender que eles 

devem ser um ponto central, tendo em vista que pelo enfoque territorial eles devem ser 

protagonistas e agentes ativos no processo de desenvolvimento do território. Os dados 

representativos encontram-se na Figura 25139. Percebe-se que as informações apresentadas 

reforçam os dados apresentados anteriormente (Figura 24), ou seja, maior contato das 

associações com os sindicatos, outras associações de agricultores, a Emater/RN, etc. No 

entanto, nosso objetivo aqui é verificar a frequência desses contatos.  

Os resultados apresentados mostram que as associações mantêm maior proximidade 

com o sindicato dos trabalhadores rurais; uma porcentagem média de aproximadamente 26% 

dos entrevistados respondeu que essas duas instituições mantêm contato pelo menos uma vez 

por semana; Quando consideramos um espaço temporal maior, ou seja, os contatos das 

associações com os sindicatos no intervalo de um ano, aproximadamente 63% das associações 

tem pelo menos um contato por ano com o sindicato. Assim, considerando o número de vezes 

que são mencionados pelas associações, os sindicatos dos trabalhadores rurais são as 

                                                 
139

O fato de algumas instituições não aparecerem no mapa institucional e aparecerem na figura abaixo se 

justifica porque no mapa estão apenas os principais contatos (até quatro) de todas as instituições entrevistadas, 

enquanto a figura abaixo apresenta a frequência dos possíveis contatos dos coletivos de agricultores com as 

demais instituições.   
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instituições de maior prestígio para os contatos, seguem-na outras associações de agricultores 

familiares que, para aproximadamente 58% dos entrevistados, existe pelo menos um contato 

por ano. No entanto, a média de frequência maior entre as associações é bimestral, de acordo 

com 21% dos entrevistados. Os resultados ainda mostram certa frequência (de pelo menos 

uma vez ao ano) das relações entre as associações com outros coletivos (47%) e com a Emater 

e instituições financeiras (ambas 31,6%). 

 

Figura 25 – Frequência das relações entre coletivos de agricultores e demais instituições 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas às associações de agricultores (2012). 

 

Por outro lado, dentro do grupo das associações pesquisadas existe maior tendência 

ao não contato entre os coletivos de agricultores e demais instituições no território. As 

informações acima evidenciam a falta de contato para cooperação e, portanto, disponibilidade 

entre as instituições para empreender ações conjuntas no âmbito territorial.  Destaca-se, neste 

sentido, a escassa e a não existência de relações entre os coletivos de agricultores com o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e com o colegiado 

territorial.  

No caso do pouco contato com os CMDRS justifica-se, em parte, por que em muitos 

municípios do Alto Oeste esses Conselhos não existem, não funcionam ou funcionam em 

condições muito precárias. No caso específico do colegiado, podemos observar que a 

porcentagem de associações que não mantém contatos com esse coletivo é superior a 42%, se 

acrescentamos a esse índice o percentual de associações entrevistadas que dizem manter 
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algum contato apenas esporadicamente, o resultado  ultrapassa os 63%; o que evidencia que o 

processo de convergência das informações no território sobre as políticas públicas com 

enfoque territorial para o meio rural não tem evoluído de maneira favorável. Esse fato é 

bastante negativo e implica que os fluxos de informação entre o colegiado e as associações 

não funcionam corretamente no âmbito territorial. Isso dificulta, inclusive, a compreensão e a 

relevância de entender que as organizações têm um papel ativo no desenvolvimento local. 

Este fato também se soma a problemas derivados da falta de planejamento e de continuidade 

das atuações contribuindo assim para a perda das discussões resultantes da organização 

territorial.  

Além disso, se levarmos em conta que o tecido organizacional é um elemento 

importante no enfoque territorial, seria lógico pensar que o colegiado territorial que, de algum 

modo, trata da gestão social das políticas públicas no território tivesse uma atenção especial 

por esta temática; no entanto, esta hipótese parece refutada pelos resultados obtidos através 

dos dados. No geral, existe um número elevado de queixas - por parte dos entrevistados - 

quanto à falta de informação e assessoramento sobre os programas, ou em relação à 

deficiência de organização das informações e das ações prestadas. 

 

7.2.2.2 Formas de cooperação entre as instituições 

 

Finalmente, além da frequência dos contatos, considera-se importante verificar quais 

tipos de cooperação/colaboração a associação realizou (ou está realizando) com os 

órgãos/instituições com as quais mantém relações. 

Os resultados apresentados na Tabela 11 mostram que a maioria dos contatos entre as 

asociações e os princiapais órgãos com as quais estas mantêm contato (sindicatos, outras 

associações, etc.) são relações que se limitam ao intercâmbio de atividades vinculadas a trocas 

de informações sobre atividades produtivas ou de como acender a determinados projetos e 

recursos; são formas de contato para tratar de problemas específicos do meio rural, mais 

especificamente, questões relacionadas a algum benefício para os agricultores e, em menor 

medida, para tratar de ações conjuntas no meio rural. Percebe-se que as questões sobre a 

utilização comum no uso de infraestrutura e as informações sobre produção e comercialização 

são mais frequentes entre as associações e são entendidas como formas de procurar solucionar 

determinados problemas no processo produtivo. Geralmente, isso acontece no Alto Oeste 

porque, dadas as condições financeiras de muitas associações,  acontecem casos em que o 
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coletivo não dispõe de espaço físico próprio para desenvolver algumas atividades e se 

utilizam da infraestrutura de outras organizações.  

É evidente que tais situações não são comuns em todo o território, diferenciam-se 

entre municípios e comunidades rurais, inclusive em áreas de um mesmo município. 

 

Tabela 11 – Formas de cooperação mais frequentes entre as instituições 

  Formas de cooperação/colaboração            (%) 

Parcerias para elaboração de planos/projetos e ações conjuntas 5,2 

Reuniões para informar sobre determinados projetos/recursos 53 

Formação/curso de capacitação conjunta de pessoal 12 

Uso compartilhado de infra-estrutura (sede de reuniões, máquina e 

equipamentes, etc) 

32 

Ações (ou projetos) sobre produção e comercialização 19,3 

Ações no âmbito dos programas dos territórios rurais/da cidadania 6,5 

Outro(s) 3 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos coletivos de agricultores, (2011). 

 

Tanto a frequência das relações quanto as formas de cooperação entre as instituições 

só são possíveis, segundo Amaral Filho (2001), se existirem pelo menos três elementos: 

construção de confiança, criação de bases concretas capazes de permitir a montagem de redes 

de comunicação e proximidade organizacional. 

  

7.2.2.3 Confiança como fator de desenvolvimento 

 

Os novos fatores de desenvolvimento territorial rural advogam em favor da confiança 

como uma condição prévia ao desenvolvimento. A percepção social nas instituições formais 

locais proporciona novas categorias de análise para entender os processos de 

desenvolvimento, entre eles a confiança. Desde esta perspectiva, na medida em que se amplia 

a confiança nas instituições também se aumenta o número de intercâmbios e, por conseguinte, 

os períodos para garantir o cumprimento dos acordos tornam-se mais rápidos e eficientes. Isso 

é assim quando as instituições proporcionam mecanismos para reduzir os problemas ou 

objetivos políticos difusos dos pretendidos pelas estratégias coletivas de desenvolvimento.  

Na figura 26 a opinião dos entrevistados revela situação de desconfiança nos 

vereadores (33% confiam muito pouco e 50% não confiam) e nos partidos políticos (66,7% 

confiam muito pouco e 33,3% não confiam). Essa assimetria entre as capacidades e 

necessidades dos políticos (e seus partidos) e as demandas dos coletivos de agricultores tem 
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sido bem percebida pela população rural. A reação de desconfiança dos agricultores com as 

instituições políticas deriva da percepção social de descrença nos órgãos com funções 

políticas e foi destacado pela maioria dos entrevistados como fator negativo para o 

desenvolvimento local. Tal descontentamento é, também, fruto da percepção das práticas de 

clientelismo, corrupção, apadrinhamento e informalidades econômicas que colocam em risco 

as estruturas, que deslegitimam a ação do Estado e debilitam e ameaçam os processos de 

desenvolvimento do território no médio e longo prazo.  

A descredibilidade nas instituições políticas e seus efeitos sobre os distintos grupos 

sociais explicam-se pela apropriação política das instituições e, portanto, pela consolidação 

dessa prática, que está relacionada com a presença de redes clientelistas e de corrupção. 

Apesar de não ser possível generalizar as causas dessa prática no Alto Oeste, por ser muito 

específica em cada localidade, o fato é que as práticas clientelistas nas instituições políticas 

levam a determinadas características estruturais que bloqueiam a possibilidade de 

profissionalização das ações públicas do Estado e alimentam o valor dos cargos de 

administração (comissionados) no setor público como moeda de troca para as negociações 

políticas, bem como, evitam a aplicação de normas formais, que podem colocar em risco o 

funcionamento dos partidos políticos e os próprios cargos administrativos, que são cruciais 

para fazer acordos e garantir a elegibilidade futura. Nessas condições, os cargos 

administrativos servem para realizar atividades de interesse do partido e para criar redes de 

proteção pessoal e evitar o cumprimento de regras formais que possam colocar em risco o 

funcionamento do sistema político local140. 

Dessa forma, as dificuldades desses segmentos políticos em combinar 

representatividade e eficácia criam descontentamento e desconfiança da população e colocam 

em risco a possibilidade de se criar um consenso efetivo da opinião pública em prol de um 

objetivo comum. 

 

                                                 
140 A elevada volatividade política existente no Brasil associada à necessidade de financiamento para a realização 

de campanhas eleitorais incrementam o valor dos gastos dos partidos políticos, da coalisão política e dos cargos 

do setor público como fonte de recursos e do clientelismo como forma de sobrevivência política. A fragmentação 

política aumenta as necessidades de apoios eleitorais de outros partidos para governar e, portanto, o númro de 

concessões e intercâmbios de cargos de negociação (política) para fortalecer o partido. 



346 
 

Figura 26 – Instituições em que os coletivos de agricultores confiam 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos coletivos de agricultores, (2010, 2011). 

 

Por outro lado, as instituições que as associações mais valorizaram foram a 

Secretaria estadual de agricultura (50%), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (50%) e o 

colegiado do território (33,3%). Observa-se que esses são os atores que inspiram mais 

confiança entre os entrevistados. No caso da secretaria de agricultura estadual essa confiança 

deriva-se, em boa parte, porque a capacidade de destinar recursos financeiros para elaborar 

ações e projetos é geralmente determinada no âmbito estadual, especialmente pela secretaria 

da agricultura do estado e foge das possibilidades da instância municipal de agricultura. Essa 

falta de entendimento da competência dos entes públicos é colocada por um dos entrevistados, 

ao afirmar que “as secretarias municipais de agricultura não fazem nada para o campo, não 

têm autonomia”, atribuindo pouca credibilidade a esse órgão no sentido de resolver os 

problemas locais, especificamente no âmbito rural. Além disso, muitos entrevistados, por falta 

de informação mais apurada sobre os programas para o meio rural, atribuem à secretaria do 

estado iniciativas que são do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Dessa forma, 

os programas de desenvolvimento rural ficam geralmente restritos ao apoio do governo 

federal para a liberação de recursos para o financiamento de projetos a pequenos agricultores. 

De fato, não é prática comum os pequenos municípios realizarem planejamento para 

apoiar políticas públicas dirigidas para a produção agrária e apoio ao desenvolvimento rural. 

Na grande maioria das atividades para o desenvolvimento rural, necessita-se de recursos que 

escapam à capacidade de investimento do município. Por isso, exigem-se ações integradas 
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(inexistentes no território) capazes de mobilizar os meios necessários para consolidar 

processos de desenvolvimento local. O meio rural do Alto Oeste carece, portanto, de políticas 

com considerável investimento financeiro e demanda poder político decisório, até então, 

concentrado na esfera federal e, em menor grau, na competência do Estado do RN. 

 

7.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO ALTO OESTE 

 

Nos modelos imperantes de democracia representativa, historicamente, os poderes 

públicos sempre tomaram decisões com o assessoramento e implicação de diferentes tipos de 

especialistas (engenheiros, técnicos, urbanistas, etc.) possuidores dos conhecimentos técnicos 

considerados como “válidos” sobre a realidade em questão (ARNSTEIN, 1969; BORJA; 

CASTELLS, 1998; SUBIRATS; GOMÁ, 1999). No entanto, a partir do início do século XXI, 

os governos de diferentes níveis vêm sendo pressionados a atuarem de maneira mais eficaz 

em um entorno cada vez mais complexo, incerto e dinâmico, em que a simples provisão 

tecnocrata de serviços não é suficiente para resolver os diferentes problemas; aliado a isso, 

percebe-se que determinadas ações das instituições públicas se veem “cada vez mais 

questionadas ante uma cidadania mais reflexiva e crítica, com novos valores e demandas” 

(PUJADAS; FONT, 2001), que passam a exigir uma participação social141 mais atuante, no 

sentido de poder interferir naquilo que lhe afeta. 

No Brasil, um dos âmbitos no qual a participação social vem sendo introduzida é na 

gestão das políticas públicas, especialmente nas ações para o espaço rural, através dos 

programas com enfoque territorial. Este enfoque destaca a importância da participação ativa 

da população na gestão das políticas públicas no território, com o intuito de facilitar o acesso 

dessas pessoas aos bens e serviços públicos no âmbito do território, visto que a participação 

                                                 
141 “As origens e discursos sobre a participação social são múltiplos: No século XVIII, Locke, na Inglaterra e 

Rousseau na França, defenderam posições relativamente antagônicas: o primeiro pela representação como o 

verdadeiro exercício democrático; o segundo pugnando pelo exercício do poder diretamente pelos cidadãos, 

podendo assim ser considerado o pai da participação moderna, ao defender o contrato social e a vontade geral 

como entidades capazes de elaborar as leis mediante o uso do consenso e da participação igualitária para todos” 

(GOULART, 2013, p. 15). Também, encontram-se referências nas reivindicações históricas de alguns 

movimentos sociais (relacionados à gestão das políticas agrárias, fundiárias, urbanas, de educação, etc); nos 

manuais de agências internacionais de cooperação para o desenvolvimento, no âmbito dos programas para 

reforma do Estado e das políticas de descentralização, etc. Além disso, o tema se encontra bastante presente no 

âmbito acadêmico e intelectual; outros cientistas políticos e sociólogos têm trabalhado com a hipótese do 

(re)surgimento da “democracia participativa”. Com base em diferentes fontes, constrói-se o “princípio 

participativo” apoiado em atores tão diversos, como o Banco Mundial, a OCDE, o PNUD, a União Europeia,  

muitas organizações não governamentais e o Fórum Social Mundial (MILANI; KERAGHEL, 2007). 
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refere-se à “apropriação pelos indivíduos do direito a construção democrática do seu próprio 

destino” (TENÓRIO, 2007, p. 116).  

No geral a participação é definida como uma estratégia de intervenção 

organizacional, sendo, neste sentido, uma tecnologia ou inovação social. Em um sentido mais 

amplo a participação da sociedade civil nas políticas de iniciativas locais depende do modelo 

de gestão, que de acordo com Arroyo Fernández (2001, p. 27), podem ser agrupados em três 

grupos: a) centralizados, desenhado e executado pelo governo; b) descentralizados, o governo 

local delega o desenho e a implantação dos programas às organizações sociais; e c) de gestão 

associada, a gestão é realizada de forma conjunta pelo governo local e pelas organizações 

sociais.  

Dada a complexidade e variedade de argumentos que se derivam do termo é 

importante considerar a participação como um conceito que emergiu da necessidade de 

romper com a imposição de determinadas idéias, tornando-se um mecanismo próprio de 

intervenção na tomada de decisões.  Para Fernández Muñoz (2008), um dos maiores desafios 

das sociedades democráticas atualmente é a necessidade de se fazer aumentar a participação 

da sociedade na gestão pública. Neste sentido a participação é o principal instrumento de 

melhoria da qualidade dos sistemas democráticos, além de outorgar uma maior capacidade da 

população de vigiar e exercer funções de controle de ações do governo e, por tanto, 

possibilitar maiores benefícios aos processos democráticos na gestão das políticas públicas 

(Quadro 17). Além disso, o fomento da participação social nos processos de planificação e 

gestão é um desafio para um bom governo do território (FERNÁNDEZ MUÑOZ, 2008).  

 

Quadro 17 – Importância da participação pública nas políticas de desenvolvimento 

 

 Permite as pessoas expressarem suas opiniões e preocupações 

 Diminui os conflitos sociais ante as iniciativas de desenvolvimento 

 Aumenta a responsabilidade e transparência do processo de tomada de decisões 

 Ajuda aos gestores das políticas tomar melhores decisões 

 Melhora a efetividade dos processos de tomada de decisões e realizações 

 Fomenta a inovação 

 Contribui a reforçar a confiança das comunidades objeto das políticas das   

administrações 

 Contribui sobre a conscientização cidadã sobre as questões e problemas locais 

 Melhora e fortalece as alternativas no desenho das políticas 

 

   Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Neste contexto, na atualidade são cada vez maiores os interesses de pesquisadores e 

demais pessoas interessadas no tema por reflexões em torno das possibilidades de 

proporcionar a participação cidadana como âmbito propício para colocar em andamento 

processos de desenvolvimento locais (econômicos, sociais, políticos, etc.). Neste  aspecto, 

muitos estudos reforçam que os âmbitos locais oferecem maiores vantagens em comparação a 

escalas maiores. Os argumentos vem desde a teoria clássica sobre democracia que insiste na 

vantagem que oferece a proximidade entre governo e cidadão no âmbito local (SARTORI, 

1988), reflexão também acrescentada pelos debates atuais, ao reforçarem que essa 

aproximação contribui para melhorar as oportunidades de oferta e demanda de serviços. Esses 

argumentos vem sendo a tendência da necessidade de dar andamento em processos de 

descentralização das políticas públicas desde os sessenta e setenta, com a tentativa de países 

do centro e norte da Europa em agrupar entidades locais (municípios) para atender as 

necessidades de um maior número de cidadãos (NAVARRO YÁNEZ, 1999, p. 539). 

Dentro das definições do modelo de participação nas políticas públicas, Navarro 

Yánez (1999), considera importante três tipos de estratégias (conforme Figura abaixo): 

estratégias organizativas, normativas e relacional. De acordo com o autor, nas estrategias 

organizativas as ações dos governos através de políticas públicas costumam se apoiarem em 

um entramado e complexo organizativo para o seu desenvolvimento. As estratégias 

normativas reforçam a constituição de regulamentos para participação cidadana. Por último, a 

estrategia relacional é entendida como o instrumento de intensificação das interrelações entre 

a administração e os cidadãos com o objetivo de criar estratégias de inclusão da comunidade 

nos processos de facilitação de canais de abertura de participação para reforçar a tomada de 

decisões na consecução de ações conjuntas. 

     Quadro 18 – Estratégias e modelos de políticas públicas de participação cidadana.  

                                                                 ESCALA  

 (Estrutura de oportunidades)  

 

                           CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO                  RECURSOS 

 

                                               ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS 

                                                            Organizativa 

                                                            Normativa 

                                                            Relacional 

       MODELO DE POLÍTICA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO CIDADANA 

Fonte: Navarro Yánez (1999). 
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A participação é um ato democrático que possibilita, por exemplo, às comunidades 

locais romperem com seu isolamento e lhes permitem influir na política de forma mais eficaz. 

Um dos pilares da democracia é composto por cidadãos educados e implicados. Portanto, 

maior implicação dos cidadãos no governo de determinada comunidade reflete na melhoria e 

na eficácia dos serviços públicos prestados (HUMMEL, 2001). Neste contexto, a participação 

pode introduzir ideias novas nas agendas das políticas públicas, garantindo que essas novas 

ideias cheguem aos encarregados de tomar decisões em um formato que pode fomentar 

diálogo entre as comunidades locais e os responsáveis pelas decisões/intervenções.  

Nas últimas décadas, os países tem desenvolvido políticas e programas de 

desenvolvimento local com forte argumento nas estratégias de participação, como é o caso 

das atuais políticas para o meio rural brasileiro. Dito de outra maneira, tanto a literatura como 

os agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento rural afirmam frequentemente que o 

objetivo último do enfoque territorial é a população rural, sendo sua participação o fator 

principal para o desenvolvim  ento das comunidades rurais.  

A incorporação da categoria participação no decorrer deste trabalho, deve-se a 

necessidade de enfatizar que ela é uma garantia da presença ativa da sociedade civil nos 

processos deliberativos na esfera pública, sendo fundamental para o sucesso de qualquer 

política pública. Neste sentido, utiliza-se a definição de Tenório (2007, p. 115) em que a 

participação é entendida como procedimento que permite a uma sociedade ou comunidade se 

implicar na tomada de decisões sobre políticas, planos ou atuações que lhe concerne. 

Segundo os ditames das políticas, através da participação a população é o agente 

ativo do seu próprio desenvolvimento. Neste sentido a pergunta que se faz é se os novos 

programas de desenvolvimento para o meio rural (e suas formas de gestão) estão implantando 

ações que favoreçam a participação efetiva da população local nos processos de 

desenvolvimento. 

 

7.3.1 Disposições legais sobre a participação social 

 

Um olhar sobre a realidade brasileira verifica-se que existe crise de democracia 

representativa, tanto em termos de desconfiança dos cidadãos nas instituições políticas quanto 

na capacidade das administrações públicas tornarem efetivos os acordos das demandas e das 

necessidades da população. Este cenário é uma das razões que reforça a necessidade da 
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participação social, como demanda formulada por atores da sociedade civil, em prol de 

aproximar as relações governo-sociedade para dar transparência à atuação do Estado, e 

garantida pela reforma democrática do Estado brasileiro desde a Constituição de 1988. 

No Brasil, a participação da sociedade civil na formulação e efetivação de políticas 

públicas foi formalizada a partir do processo de democratização do país com a Constituição 

de 1988, com estreitos vínculos com as medidas de descentralização do poder público142. 

Entre as partes elaboradas pela Constituição relativas à participação do cidadão está o 

Parágrafo Único do Artigo 1º, em que afirma que “Todo poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. A 

Constituição também reforça a participação popular na tomada de decisões sobre políticas 

públicas, através do princípio de cooperação com associações e movimentos sociais no 

planejamento municipal (art. 29) ou da participação direta da população na gestão da 

administração pública (artigos 194, 198, 206 e 221).  Além disso, outros instrumentos 

jurídicos de participação popular são contemplados pela Constituição, nos temas: Denúncias 

de irregularidades/ilegalidade - Artigo 74, Parágrafo 2º; Planejamento público; Conselhos; 

Agenda 21, etc. 

A Constituição brasileira de 1988 facilita o dever da participação cidadã, 

combinando representação e participação direta, tendendo, pois, para a democracia 

participativa. É o que, quando diz que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de 

representantes eleitos (democracia representativa) ou diretamente (democracia 

participativa). Consagram-se, no parágrafo único do art. 1º os princípios fundamentais da 

ordem democrática adotada. Nesse processo a participação popular tornou-se a essência do 

Estado Democrático de Direito criando mecanismos para possibilitar o exercício da cidadania 

direta e participativa, criando um novo modelo de gestão pública, o qual estimula a 

participação popular exigindo assim a conscientização do indivíduo quanto ao seu papel na 

busca da melhoria do bem-estar social. Apesar disso, o nível de participação ainda dista muito 

de ser satisfatório. 

 

 

 

                                                 
142 No Brasil as políticas sociais e de combate à pobreza, por exemplo, conheceram, do ponto de vista 

institucional, dois importantes eixos de mudanças: a descentralização do poder decisório e de recursos, bem 

como a ampliação e institucionalização da participação.  
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7.3.2 Valorização da participação social nos processos de planejamento em curso 

 

A aparição e colocação em marcha dos programas de desenvolvimento com enfoque 

territorial no espaço rural despertou a necessidade da participação da população nos processos 

de atuação das ações públicas e na estruturação formal do tecido econômico e social do 

território. Por outro lado, a ausência da participação social caracteriza-se como um dos 

elementos deslegitimizadores de qualquer atuação e intervenção (de política) pública e 

favorece a corrupção, fenômeno habitual na realidade cotidiana nos processos de intervenção 

das administrações públicas brasileiras. Vários trabalhos no Brasil tratam das dificuldades de 

participação cidadã nas iniciativas locais e nas atividades de políticas públicas que têm 

implicações diretas na vida do âmbito local.  

Entre as características centrais da participação social no Alto Oeste estão a sua 

desigual distribuição e a falta de representatividade social do universo de pessoas e 

organizações. Ou seja, em algumas áreas a participação é muito mais intensa do que em 

outras, além de existir uma desigual representação. Não parece que o controle de 

procedimentos de concessão de ajudas por um grupo muito reduzido de participantes 

(diretamente interessados na resolução dos problemas) seja o mais idôneo para evitar as 

práticas fraudulentas. Como consequência, a participação social nas ações locais das políticas 

públicas territoriais para o espaço rural passa a ser um desafio básico. 

Em relação à participação dos agricultores nos processos de instituição das políticas 

públicas de desenvolvimento rural, quando perguntados se participam ativamente de projetos 

comunitários, aproximadamente 31% responderam que participavam (concordavam 

totalmente) e 39,5% responderam que participavam apenas em parte (Tabela 12). Apesar 

desses valores terem relativa representatividade, muitos entrevistados consideram que a 

participação acontece com pouca espontaneidade, dada a perspectiva de receber algo em 

troca. Ou seja, ao indagar os entrevistados que afirmaram participar de algum projeto em suas 

comunidades, percebe-se que na maioria dos casos a participação se dá em projetos 

geralmente dentro da própria associação, com estreita vinculação a interesses específicos e 

condicionada a algo. Este tipo de participação caracteriza-se por certa dependência, seja do 

setor público ou de entidades responsáveis pela aprovação de projetos e/ou liberação de 

recursos (elaboração, acompanhamento e avaliação de programas públicos).  

Os entrevistados também manifestaram que a maior participação da população nos 

processos que dinamizam as políticas públicas locais contribui para melhorar sua qualidade de 
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vida (91,6%). Neste caso, a participação é manifestada pelos entrevistados como um 

importante instrumento de melhoria da qualidade dos sistemas democráticos locais, 

expressados no desejo da população de ver a participação como um instrumento de controle 

das ações do governo e que pode possibilitar, a eles agricultores, maiores benefícios, como 

expressado também por Fernández Muñoz (2008)143. No entanto, um dos maiores desafios da 

atual sociedade democrática é fortalecer e aumentar a participação da sociedade na gestão 

pública, mesmo sabendo que, na prática, a qualidade da participação é diretamente 

questionada. Quer dizer, essa alta valorização da importância da participação na melhoria da 

qualidade de vida da população não reflete o que acontece de fato no território.  

É bem verdade que a maioria dos programas no âmbito do território possibilitou um 

maior incentivo à participação da população rural (especialmente os agricultores familiares e 

suas associações). Aproximadamente 58,3% dos entrevistados estavam de acordo com esta 

posição, afirmando que o incentivo à participação da população é maior atualmente que em 

períodos anteriores. No entanto, a intenção dos agricultores não pôde ser contemplada na 

realidade. De acordo com as entrevistas, em relação à participação dos agricultores no âmbito 

das atuais políticas públicas, percebe-se que não houve mudança significativa em relação a 

programas anteriores. Ou seja, apesar dos programas incentivarem a participação social, 

praticamente não houve mudanças significativas nos programas atuais, comparado aos 

anteriores, tendo em vista que, aproximadamente, 67% dos entrevistados concordam 

(totalmente ou em parte) que, na prática, não houve mudanças significativas. Assim, a 

percepção de muitos entrevistados acerca da participação da população local aponta para 

processos insuficientes para instaurar uma participação efetiva, ou seja, a valorização da 

importância da participação não garante a participação ativa dos entrevistados no cenário das 

políticas e programas públicos no território. 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Ao permitir as pessoas expressarem suas opiniões, ao contribuir para aumentar a responsabilidade e 

transparência nos processos de tomada de decisões, ao reforçar a confiança da comunidade em que incidem as 

políticas públicas, etc. 
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Tabela 12 – Percepção dos coletivos de agricultores sobre a participação social nos Programas 

de desenvolvimento rural (%) 

 Concorda 

totalmente 

Concorda 

em parte 

Indiferente Discorda 

totalmente 

Não 

Sabe 

Atualmente os agricultores 

participam ativamente dos projetos 

em suas comunidades 

 

31,25 

 

39,58 

 

4,16 

 

18,75 

 

6,26 

Uma maior participação melhora o 

desempenho dos programas e as 

condições de vida dos agricultores 

 

91,66 

 

8,34 

 

- 

 

- 

 

- 

Os atuais programas de DR 

incentivam a participação dos 

agricultores 

 

58,33 

 

35,41 

 

6,26 

 

- 

 

- 

A respeito da participação dos 

agricultores em relação a programas 

anteriores, na prática não houve 

mudanças significativas. 

 

14,58 

 

52,08 

 

6,25 

 

16,66 

 

10,43 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos agricultores (2010, 2011). 

 

O fato acima pode ser observado pelos resultados das entrevistas sobre a 

contribuição prática de programas como o Pronaf e das ações do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR) nos processos participativos 

(Tabela 13). Apesar de, no primeiro caso, as respostas dos entrevistados serem favoráveis à 

contribuição do Pronaf na participação e organização dos agricultores familiares (64,58% das 

respostas), no âmbito das ações do PDSTR, verifica-se que tem sido poucas as contribuições à 

participação expressadas pelos agricultores.  

O fato acima pode ser comprovado pela percepção dos entrevistados sobre como as 

ações do PDSTR estão afetando efetivamente algumas variáveis que têm relações diretas com 

a participação. Ou seja, ao atribuem baixa importância das ações do programa a aspectos 

como:  

i) maior envolvimento da população no conhecimento das políticas públicas e 

na solução dos problemas locais (20,83%);  

ii) na criação de associações e aumento da cooperação local para o 

desenvolvimento (12,5%);  

iii) maior controle por parte da população na aplicação dos recursos públicos 

(14,58%); e  

iv) na introdução no meio rural de formas mais abertas e participativas de 

tomar decisões (22,92%). 
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Percebe-se que, na prática, tais programas não tiveram contribuições significativas, 

apesar da maioria dos entrevistados achar que os programas incentivam a participação social 

(58,3% dos entrevistados acham isso). Melhor dizendo, apesar dos entrevistados concordarem 

que os programas dão um importante incentivo à participação da população local, quando se 

observa as ações práticas, percebe-se uma baixa participação. 

 

Tabela 13 – Como as atuais ações dos programas de desenvolvimento rural estão afetando 

efetivamente algumas variáveis que têm relações diretas com a participação 

social. 

 Muito Pouco Muito 

pouco 

Não se 

percebe 

Não 

Sabe 

Na participação e organização da agricultura 

familiar 

 

64,58 

 

18,75 

 

4,16 

 

10,41 

 

6,26 

No maior conhecimento da população nas 

políticas públicas e envolvimento na solução 

dos problemas locais 

 

20,83 

 

25 

 

43,75 

 

8,33 

 

2,09 

 

Na criação de associações e aumento da 

cooperação local para o desenvolvimento 

 

12,5 

 

33,33 

 

25 

 

22,92 

 

6,25 

No maior controle da população na aplicação 

dos recursos públicos 

 

14,58 

 

31,25 

 

27,08 

 

18,75 

 

8,34 

Na introdução no meio rural de formas mais 

abertas e participativas de discussão/tomar 

decisões. 

 

22,92 

 

25,5 

 

43,1 

 

8,48 

 

- 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos agricultores, (2010, 2011). 

 

Posto que, durante muito tempo, os agricultores foram despossuídos das 

possibilidades de socialização das ações de políticas públicas destinadas ao meio rural, parece 

óbvio abordar a dificuldade de uma participação efetiva nos processos de desenvolvimento 

local, tendo em vista que a maioria dos segmentos da população se sente despossuída do 

direito de participar, ou pensam que não podem fazer nada realmente útil. Sobretudo, se 

entendemos as características de “baixa” formação (ao supor maior porcentagem de pessoas 

com pouca qualificação nessas áreas), posição local (ao manter pouco ou nenhum contato 

com atores com capacidade de decisão territorial), sobrecarga de atribuições (com frequência 

encarregada de administrar, explorar e conservar uns estabelecimentos agropecuários com 

baixas infraestruturas), pouco estímulo (desconfiança nos governos devido às constantes 

promessas não cumpridas e), dificuldades naturais (devido os longos períodos de estiagem no 

semiárido), que caracteriza os agricultores presentes em muitas das áreas rurais analisadas.  

Além disso, a baixa participação dos agricultores também pode ser relativamente 

explicada em função de suas características: idade um pouco avançada, pouca cultura de 
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participação, desmotivação em virtude das adversidades do meio rural (secas, poucos e má 

distribuição dos recursos, falta de confianças nos agentes políticos, etc), renda mais ou menos 

seguras (aposentadorias, programas de transferências de renda, etc.) e, principalmente, a 

incerteza quanto às expectativas de continuidade da atividade agropecuária pelas novas 

gerações. Além disso, é importante considerar a dificuldade de diversificação da produção se 

não existem esforços e garantia de comercialização para dar saída aos produtos não 

tradicionais produzidos na propriedade. Em verdade, os motivos que explica a pouca 

participação são numerosos e variados, apresentando-se com frequência de maneira 

combinada na realidade. 

Um trabalhador rural tradicional no Alto Oeste desempenha com certa regularidade 

muitas funções. Como identifica um dos entrevistados, “com muitas atribuições para fazer no 

campo e devido a muitas das promessas políticas não serem cumpridas, cada dia mais o 

agricultor se põe desacreditado”. Em consequência, com a perda desse valor adicional, vai 

desaparecendo também muitos dos serviços que poderiam ser oferecidos ao conjunto da 

sociedade rural. Uma perda que aumenta o seu valor negativo se se tem em conta que na 

atualidade a ausência de participação representa uma perda de ações (e recursos) do governo 

federal, que supõe maiores dificuldades de revitalização econômica nos municípios do 

território. Este fato incrementa ainda mais seu impacto negativo se temos em conta que a 

recente evolução das ações públicas para um âmbito mais territorial (dado o enfoque dos 

programas), supõe também um aumento paralelo de outros tipos de tarefas, com frequência, 

distintas das atividades tradicionais desenvolvidas, no meio rural, em si mesmas, mas 

necessárias para conseguir coordenação das ações entre as diferentes unidades espaciais. A 

questão segue sendo como fazer com que as pessoas participem mais eficazmente em um 

cenário desse, tendo em vista que a participação não se resume a um meio de conseguir algo, 

senão a um fim em si mesmo.  

Com relação à participação no âmbito do colegiado, percebe-se que as dificuldades 

de participação de representantes de outros segmentos - que não sejam os agricultores - 

também não são diferentes144. É evidente que, como no caso anterior, muitos são os motivos 

que conduzem a esta realidade. Se recordarmos, em algum ponto deste trabalho foi colocado 

que em muitos casos alguns representantes de instituições, indicados para participarem do 

colegiado, foram escolhidos sem nenhum critério de motivação e/ou identificação com a 

                                                 
144 Em verdade, da maioria das reuniões que participei sempre tinha mais pessoas ligadas à agricultura do que a 

outros segmentos. 
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função a ser exercida. Ou seja, muitos deles se viram “obrigados” a ocuparem essa função, 

longe de sua vontade pessoal e critérios de escolha e, como consequência, sua vinculação e 

implicação pessoal com as atividades do colegiado e com o território serão mínimas, sem a 

menor possibilidade de consolidar qualquer tipo de relação extralaboral entre ele e a 

sociedade territorial em que se encontra trabalhando; ao contrário, espera qualquer 

oportunidade para deixar o exercício como membro do colegiado. Mesmo que esta forma de 

integração e participação se apresente como a menos atrativa para a consolidação do 

colegiado, ainda assim, é utilizada, em virtude da dificuldade para que pessoas no Alto Oeste 

componham o quadro da organização coletiva, o que, a princípio, já vai de encontro à 

natureza deste tipo de organização.    

Junto a isso, existem outros tipos de membros do colegiado que, mesmo com muitas 

outras atribuições, ainda se comprometem em participar. Logicamente, este fato supõe a 

reduzida disponibilidade de tempo da pessoa, ao desempenhar várias atividades em diferentes 

unidades espaciais, notadamente separadas entre si. Esta é uma das situações mais incidentes 

no território analisado, o que resulta numa implicação extralaboral mais reduzida, que, de 

certa forma, limita atuações de maior envolvimento com as atividades colegiais; ou seja, 

limita as possibilidades de maior participação ficando limitada a outros condicionantes. Deste 

modo, tanto sua presença como sua participação social ficam ajustadas basicamente aos seus 

horários de trabalho. 

Outros aspectos que temos observado sobre os motivos que explicam a baixa 

participação são a falta de conhecimento, a sensação de abandono por parte de participantes 

e/ou a descontinuidade de algumas atividades/programas, bem como a falta de 

reconhecimento, que dificultam a interação social. Em muitos casos, a falta de implicação de 

alguns membros colegiados é fruto do próprio desconhecimento das atribuições da 

organização coletiva; além disso, outros também alegam que o desinteresse em participar 

ativamente da vida territorial é resultado do escasso reconhecimento. De acordo com um 

entrevistado, quando um profissional decide dedicar parte de seu (reduzido) tempo livre em 

realizar atividades fora de suas estritas obrigações, e logo este esforço não é reconhecido, é 

muito difícil que nas próximas atividades ele participe com o mesmo empenho, ou que se 

possa contar com ele para realizar qualquer outra atividade similar.  

Não obstante, em algumas ocasiões coube observar que decisões do colegiado são 

ajustadas às recomendações de estudos e discussões coletivas. Estas decisões foram mais 

comuns nas primeiras reuniões do colegiado, por âmbito das câmaras temáticas, para incluir 
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temas com enfoque territorial, entre os quais se destaca o meio ambiente. No entanto, nesse 

contexto de temas ampliados, muitos membros do colegiado se acham incapazes de participar 

plenamente, por não saber como reagir ante um acúmulo e variedade de questões. Para muitos 

deles, as próprias estratégias e objetivos de abordar as questões não estão bem definidas e isso 

acontece, especialmente, devido à limitação do próprio colegiado como órgão de decisão (de 

programas e recursos). A distinção entre ações locais e territoriais fica borrada e, como disse 

um entrevistado, “alguns participantes se achavam impressionados e ficavam admirados com 

as grandes pautas de discussões e a falta de preparação de muitos para tratar os temas, entre 

eles, a falta de conhecimentos técnicos, uma desconexão, em alguns caos, entre algumas 

instituições, bem como, a pouca coordenação entre diversos órgãos” (duplicação de 

atribuições...). Neste sentido, muitos entrevistados destacaram o valor da coordenação, na 

hora de debater temas entre diversas instituições públicas e privadas (local e regional), para 

encontrar pautas e estabelecer estratégias de interesses mútuos no âmbito territorial. 

Realmente, para abordar temas econômicos, sociais e ambientais faz falta pesquisas 

multidisciplinares, levadas a cabo em estreito contato com as comunidades locais. Em seus 

principais objetivos, as políticas com enfoque territorial procuram encontrar e praticar formas 

mais sustentáveis de gestão do território. Assim sendo, antes de tudo seria importante ajudar a 

criar e desenvolver no território instituições que pudessem trabalhar essas questões e fixar 

alguns objetivos comuns com uma rede local de usuários, cooperativas, associações, 

pesquisas e plataformas de comunicação e informação, criando meios necessários para que os 

cidadãos pudessem participar no processo de tomada de decisões. Ao responder os 

questionários muitas pessoas mostraram suas queixas mais diretamente à pouca participação 

do poder público municipal. Em verdade influir nos políticos a importância da participação 

social nos processos de elaboração e gestão de políticas públicas não é um projeto fácil. 

Geralmente, é comum que, no começo da formação de atividades, as pessoas 

participem com mais intensidade. Posteriormente, a quantidade dos participantes diminui, em 

muitos casos isso ocorre por que percebem um excesso de debates conflitantes e certa 

impotência na resolução de determinados problemas, e que nada avança no sentido de ações 

operativas. Pode-se dizer que dentro da escala de participação definida por Navarro Yánez 

(1999), a participação da população do Alto Oeste não completa nenhuma escala de 

participação cidadã, caracterizando-se como estratégias adaptativas organizacionais e 

relacionais bastante débeis e com ausência de normatização (Figura 27). Ou seja, apesar das 

atuais políticas incentivarem a participação da população (de acordo com as entrevistas), o 
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entramado organizativo das ações do governo, com o fim de promover o desenvolvimento 

através do fomento à participação, tem sido esbarrado tanto nas próprias limitações das 

instituições governamentais, como nas dificuldades (de recursos, sociais, culturais, etc) dos 

coletivos populacionais.  

No aspecto relacional, as estratégias, as práticas e os contatos para desenvolverem 

estratégias comuns entre as diferentes instituições no âmbito territorial são bastante frágeis, 

com sérias dificuldades para estabelecer estratégias coletivas comuns. Além disso, a garantia 

de instrumentos normativos que reduzam a complexidade e os entraves políticos e formalizem 

os regulamentos de participação cidadã no âmbito local não existem.  

 

Figura 27 –  Escala adaptativa e modelo de participação social no Alto Oeste 

  ESCALA  

(Estrutura de oportunidades) 

 

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO                  RECURSOS 

 

ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS 

 ORGANIZATIVA                     Complexa e bastante débil 

 NORMATIVA                           Praticamente inexistente 

 RELACIONAL                          Relações para estratégias comuns bastante frágeis 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das entrevistas, 2010 e 2011. 

 

De todo modo, não é fácil fazer uma avaliação da intensidade e qualidade da 

participação no território estudado. A simples presença de pessoas às reuniões, conselhos e 

comitês não garante uma informação segura sobre sua participação real. Em numerosas 

ocasiões a participação está muito acima das possibilidades de muitas pessoas por 

desconhecerem as potencialidades da realidade socioeconômica em que vivem, o que pode 

criar uma sensação de fracasso; além disso, muitos não se sentem preparados por desconhecer 

os seus próprios direitos e deveres e acabam se excluindo dos canais de participação por não 

se considerarem aptas às discussões. Somado a isso, a própria timidez e a falta de 

relacionamento e sintonia com as demais pessoas ou organizações da comunidade impedem o 

exercício da participação. 
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7.4 AÇÃO COLETIVA PARA A GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

TERRITÓRIO: O COLEGIADO TERRITORIAL 

 

No primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, instituído em 

2002, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), a 

orientação foi o enfoque territorial para os programas de desenvolvimento. Com a criação da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), em 2003, a abordagem territorial passou a 

ser o foco central das políticas públicas de desenvolvimento rural no país. Nas premissas do 

documento oficial estão explícitas a importância das relações entre os poderes públicos e a 

organização dos atores sociais comprometidos com projetos de desenvolvimento rural e a 

maior articulação desses órgãos e a sociedade civil em torno de objetivos comuns em um 

pacto territorial (ORTEGA, 2009, p.160). 

O novo enfoque das políticas públicas para o desenvolvimento rural postula uma 

série de características diferenciadoras, entre elas se requere um grupo de ação local integrado 

por agentes dos território para gestionar programas concebidos a partir da realidade local. 

Frente a isso, tais políticas, em seus aspectos teóricos, também pleiteiam modelos que 

defendem o papel das ações coletivas dos sujeitos sociais para melhorar o desempenho dos 

programas de desenvolvimento no meio rural. Nestas políticas, o território ocupa lugar de 

destaque e, a gestão deste, entendida como elemento inovador e forma de superação do 

modelo anterior, é percebida como a oportunidade para a expansão da autonomia dos sujeitos 

e para o desenvolvimento da cidadania.   

Nesta concepção o desenvolvimento territorial dependerá em grande medida da 

iniciativa, criatividade, capacidade e da ação coletiva dos diferentes atores e agentes do 

território, bem como da capacidade destes para aprender e inovar em um meio rural cada vez 

mais integrado. Assim, a abordagem territorial considera as ações integradoras de atores 

sociais e políticas públicas nos espaços criados para a aplicação das políticas públicas, os 

territórios rurais. Inicialmente, a criação dos territórios apoiava-se nas Comissões de 

Implantação das Ações Territoriais (CIATs), que tinham como funções iniciais a animação 

das ações no território; posteriormente, tais Comissões consolidaram-se em um colegiado de 

multiatores, responsáveis pelas decisões coletvas do território.  Com a criação do Programa 

Territórios da Cidadania, em 2008, o governo altera a orientação do CIAT para o Colegiado 

Territorial, mantendo a representação paritária entre governo e sociedade civil. 
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De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CONDRAF), em sua a Resolução nº 52, de 16 de fevereiro de 2005, o exercício das 

competências institucionais no território deverá obedecer a interesses coletivos 

supramunicipais em que “a gestão social do desenvolvimento territorial deve ser concretizada 

por meio de espaços de debate e concertação, com transparência e participação”. Ainda para 

objetivar a gestão social no território, a Resolução 48 do CONDRAF orienta a organização e 

o funcionamento do Colegiado sugerindo que este “tenha um caráter norteador, 

referenciador e definidor do processo de desenvolvimento rural sustentável”. 

Em um plano mais específico da gestão do território, estão sendo criadas propostas 

de “gestão associadas” - as quais se referem a formas específicas de planificação e gestão - 

realizadas de maneira conjunta entre organizações públicas, privadas e organizações da 

sociedade civil no sentido mais amplo145. Desse modo, as atuais políticas brasileiras para o 

meio rural atribuíram aos colegiados territoriais importante papel como meio articulador e 

promotor das ações em cada um dos territórios rurais, os colegiados territoriais são os orgão 

coletivos criados para articular as diversas organizações para gestionar programas e projetos 

para uma gestão associada.  

Neste contexto, esta parte da investigação verifica como o colegiado territorial do 

Alto Oeste está estruturado para a gestão do território e até que ponto esta forma de 

intervenção é adequada no sentido de aproveitar os níveis de potencialidade do território. 

Este tipo de análise é fundamental para conhecer as características do colegiado, as 

obrigações as expectativas de seus membros, as relações e cooperação com outros órgãos, 

bem como as limitações na tentativa de fortalecer a gestão coletiva das políticas para 

territórios específicos. O conhecimento de todos esses aspectos é importante para gerar 

processos dinâmicos em favor da gestão coletiva das políticas públics no território.  

 

 

 

 

                                                 
145 Dentro desta categoria, conceitos como participação social, cidadania ativa, economia social, sociedade 

rede, capital social, etc., se incorporam nos anos noventa na linguagem e práticas de cientistas e políticas 

sociais, com significados diversos, de acordo com as perspectivas teóricas e ideológicas de seus usuários 

(TECCO, 2006, p. 222) 
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7.4.1 Conceito e objetivos do colegiado Territorial 

 

O Colegiado Territorial é concebido como uma instância de articulação e gestão 

social146das ações político-institucionais no âmbito do território. É um órgão coletivo 

orientado para a gestão compartilhada das políticas públicas no território através da promoção 

da articulação e cooperação entre as diferentes entidades e agentes sociais em materia de 

desenvolvimento territorial. 

 Por seu caráter territorial o marco de referência do colegiado é fundamentamente o 

território do Alto Oeste. Em função das metas definidas pela política de desenvolvimento 

territorial, a instância de animação do desenvolvimento territorial, como é o colegiado, tem de 

estar em condições de mobilizar e implicar os atores públicos e da sociedade civil em uma 

lógica territorial.  

De acordo com o MDA, o colegiado é um tipo de organização não formal composto 

por organizações governamentais e pela sociedade civil com o objetivo de realizar a gestão 

social do território rural, formulando, articulando, implementando e exercendo o controle 

social das políticas públcas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais 

(MDA, 2003). São arranjos institucionais dos quais se espera que “assumam a gestão de um 

conjunto cada vez mais diversificado e amplo de iniciativas territoriais que concretizem os 

procedimentos necessários à concretização do desenvolvimento”. 

 Para o MDA/SDT o papel principal do colegiado é 

 

formular estratégias e propostas de ações integradas para a construção do 

desenvolvimento territorial rural sustentável, bem como contribuir para a construção 

de parcerias e propor e acompanhar as políticas públicas de desenvolvimento, 

criando assim um espaço de diálogo entre atores sociais e organizações que se 

relacionam com o desenvolvimento do território, se tornando um espaço de gestão 

social do desenvolvimento do território (BRASIL, MDA/SDT, 2005, p. 15). 

 

O objetivo é a gestão social e o acompanhamento de planos, programas e projetos de 

componente territorial que estimulem novas formas de governança, centrados na participação 

social, na gestão descentralizada, territorializada e intersetorial, seja no planejamento das 

ações dos programas, seja no seu acompanhamento sob a forma de instâncias consultivas e/ou 

deliberativas. O colegiado é ainda responsável pela identificação das demandas do território e 

                                                 
146 A gestão social significa administrar e cuidar dos interesses sociais, colocando-os em negociação com o 

objetivo principal de compartilhar o poder de decisão - sobre o que pode ser feito - entre o Estado e a sociedade 

civil. A gestão social é a ação de gerir assuntos públicos (BRASIL, MDA/SDT, 2005, p. 7) 
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pela articulação dos gestores públicos e a sociedade civil, pela integração das ações, além da 

divulgação das ações do Pronat e do Programa Território da Cidadania. 

 

Figura 28 –  Ciclo da gestão dos programas territoriais 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do PTDRS, (2013) 

 

O ciclo de gestão do programa territorial é composto por uma matriz de ações, 

contendo um conjunto de ações ofertadas pelo Governo Federal, que devem ser articuladas 

através do debate territorial no âmbito do colegiado que indica demanda e prioridades com 

base no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), que devem ser 

ajustadas num plano de execução. 

 

7.4.2 Funcionamento e estrutura da gestão coletiva 

 

No ano de 2007 o MDA, através da Delegacia Estadual do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Norte, promoveram seminários de capacitação e 

de constituição do Colegiado Territorial composto de forma paritária entre o poder público e a 

sociedade civil. Para facilitar a aplicação e a gestão das políticas públicas com enfoque 

territorial nos 30 municípios do Alto Oeste foi criado o colegiado Territorial do Alto Oeste 

potiguar, constituído por 110 (cento e dez) instituições da sociedade civil e das três esferas do 
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poder público (Federal, estaduais e municipais). O Colegiado Territorial funciona com 

representantes de vários órgãos com o propósito de aglutinar recursos humanos para trabalhar 

em equipes multidisciplinares capazes de atender as demandas solventes da sociedade local 

em matéria de desenvolvimento territorial. É uma instância de legitimação das propostas e de 

elaboração de estratégias territoriais. 

Entre as instituições envolvidas há órgãos públicos, universidade, sindicatos, 

associações comunitárias, instituições financeiras, organizações não governamentais (ONGs), 

associações diversas, etc. Todas essas instituições com diferentes funções e que se situam em 

distintas realidades. O objetivo era dispor de um instrumento que propiciasse a inclusão do 

Alto Oeste nos programas e planos de desenvolvimento territorial do governo federal e, ao 

mesmo tempo, ser beneficiado pelas ajudas existentes para melhorar o bem-estar da 

população do território. No colegiado existem instituições com atuações nos 30 municípios do 

Território, distribuídos em 3 microrregiões147. A Figura 29 apresenta o número de municípios 

por microrregião que faz parte do território, a saber: 

 

Figura 29 - Número de municípios por microrregião que faz parte do território do Alto Oeste 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do IBGE (2012). 

* Apenas 03 (três) dos 17 (dezessete) municípios dessa microrregião não fazem parte do território do Alto Oeste. 

** 04 (quatro) dos 11 (onze) municípios dessa microrregião não fazem parte do território do Alto Oeste. 

 

Sobre a base estrutural do colegiado estão as instituições e entidades participantes 

com dotações de recursos humanos e técnicos para fazer possível o planejamento das ações e 

                                                 
147 A classificação das microrregiões dá-se devido ao agrupamento de características físicas, geográficas, 

históricas, culturais, sociais, ambientais, políticas e econômicas. Neste caso o território do Alto Oeste engloba 30 

municípios delimitados por 03 microrregiões. 

Microrregião de Pau dos Ferros

(14 Municípios) *

Microrregião de 
Umarizal

(07 Municípios)**

Microrregião de São 
Miguel

(09 Municípios)
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articulação das políticas públicas de desenvolvimento territorial. A estrutura do colegiado 

contém três níveis básicos: A plenária geral, núcleo diretivo e núcleo técnico. 

 

a) A plenária Geral: 

É o órgão máximo do colegiado e é formada por todos os seus membros (constituída 

paritariamente por 110 instituições) e com caráter deliberativo. É na plenária que são 

apresentados e discutidos os projetos feitos para o âmbito territorial, procurando buscar apoio 

e parcerias institucionais para criar condições necessárias para a implantação das diretrizes e 

prioridades apontadas pelo Plano (PTDRS) . Através de votação da plenária são escolhidos os 

projetos prioritários, que posteriormente serão homologados pela Secretaria Executiva 

Estadual e pelo MDA, que repassa a decisão para a Caixa Econômica Federal, que é o agente 

financeiro responsável pela liberação dos recursos. 

b) Núcleo Diretivo: 

Tem o papel de coordenar a implementação/execução das ações deliberadas na 

plenária do Colegiado, de mobilizar e promover articulações entre os atores locais, de modo a 

solucionar problemas recorrentes que dificultam o bom desempenho do colegiado. De acordo 

com o PTDRS compete ao Núcleo Diretivo coordenar e executar as diretrizes contidas no 

Plano e acompanhar os programas dentro da estratégia. O Núcleo dirigente é composto por 8 

(oito) instituições colegiadas e conta com o assessoramento do núcleo técnico e da assessoria 

territorial e é constituído pelas seguintes instituições: 

 

Figura 30 – Núcleo diretivo da gestão coletiva 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do PTDRS (2014) 
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c) Núcleo Técnico: 

É encarregado de assessorar tecnicamente o Colegiado, o Núcleo Dirigente e os 

Fóruns Setoriais no processo de planejamento e acompanhamento do Plano. Tem o papel de 

apoiar o colegiado através da provisão de recursos cuja ausência gera problemas sistêmicos 

para operar estratégias coletivas, como recursos humanos, infraestrutura de comunicação, 

condições de acesso a recursos, subsidiar instâncias de acompanhamento com informações 

sobre programas e projetos e contribuir com orientações para o ajuste das ações. A gestão 

técnica do colegiado está a cargo de uma equipe composta por 08 (oito) instituições, como 

segue: 

 

 Figura 31 – Núcleo técnico da gestão coletiva 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do PTDRS (2014). 

 

d) Câmaras temáticas: 

São ógãos técnicos integrados por instituições com afinidades em determinados 

temas com o objetivo de aprofundar as discussões, nalisar e oferecer sugestões sobre temas 

específicos de cada dimensão trabalhada pelo PTDRS para facilitar as decisões do Colegiado. 

As câmaras temáticas são formadas pelas dimensões do enfoque territorial e em cada uma 

delas participamequipes interdisciplinares de profissionais, com representantes das seguintes 

instituições, conforme estabelecido pelo PTDRS: 

 Político Institucional: Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de 

Dr. Severiano; Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Rafael 
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Fenrnades, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Portalegra; 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Cel. João Pessoa; 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Major Sales; Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais do município de Pilões e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do município de Riacho da Cruz; Prefeitura municipal 

de Encanto; Prefeitura do município de Venha Ver e Escritório da EMATER 

do município de Venha Ver; 

 Socioeducacional e cultural: VI Unidade Regional de Saúde Pública 

(URSAP); Associação Cultural do município de Major Sales; XV Diretoria 

Regional de Educação, Cultura e Desportos (XV DIRED); Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do município de Pau dos Ferros; Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do município de São Miguel; Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do município de Viçosa; FETARN; Representante do 

Grupo Quilombola do Município de Portalegre, 

 Ambiental: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(IDEMA) de Pau dos Ferros; Prefeitura municipal de Lucrécia; Prefeitura 

municipal de Riacho da Cruz; Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

município de Martins; Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de 

Encanto; Associação dos Agricultores da Carnaubinha/Encanto; Associação 

de Desenvolvimento Comunitário do Sítio Logradouro/Frutuoso Gomes; 

Secretaria municipal de Agricultura de Serrinha dos Pintos, 

 Econômica: Escritório Regional da Emater de Pau dos Ferros; Departamento 

de Economia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus de 

Pau dos Ferros;  Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande 

do Norte (IDIARN); Cooerativa de Trabalho para o Desenvolvimento 

Sustentével do Alto Oeste Potiguar (CODESAOP); Agência do Banco do 

Nordeste Pau dos Ferros; Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município 

de Pau dos Ferros; Associação Pró-Santana/ Rafael Fernandes;Prefeitura 

municipal de Rafael Fernandes; Prefeitura municipal de Pilões; Prefeitura 

municipal de Alexandria; 

 

As diversas instituições que formam o colegiado são requisitadas para adicionar suas 

experiências e contribuições em várias tarefas (formação, assessoramento, estudos, atuações, 

avaliação, etc.) necessárias ao longo da gestão das políticas públicas no território. Entre os 
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critérios da gestão dessas políticas figura o fato de que os marcos gerais, os técnicos e os 

procedimentos devem ir cedendo progressivamente terreno aos objetivos da realidade a que se 

trabalha. Ou seja, “trabalhar na construção, priorização, adequação e aprimoramento das 

políticas públicas no território a partir das necessidades dos atores envolvidos com o 

desenvolvimento rural sustentável148”. 

Em linhas gerais a intenção seria melhorar o modelo precedente, prestando atenção 

especial aos projetos inovadores e apoiando as atividades socioeconômicas conectadas às 

áreas menos dinâmicas do território. Nesta nova conjuntura, as estruturas de desenvolvimento 

local do Alto Oeste organizam-se dentro dos limites territoriais e áreas articuladas agrupando 

os municípios de pequenas dimensões, em outros de tamanho médio com estratégias e 

estruturas para cobrir as ações territoriais. Apesar de todos os ajustes experimentados desde as 

primeiras iniciativas das políticas territoriais, o certo é que áreas vinculadas a estratégias de 

desenvolvimento diferenciado seguem sem coincidir em seus limites, fato que nos remete 

novamente a discussão sobre áreas homogêneas funcionais, mas que, entre outras coisas, tem 

suas repercussões no pretendido objetivo de alcançar territórios com valor identitário.  

Neste contexto, o objetivo básico que inspirou o colegiado foi o de desenvolver e 

impulsionar estratégias integradas de gestão sustentável das políticas para o território, baseado 

na multifuncionalidade do espaço e seu entorno e na participação dos atores locais. 

 

7.4.3 Características e relações institucionais no contexto do colegiado territorial 

 

O modelo de gestão estabelecido pelo enfoque territorial adotado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) procura fortalecer a participação das diversas instituições 

do Colegiado nas ações de planejamento, execução e avaliação das políticas públicas com 

implicações no território. O exercício da gestão dá-se a partir da construção e consolidação de 

espaços que oportunizem o diálogo, a negociação, a transparência e a democracia necessária 

para a construção de um ambiente favorável. 

Nesta parte do trabalho, procura-se conhecer algumas características do colegiado 

para gestionar os programas de desenvolvimento rural com enfoque territorial no Alto Oeste 

e, também, procura-se verificar os possíveis vínculos e relações existentes entre o colegiado e 

as demais instituições no território. Para conseguir esses objetivos foi aplicado um 

questionário a diferentes membros do colegiado com perguntas sobre participação dos 

                                                 
148Resolução nº 38 do CONDRAF. 
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membros, sobre o ambiente cooperativo dentro do colegiado e sobre as relações com outros 

órgãos. Assim, solicitou-se aos entrevistados que valorizassem o colegiado a partir das 

informações proporcionadas pela figura 32. 

Entre os resultados mais relevantes chama a atenção a baixa participação e 

comprometimento do poder público dos municípios no colegiado, ou seja, 71,4% dos 

entrevistados concordam que os prefeitos não participam do colegiado. A não participação do 

poder público é uma crítica quase unânime que fazem os entrevistados. É verdade que, apesar 

de algumas exceções, o poder público tem certa tendência a ver com simpatia os processos de 

participação, mas, na prática, não é menos verdade que, em muitos casos, os representantes do 

poder público municipal (prefeitos) tendem a se comportar mais com base em suas aspirações 

pessoais do que como representantes de uma entidade/organização, que deve mobilizar os 

debates e compromissos para fazer realidade a estratégia territorial. Neste ponto, devemos 

insistir que a falta de participação do poder público dos municípios do Alto Oeste pode ser 

reflexo da própria debilidade da organização representativa dos partidos políticos e/ou da 

política partidária. 

No que diz respeito à participação/atuação dos membros do colegiado (sujeitos 

sociais), a valorização dos entrevistados é relativamente positiva. Solicitou-se aos membros 

do colegiado que valorizassem o grau de concordância sobre a participação dos sujeitos 

sociais no processo de decisão, gestão e de elaboração das políticas. A maioria dos 

entrevistados (52,4%) concorda que os sujeitos sociais são parte integrante dos processos de 

gestão das políticas; uma parte significativa (33,3%) concorda apenas em parte. Do ponto de 

vista da implicação dos sujeitos sociais como partes integrantes dos processos de decisão e da 

elaboração das políticas públicas, os membros do colegiado do Alto Oeste que concordam 

totalmente com essa afirmação são, respectivamente, 43%  e 38%. 

Em relação à valorização  dos entrevistados sobre o ambiente cooperativo no âmbito 

do colegiado para a iplantação de ações comuns (23,5%) e sobre as reflexões conjuntas na 

tomada de decisões do colegiado (66,7%), observa-se alguns avanços, representados por 

processos de descentralização que valorizam a importância dos fatores endógenos no 

fortalecimento da organização social e a importância das ações coletivas na construção de 

processos de desenvolvimento autônomos. 

Algumas respostas devem ser observadas com certa cautela. Por exemplo, a maioria 

dos entrevistados concordam que o colegiado é um órgão aberto e representativo do território 

(57,1%) e que suas decisões são fruto de um processo de reflexão coletiva (66,7%). No 

entanto, uma parcela significativa de entrevistados também concorda (33,3% concordam 
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totalmente e 33,3%, em parte) que muitas das decisões reforçam interesses em favor de 

setores, grupos ou municípios. Para o conjunto do colegiado este aspecto pode não ser 

positivo porque marca uma diferença muito clara de postura de uma pergunta a outra, 

mostrando certa dificuldade e insegurança no posicionamento. Alguns atores implicados 

buscam, de maneira intencional, ajustar, modificar os interesses coletivos e, de certo modo, 

antecipam posições privilegiadas. Isto sugere que nenhuma ação pública é linear ou determina 

totalmente as condutas individuais ou coletivas. 

 

Figura 32 – Valorização dos entrevistados sobre o colegiado 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos resultados realizados pelas entrevistas junto ao colegiado, (2010, 2011). 

*Os sujeitos sociais se referem aos membros reconhecidos pelas comunidades locais e do território e que atuam 

em nome de grupos e segmentos sociais que a compõem e representam; também são representantes do poder 

público, de entidades privadas e da sociedade civil com posições ativa na comunidade/território. 

 

Se o colegiado, na opinião dos entrevistados, é um órgão aberto, em certo sentido, 

parece ainda incongruente e débil considerá-lo como um marco institucional de alcance 

territorial, tendo em vista que os condicionantes estruturais de atuação não tem contribuido 

apropriadamente para fazer dos âmbitos locais sujeitos do desenvolvimento, dada a própria 

debilidade e alcance do colegiado, a fragmentação de seus objetivos e a pouca participação 
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dos seus membros, dado que, no Brasil, o mais comum é uma forma participativa pouco 

estruturada e mais voluntarista.  

Dada a variedade dos atores que constituem o colegiado do Alto Oeste, nem sempre 

é fácil desenvolver estratégias coletivas em um ambiente com diferentes categorias de atores, 

tendo em vista que nas discussões de uma mesma política pública podem aparecer conflitos, 

tanto entre os próprios atores como na definição precisa dos grupos-objetivos e dos 

beneficiários das políticas. Especialmente quando esses atores são, ao mesmo tempo, 

autoridades político-administrativas (atores públicos), grupos-objetivos e beneficiários finais 

dessas políticas, formando o que Subirats et al (2008, p. 65) denominou de “triângulo de 

base” de uma política pública (Figura 33). 

 

Figura 33 – O triângulo de base dos atores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Elaboração própria a partir de J. Subirats et al. (2008). 

 

Esses fatores reforçam a dificuldade dos próprios membros do colegiado entender a 

função do órgão de gestão, tendo em vista que a posição do colegiado é, deste ponto de vista, 

passiva. Isso não é de estranhar, dado que para se ter essa compreensão faz falta o 

conhecimento e a participação ativa de representantes dos vários segmentos da sociedade no 

colegiado,e isso não é muito frequente. Existem muitas dificuldades de participação de alguns 

representantes no colegiado, seja pelo próprio desinteresse, seja pelo desconhecimento sobre 
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como operar as políticas públicas e a burocracia estatal, ou porque uma mesma pessoa atua 

em diversas organizações civis no território. Segundo um representante da sociedade civil, 

 

A participação acaba sendo cansativa, pouco produtiva, tanto para a pessoa como 

para o grupo que acaba debatendo assuntos já conhecidos por muitos, com objetivos 

semelhantes e com grande dificuldade de colocar em prática as pautas das reuniões. 

Isso provoca desinteresse e muita gente acaba desacreditando nas propostas 

apresentadas no colegiado (Representante da sociedade civil no Colegiado). 

 

Além disso, em muitos casos o marco institucional em que se desenvolve a gestão 

territorial não tem capacidade para responder as especificidades territoriais, uma vez que esta 

responde a um planejamento nacional e restringe o desempenho dos atores locais e a 

qualidade das intervenções. Em muitos casos as intervenções são feitas por indívíduos ou 

equipes especialistas de órgãos públicos e/ou privados (empresas externas), a quem se solicita 

a preparação de matérias específicas, elaboração de planos e projetos; pois existe um grande 

desconhecimento e desapropriação da sociedade sobre os serviços que podem demandar dos 

órgãos públicos. Este é um aspecto importante que muitas vezes marca a diferenciação de 

fundo em políticas públicas, em que alguns projetos não correspondem à realidade, seja pela 

deficiência de elaboração e gestão ou por questões dessa natureza. 

Outro aspecto comentado é que algumas estratégias estão sendo formalizadas numa 

institucionalidade pública, como os consórcios municipais, com capacidade de orientar 

políticas e gerar projetos específicos, embora muitas tentativas tenham dificuldades de 

realizar atuações coordenadas e acabam se desestruturando. Além disso, as ações coletivas 

nem sempre são resultados voluntários da coordenação espontânea dos indivíduos. De acordo 

com Olson (1995), os indivíduos não se organizam espotaneamente para alcançar seus 

interesses individuais ou coletivos; pelo contrário, requerem incentivos muito poderosos. 

Oslon afirma que os grupos não formarão organizações, nem demandarão instituições para 

dirigir suas ações coletivas se não existir incentivos (ou coerção) para fazê-los.   

O grande dessafio que enfrenta agora a gestão territorial a partir do colegiado do Alto 

Oeste e dos demais atores locais é saber articular, programas e desenvolver os elementos 

ativos do território com a finalidade de gerar dinâmicas capazes de colocar em prática as 

estratégias territoriais. Colocar em marcha esse requisito é uma condição necessária para 

poder dinamizar o processo de desenvolvimento local no território do Alto Oeste. 
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7.4.3.1 A perspectiva da ação coletiva para o desenvolvimento a partir das capacidades 

relacionais. 

 

A noção de desenvolvimento representa um novo desafio para os âmbitos locais ao 

passar de uma concepção de desenvolvimento como algo adquirido para uma concepção de 

algo gerado a partir das capacidades locais, que incorpora a perspectiva dos atores nos 

processos locais de desenvolvimento a partir de suas capacidades relacionais (MADOERY,  

2001, p. 6). 

Nesse cenário, as proximidades geográficas, políticas, institucionais e 

organizacionais são importantes na determinação das dinâmicas específicas de cada 

localidade nos processos de desenvolvimento. Isso supõe mudanças de perspectiva para uma 

visão territorial de cada lugar. Não obstante, essa transferência de função para os âmbitos 

locais implicou numa complexidade de atribuições e funções que sobrecarregaram as agendas 

locais. Para enfrentar esses desafios os pressupostos das (novas) políticas territoriais atribui 

importância às relações de cooperação entre os agentes locais, que  Segundo Subirats, (2009, 

p. 83) essas relações se apoiam também nas estruturas internas dos programas político-

administrativos, ou seja, “na sua capacidade de organizar os processos de interação entre os 

atores e na presença de valores coletivos compartidos e renovados constantemente”. 

Dito isso, verifica-se que as instituições do Alto Oeste apresentam grandes 

dificuldades para desenvolver ações coletivas voltadas para a gestão de políticas públicas de 

desenvolvimento territorial, derivadas da brecha existente entre as competências que lhes são 

atribuídas e as possibilidades reais que dispõem para colocá-las em prática. Além das 

dificuldades práticas das instituições em relação à autonomia, a recursos financeiros, etc., as 

capacidades relacionais entre elas são também fatores limitantes, tendo em vista que o 

desenvolvimento está relacionado a um conjunto de capacidades locais como a inovação, a 

criatividade, a capacidade organizativa e relacional das organizações com o entorno 

institucional (MADOERY, 2001, p. 8). Essas características a fim de construir e desenvolver 

ações coletivas não são tão evidentes no território e requerem importantes habilidades por 

partes das organizações participantes do colegiado, além de transparência nas decisões e 

respeito ao contexto sociocultural em que se insere a ação.  

Neste tópico, pretende-se apresentar a visão dos membros do colegiado entrevistados 

sobre a forma como se articulam com outras instituições para tratar de assuntos relacionados 

às ações e gestão das políticas públicas de desenvolvimento no território. Como estabelecem 
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as teorias de desenvolvimento com enfoque territorial, os territórios em que os colegiados têm 

maiores interrelações supõem maior capacidade de gerar dinâmicas de inovação tanto para o 

colegiado como para o conjunto do território. Neste sentido pedimos para os membros do 

colegiado valorizar a intensidade das relações e cooperação entre o colegiado e diferetentes 

atores no território (organizações públicas, da sociedade civil, etc). As relações do colegiado 

podem ser observadas a partir dos resultados apresentados na figura 34. 

 

Figura 34 – Valorização da qualidade das relações entre o colegiado e outras instituições 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados realizados pelas entrevistas junto ao colegiado, (2010, 

2011). 

 

a) Relações entre o colegiado e o poder público municipal: 

 

As informações apresentadas no gráfico fazem referência às relações do colegiado 

com o poder público municipal. Aqui surge um fato que merece atenção e que está 

relacionado com a participação do poder público e o envolvimento deste nos processos de 

implantação das políticas públicas locais. As valorizações emitidas por alguns dos 

entrevistados sobre as relações entre o colegiado e o poder público dos municípios são um 

tanto negativas. De fato, apesar de, na teoria, existir importante representação do poder 

público no colegiado, na prática, a participação dos representantes municipais do território 

não é garantida. Esse resultado confirma a resposta dada na figura anterior sobre a baixa 

participação e comprometimento do poder público no colegiado. 

No âmbito do colegiado reconhece-se que as instâncias das administrações 

municipais no território pouco se interelacionam com as organizações sociais; têm poucas 

participações representativas e desfrutam de baixo nível de comunicação no contexto da 

gestão das políticas públicas. Geralmente as prefeituras não contam com qualquer instrumento 
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de planejamento que permita canalizar, orientar e coordenar atividades de desenvolvimento 

para o meio rural. Tudo está a mercê da capacidade de negociação dos atores territoriais e do 

aparato municipal. 

Na grande maioria dos municípios pesquisados, os secretários da agricultura149 são 

os principais representantes do popder público municipal no colegiado territorial. São quase 

como se fossem membros natos; em alguns pouquíssimos casos, os representantes são os 

prefeitos. Quando isso acontece, a maioria dos prefeitos apenas faz constar seus nomes e 

poucas ou nehuma vez participa das reuniões, quando se exige do poder público muito mais 

do que a simples participação. Em um e outro caso, percebe-se a participação involuntária e 

desmotivada dos representantes dos poderes locais. Seus nomes constam apenas como uma 

forma institucional necessária, o que justifica a dificuldade do colegiado construir um pacto 

territorial capaz de aproveitar as sinergias que se produzem em consequência de um trabalho 

conjunto entre os distintos atores, numa gestão compartilhada capaz de implementar ações 

para o desenvolvimento local.  

Ante a dificuldade das relações entre o colegiado e os representantes municipais, os 

entrevistados apontam que é habitual nas reuniões do colegiado não ter a presença de nenhum 

deles150. Este comportamento é extensivo à maioria dos municípios do Alto Oeste por terem 

dificuldades de associar o conceito de desenvolvimento local aos resultados de uma estratégia 

coletiva de maior participação. Isso se dá, também, por várias razões, entre as quais se destaca 

a falta de capacidade de alguns gestores para o exercício do cargo. 

O prefeito de um dos municípios estudados, ao ser procurado para responder o 

questionário, tendo em vista que seu nome constara na lista como membro do colegiado, 

chegou a responder: “Não sei nem o que é isso, meu nome consta lá, mas eu não participo, 

nunca fui.” Em outras situações, existem secretários de agricultura de municípios que 

perderam o cargo, mas seus nomes ainda constam na lista do colegiado. Esses, ao perderem o 

cargo, deixaram de participar do colegiado, dado que sua participação não tinha qualquer 

compromisso, senão pela função de secretário.  

                                                 
149 O secretário municipal de agricultura é um cargo público não eletivo; é indicado pelo chefe do executivo 

municipal ou pelo partido. Geralmente, as indicações desses cargos são políticas, são pessoas com pouca ou 

nenhuma capacidade técnica, escolhidas em acordos assumidos durante a campanha eleitoral, deixando 

vulverável todo um sistema administrativo de desenvolvimento local. 
150 Muitas vezes, logo no início do colegiado, percebia-se a presença de alguns prefeitos, sempre com o interesse 

de algum recurso financeiro para o município; com o passar do tempo abandonaram de vez as reuniões e 

passaram a frequentar outros âmbitos capazes de atender seus interesses. 
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São situações dessas que reforçam a necessidade de uma coordenação institucional 

para dar resposta adequada a essas situações. Esse comportamento gera efeitos negativoos 

para qualquer possibilidade de se promover processos de desenvolvimento, gerando um 

estado de inércia e conformidade entre as instituições efetivas e potenciais. Certamente, trata-

se de problema complexo porque essa negligência pode levar a sérias consequências 

socioeconômicas e ignorar os benefícios das políticas públicas para o território. 

As administrações públicas jogam e vão seguir jogando papel muito decisivo no que 

se refere à vida dos cidadãos no território, mesmo que seja um papel positivo ou negativo, 

limitado ou não, indubitavelmente, existe e tem que contar com ele. Contudo, a participação 

no colegiado está condicionada por uma série de características próprias das relações sociais 

existentes na região e sua forma de interatuar, ou seja, uma série de normas, condutas, crenças 

e valores sociais que prejudicam ou favorecem os processos de desenvolvimento territorial. 

No geral, percebe-se uma cultura política que necessita urgentemente que seu papel seja 

redimensionado, tendo em vista os graves erros e disfunções do sistema público por várias 

décadas (gravíssimos casos de corrupção e desvio de dinheiro público em várias escalas das 

administrações públicas). A falta de conhecimentos técnicos, aliada a carências de 

capacitação, são outros fatores de empecilho que limitam e comprometem o bom desempenho 

da gestão pública. 

Dada a baixa articulação entre as instituições, é de se esperar poucas estratégias 

inovadoras no processo de construção de ações coletivas no território, bem como deficiência 

de informação associada com o desenvolvimento local. Em particular, a disposição para 

enfrentar estratégias conjuntas exige posturas mais ativas por parte dos atores no território. 

Um aspecto fundamental numa estratégia conjunta de melhoria das condições de vida local é 

a compreensão dos participantes, em especial dos poderes públicos locais, em entender que o 

desenvolvimento local constitui-se, portanto, pela estrutura institucional e organizacional dos 

sistemas locais, ou seja, pelos valores predominantes que condicionam a atuação das 

organizações humanas e a capacidade que dita estrutura possui para favorecer o processo de 

mudança. Confundir uma simples conformidade com a existência de um consenso pode dar 

lugar a conclusões errôneas, inseguras, porque existem incertezas sobre seus resultados 

efetivos. 
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b) Relações entre o colegiado e os órgãos privados no âmbito territorial: 

 

As relações do colegiado com órgãos privados apresentam resultados bastante 

baixos, 52,4% afirmam que as relações entre esses órgãos para tratar de assuntos para o meio 

rural são praticamente inexistentes. Este fato tende a fragmentar o tratamento das ações, o que 

ocasiona ações de políticas públicas mais abrangentes e com maior envolvimento de outros 

agentes do território. De maneira mais geral, a insuficiência de relações institucionais entre 

esses órgãos piora a qualidade das ações e dificulta a realização prática de ações sistemáticas 

para a implantação das políticas públicas em parcerias com a iniciativa privada.  Esta é uma 

obviedade com significativas repercussões em matéria política. 

O enfoque territorial conduz a implantação das políticas públicas como um processo 

fundado na interação dos atores, quer sejam públicos ou privados. Este fato faz a relevância 

dos atores locais estar imersa em um processo de integração e colaboração. não somente em 

relação à distribuição dos recursos, mas também na definição das capacidades ao longo do 

processo de implantação das políticas públicas. No entanto, o desenho das relações, por parte 

do colegiado e do setor privado, pode ir acompanhado de falhas atribuíveis à falta de 

informação, falta de planejamento, más projeções na tomada de decisões e de outros fatores. 

O que os entrevistados sempre reclamam quando se trata de estabelecer relações, 

sobretudo, neste tema novo, que é a gestão conjunta das ações de políticas públicas no 

território, é que haja regras claras e uma institucionalidade estável, ou seja, que se deem 

confiança e exista continuidade nos acordos estabelecidos entre as partes para que a 

colaboração entre os atores institucionais se converta em recurso primordial para a 

implantação da política pública. Assim, o arranjo entre o social, o público e o privado que 

corresponde ao atual estágio das relações entre estado e sociedade faz com que o atendimento 

entre as demandas sociais passe a ser realizado de modo consideravelmente distinto 

(DAGNINO, 2009, p. 375).  

No âmbito local o fundamental é que tanto o colegiado como as empresas ponham os 

olhos no entorno imediato que os acolhe, no território onde estão desenvolvendo suas 

atividades, sem o qual não poderia sequer existir. O mais importante é que essas instituições 

(públicas, civis e privadas) entendam que para o desenvolvimento do meio rural do Alto Oeste 

é fundamental a criação de oportunidades, de modo que se beneficie direta e indiretamente a 

comunidade onde a sociedade civil e as empresas operam. Nesse aspecto, o processo de 
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desenvolvimento local é, ante tudo, uma organização a construir, com a ajuda de informação 

que relaciona atores públicos e privados, comprometidos em uma dinâmica comum para um 

projeto territorial e para isso, requer-se um consenso razoável para poder implantar de 

maneira eficiente as políticas públicas. 

  

c) Entre colegiado e demais organizações coletivas 

 

Entre as relações do colegiado e outras instituições, as relações deste órgão com as 

demais organizações coletivas no âmbito territorial são as mais frequentes para tratar de 

assuntos relacionados ao meio rural. Segundo os entrevistados esses contatos se dão, 

principalmente, para realizar reuniões formais com o objetivo de desenvolver ações conjuntas. 

Esta opção obteve 38,1% das respostas. Neste caso, os contatos mais frequentes orientaram-se 

preferencialmente entre o colegiado e as organizações coletivas, como as associações de 

agricultores e os sindicatos de trabalhadores rurais. Para os entrevistados essa articulação é 

positiva pela possibilidade de estabelecer mecanismos necessários para conseguir melhor 

qualidade de vida da população rural. O fato da maior participação dos representantes dessas 

organizações no colegiado contribuiu para o maior número das relações entre esses 

segmentos. Isso também pode estar associado ao fato dos coletivos de agricultores serem os 

mais diretamente interessados na melhoria dos programas públicos para o meio rural.     

Para outra parte significativa dos membros do colegiado as relações existentes entre 

o colegiado e as demais instituições coletivas no território são pouco frequentes. Para esse 

grupo os contatos de cooperação para estratégias comuns no território são praticamente 

escassos (33,3% das respostas). Do ponto de vista das relações institucionais entre esses 

coletivos, os atores entrevistados reconhecem, de uma forma ou de outra, as debilidades do 

colegiado nesse aspecto, mas que devem ser enfrentadas, fazendo os ajustes necessários para 

corrigi-las. Entre as principais debilidades reconhecem-se a falta de informação, a falta de 

participação, a baixa estima de alguns membros, etc. Da mesma forma, questionam o fato do 

colegiado não conseguir maior motivação para a participação dos membros e maior 

envolvimento com a comunidade por distintos fatores, destacando-se a falta de tempo de 

alguns membros, que têm longas jornadas de trabalho e/ou ocupação e que fica sem tempo 

para participar da organização coletiva.     

Apesar da importância das relações institucionais, a dificuldade para garantir 

estratégias e intercâmbio institucional segue sendo considerável. A dinâmica desenvolvida 
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pelos promotores das políticas públicas não gerou uma rede de relações significativas. Em 

média, percebe-se que a busca de cooperação que dinamize os espaços rurais encontra certas 

dificuldades, talvez pela própria dificuldade de encontrar instituições dispostas a se 

comprometer com iniciativas novas, como as propostas do enfoque territorial. Além disso, a 

concentração de entidades com pouca capacidade de decisão e a escassa dotação técnica nos 

municípios dificulta o desenvolvimento de estratégias compartidas no território, tendo em 

vista que, de acordo com o enfoque, os programas estão desenhados para execução conjunta 

das políticas. Isso coloca em evidência a incidência de estratégia territorial comum e sugere 

maior autossuficiência, de fato, de determinadas instituições para suprir essas carências no 

território. 

 

7.4.4 As limitações/obstáculos das ações coletivas para a gestão do território  

 

As dificuldades para o estabelecimento de ações coletivas para o desenvolvimento 

rural constituem os obstáculos que passam por modalidades de coordenação, negociação e 

geram alguns problemas para a gestão das políticas territoriais. A superação deses problemas 

passa por diferentes fórmulas que dependem da ordenação e coordenação dos eixos político-

organizativos, técnico (ou de intervenção) e do eixo territorial de aplicação. Uma questão 

chave nesse aspecto refere-se ao desafio de se articular políticas setoriais e recursos. No 

primeiro caso significa definir políticas setoriais que serão territorializadas, ou seja, como 

aticular diferentes políticas ou articular suas ações por diferentes escalas de decisões? No 

segundo aspecto, significa definir ou remanejar recursos e isso requer um processo de có-

financiamento entre os diferentes níveis (ARAÚJO, 2007, p. 186) e um enorme esforço de 

coordenação e articulação. 

Desde o ponto de vista formal, a função do colegiado é procurar fortalecer as 

relações institucionais que conduzam ao fortalecimento da gestão social das políticas públicas 

com enfoque territorial, em que diferentes comissões, integradas por representantes de 

diversas entidades, bem como especialistas e representantes de interesses setoriais 

encarregam-se de exercer influências em prol de atuações coordenadas, com o objetivo de 

materializar as ações de políticas públicas no território. Este fato supõe que o colegiado é um 

grupo de redes relativamente estruturado, que se adaptaria muito bem ao modelo de gestão 

social, em que não existe um sistema claro de liderança. No entanto, até certo modo, percebe-

se que as relações no âmbito do colegiado no Alto Oeste não vêm marcadas por um sistema 
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participativo, senão por uma inércia burocrática gerada por uma clara falta de autonomia e 

entraves políticos em uma organização de caráter supramunicipal sem uma articulação 

institucional clara. 

Além disso, a intervenção coletiva necessita de uma série de critérios organizativos e 

operativos dos quais se destacam: 

a) a superação do caráter setorial através de esforços para uma intervenção mais 

descentralizada e a transferência de competências a instituições locais e a 

integração dos recursos;  

b) A melhoria do planejamento e da organização administrativa e de gestão, que 

superem as lacunas de competência e admitam um enfoque mais integrado 

centrado na capacidade das pessoas e menos burocrático;  

f) A estrutura de equipes profissionais capaz de incentivar a criação de interesses 

coletivos e o fomento de canais de participação e integração das instituições 

públicas, privadas e sociais em um projeto territorial. Como sintetiza LEONARDI 

(1998, p. 200) “o desenvolvimento é um trabalho coletivo e não somente uma 

vantagem pessoal individual.” 

Outras dificuldades referentes ao alcance das estratégias de difusão das ações de 

desenvolvimento rural estão relacionados à não criação de uma aliança mais ampla em torno 

dos principais problemas que afetam o meio rural. Muitos dos membros do colegiado 

reconhecem que falta uma estratégia adequada para difundir as ações de maneira mais ampla 

com os diversos segmentos do território. Em muitas situações sucede apenas algumas alianças 

com instituições mais fáceis de negociação, especialmente, entre os atores que têm certa 

proximidade em suas funções, como os sindicatos e as associações. 

Além disso, dado que o desenvolvimento terirtorial exige certo grau de coordenação 

entre os atores envolvidos tanto na aplicação como na gestão das políticas públicas, da análise 

podem-se elencar outros fatores que também limitam a ação coletiva.   

 

7.4.4.1 Falta dinamizar o colegiado 

 

A falta de atividade do colegiado traz consigo o afastamento das instituições que o 

compõem e dificulta o alinhamento entre instituições, organizações e políticas, impedindo o 

aproveitamento da complementaridade que deve existir entre eles, provocando um vazio 



381 
 

institucional. Este vazio institucional requer um trabalho de reconstrução de novas relações 

para garantir o cumprimento dos contratos e das ações anteriormente elaboradas. O custo de 

construção dessa nova engrenagem institucional é muito alto, especialmente nos aspectos 

temporal e social. No aspecto temporal, a reorganização do colegiado requer um considerável 

período de tempo, tendo em vista que na sua composição operam distintas instituições com 

capacidades e interesses diferentes. No aspecto social a pressa da demanda social é outro fator 

muito importante, dada a necessidade de se resolver os problemas e carências do território, 

tendo em vista que é no colegiado que se estabelecem incentivos e restrições que guiam as 

preferências e decisões de indivíduos e organizações do território. 

Pelas entrevistas realizadas no âmbito do colegiado, percebe-se que o nível 

institucional está submetido a claras imperfeições que requerem um alinhamento progressivo 

e constante dos incentivos dos diferentes atores e, principalmente, dos governos para obter 

resultados eficientes. Verifica-se maior dificuldade para garantir o cumprimento das decisões 

e dos acordos feitos nas discussões coletivas, principalmente, por falta de cumprimento dos 

acordos realizados pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Essa falta de 

compromisso pressionou as negociações locais e desestimulou os membros do colegiado e, 

além disso, limita não somente a tomada de decisão no âmbito do colegiado, senão que afeta 

todo o processo de elaboração, formulação e implantação das políticas territoriais. Outro fator 

importante a considerar são as relações informais que acontecem no âmbito do grupo para 

garantir os acordos. Como não existe um mecanismo legal que garanta o cumprimento de 

ditos acordos, o comportamento de cada ator é uma resposta ótima ao comportamento dos 

demais. Ou seja, quando os atores compartem expectativas comuns, a repetição da relação 

permite ajustar progressivamente comportamentos que atua como garantia de confiança e 

credibilidade. 

Por outro lado, as relações informais realizadas no âmbito do colegiado também 

alcançam sanções sociais, que são aplicadas por membros da rede de relações ante o desvio de 

comportamento de um ou mais membros do grupo. Estes desvios podem estar relacionados a 

abuso de poder ou ao não cumprimento de compromissos acordados (CABRERA, 2008, p. 

147). Assim, mais além dos aspectos puramente formais atribuídos ao colegiado, existem 

complexos mecanismos para desfavorecer ou atrasar a dinâmica da agenda deste coletivo, seja 

nas dificuldades de conhecer os problemas mais a fundo, de estimular a participação e 

estruturar os debates, seja nas dificuldades de construir redes iniciais que legitimem e 

fortaleçam suas ações. 
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Por outro lado, os programas, a sua vez, também devem adaptar-se às estruturas 

sociais e ao contexto institucional existente. As relações que conduzem a essas adaptações 

podem ser de várias formas, mas, a velocidade, a natureza e assimilação das transformações 

dependem da cooperação, da dinâmica e ajuste entre os diferentes atores envolvidos no 

processo. Detectar os principais conflitos e identificar adequadamente as respostas são 

elementos importantes para a eficácia do trabalho em equipe. 

 

7.4.4.2 As responsabilidades são pouco claras  

 

O colegiado funciona dentro de diretrizes estabelecidas pela instância do MDA. Esta 

ordem desaparece quando os seus membros deparam-se com uma difusa definição de 

responsabilidades em que as decisões parecem redefinir-se constantemente. Dada a grande 

quantidade de ações e complexidade de temas (e problemas) colocados em discussão, muitas 

vezes fica difícil distribuir tarefas e identificar recursos apropriados para colocar as ações em 

prática e/ou solucionar problemas.  Nesse sentido, os membros do colegiado têm dificuldades 

para desenvolver uma compreensão das ideias de gestão coletiva e de serem movidos a atuar: 

falta clareza de muitos membros quanto às suas atribuições. Mais que isso, observa-se uma 

restrição quanto a muitos temas que deveriam ser tratados na instância colegial, o que implica 

dizer que o papel do colegiado é restrito a algumas questões, estando ainda longe de ter 

autonomia para promover processos de desenvolvimento. Tudo isso reflete na impossibilidade 

da gestão coletiva transformar uma série de ações em atividades concretas.  

Além disso, muitas das entidades (e suas representações) do colegiado figuram 

apenas de forma fictícia para acelerar os processos formais, sem nehuma 

participação/implicação, de fato, do seu representante no âmbito local. Em outros casos, a 

entidade/órgão manda um representante, mas este não tem qualquer implicação efetiva, 

nenhum envolvimento nas atividades, sendo apenas um telespectador dos acontecimentos no 

território. Tais comportamentos dificultam as ações que levam a autonomia coletiva, a 

criatividade e a capacidade de gestão dos processos de desenvolvimento no território. Espera-

se muito mais do colegiado como uma instância de governança para o desenvolvimento local, 

que não seja um espaço meramente, mas sim, que seja um espaço de discussão e concertação 

social na busca de um pacto territorial que conduza as comunidades rurais a implementarem 

ações em prol do desenvolvimento. 
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É evidente que os conflitos de interesses não desaparecem somente pela presença de 

um sistema legal, mas ajuda a canalizar as distintas ações: a ideologia, a negociação política e 

a pugna de interesse, que influem na definição das responsabilidades locais. 

 

Figura 35 – Distintas ações e interesses a partir de um sistema legal no processo de gestão 

coletiva 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Outra limitação em relação às responsabilidades está relacionada ao sistema de 

colaboração dos atores públicos e privados que operam em diferentes níveis, em que a 

articulação de todos os interesses apresentaria uma características únicas em relação ao 

processo decisório: 

a) novos tipos de atores com fácil acesso as decisões colegiais, apesar de não terem 

acompanhado as discussões iniciais e, portanto, alheios às responsabilidades; 

b) A existência de poucos procedimentos para regular a participação dos atores 

sociais, públicos e especialmente os privados; 

c) A articulação de interesses se reflete em vários níveis: local, estadual e nacional. 

Estes níveis atuam simultaneamente, podendo os atores operarem 

simultaneamente (isso tanto gera conflitos como confunde as responsabilidades). 

Por fim, a análise das relações institucionais para a ação coletiva no território permite 

detectar diversas fontes de conflitos entre os atores locais, especialmente entre os outros 

atores e a administração pública (local) durante as diversas etapas em que se foi estruturando 

a configuração das ações no território. Uma das lições fundamentais, neste sentido, tem a ver 

com o processo de dar legitimidade a estratégias locais de desenvolvimento, fazendo com que 

a política seja sensível às referidas estratégias. Isso é importante porque a legitimidade 
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aumenta a confiança entre atores sociais com diferentes interesses e concepções e, em 

contraste, diminui as possíveis condutas oportunistas, priorizando assuntos e identificando 

“quem”, “o quê” e “como” na execução das propostas. 

 

7.5  O PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

(PTDRS) DO ALTO OESTE: CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOBRE 

SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO 

 

O assunto do desenvolvimento sustentável entrou com força no âmbito do 

planejamento das políticas públicas nacionais, sobretudo, nas pequenas e médias áreas, que 

contam com repetidas carências, mas também com algum tipo de organização e vontade 

política capaz de assumir responsabilidades em matéria de planejamento e gestão de ações 

que impliquem na melhoria do bem estar da população local. Isso é significativo porque, 

historicamente, as políticas implementadas pelo Governo Federal trataram o meio rural 

brasileiro como um todo homogênio. Ao longo de várias décadas esta prática de políticas 

nacionais muito centralizadas mostrou-se ineficiente e apresentou dificuldades para atingir os 

objetivos do desenvolvimento de forma sustentável, por ser pouco sensível às particularidades 

locais (IICA, 2005).  As limitações quanto ao alcance dos investimentos e serviços dessas 

políticas e a necessidade cada vez mais de ações coordenadas a partir da realidade local 

contribuíram para redefinir o enfoque dessas políticas e o planejamento das ações a partir do 

âmbito territorial.  

Paralelamente a outras iniciativas  foram impulsionadas nos últimos anos o debate, o 

conhecimento científico e alguns compromissos políticos e sociais com a sustentabilidade e o 

planejamento no território. Além dos aspectos considerados anteriormente, outro aspecto 

importante, que interessa especialmente quando se suscita o tema da sustentabilidade é, em 

geral, a quantidade e a variedade limitada de recursos naturais, que reduzem as possibilidades 

de atividades econômicas em maior escala, um relevo abrupto com escassez de solos agrícolas 

e uma insuficiente dotação de recursos hídricos. Assim, a partir da década de 2000 o território 

do Alto Oeste converteu-se em uma questão importante no cenário do planejamento das 

políticas públicas federais para o desenvolvimento territorial sustentável. De fato, em 2006 foi 
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elaborado o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS)151 do Alto 

Oeste, entendido como um conjunto de diretrizes, estratégias e compromissos relativos às 

ações que deverão ser realizadas no futuro visando o desenvolvimento sustentável do 

território, “resultante de consensos compartilhados dos atores sociais com o apoio do Estado, 

nas decisões tomadas no processo dinâmico de planejamento participativo” (IICA, 2005).   

O Plano caracteriza-se, assim, como instrumento auxiliar de gestão compartilhada 

para permitir aos atores sociais negociar com todas as instâncias a viabilização das ações 

projetadas. Um variado conjuntos de organizações governamentais e da sociedade civil, no 

âmbito do território do Alto Oeste, empenhou-se na elaboração do PTDRS com o intuito de 

apresentar as demandas sociais através das necessidades e potencialidades do território e 

empreender programas e projetos capazes de promover o desenvolvimento sustentável em um 

prazo de 10 (dez) anos (PTDRS, 2006).  

Todas essas preocupações refletiram-se no PTDRS, que em sua elaboração incluiu 

representantes de várias instituições com diferentes escalas de atuação e com implicação nos 

30 municípios do território. O trabalho conjunto de várias instituições empenhava-se na 

perspectiva de que a população do território tivesse um lugar destacado nas discussões de 

programas e projetos para o território com a finalidade de gerar uma distribuição mais 

equitativa dos recursos e programas desde uma perspectiva territorial. Também estabelece a 

coesão social e econômica como objetivo da política territorial, em um marco de condições 

sociais, econômicas e meioambientais. Assume que um programa de gestão planificado e 

executado conjuntamente pode melhorar o território e seu entorno. Neste modelo, a 

informação joga um papel importante para o desenvolvimento de iniciativas que melhorem as 

condições de vida da população local. 

Apesar de ainda ser prematuro fazer uma avaliação dos êxitos e fracassos do Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), é possível detectar um conjunto 

de situações sintomáticas do que está ocorrendo. Baseado no trabalho de campo, nas 

observações realizadas pelo autor e por meio das entrevistas realizadas no âmbito do 

território. À continuação apresentam-se alguns aspectos importantes sobre o Plano. 

 

                                                 
151 O PTDRS foi uma das estratégias adotada pelo PRONAT para o planejamento do desenvolvimento 

sustentável dos territórios com o objetivo de colaborar de forma sistematizada para a dinamização da atividade 

econômica e para a ampliação das capacidades institucionais e de autogestão dos territórios. 
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7.5.1 O contexto social e político do planejamento  

 

O PTDRS foi construído para atender a política de desenvolvimento territorial com o 

intuito de fornecer subsídios para que a população do território pudesse planejar e 

acompanhar as principais políticas públicas no âmbito do território. Para cumprir este objetivo 

o Plano exigiu um diagnóstico do território que identificaria pontos débeis (necessidades) e os 

pontos fortes (potencialidades) do território nas seguintes dimensões: Dimensão ambiental; 

Dimensão sociocultural, Dimensão socioeconômica e Político Institucional.  

As bases de planejamento completam-se com a formulação das dimensões  que o 

Plano deverá concretizar de forma operativa, compreendendo, também, os aspectos 

diretamente associados a sua gestão (seguimento e avaliação) em que se consideram os 

aspectos de convergência definidos pelos diferentes segmentos territoriais que participaram da 

elaboração do Plano. Neste contexto, considera-se oportuna a proposta de sustentabilidade do 

Plano em pelo menos um duplo sentido. Em primeiro lugar a concepção de materializar um 

projeto de território sustentável compartilhado a partir de iniciativa política e social é tão 

importante como o instrumento de planejamento em si mesmo. Neste aspecto, reconhece-se 

que houve atuações articuladas das instituições na elaboração do Plano, elevando o nível de 

consciência política e social sobre os valores e os problemas no território, bem como um 

processo fundamental de compromisso coletivo. Em segundo lugar, os conteúdos e orientação 

do Plano representam um código de boas práticas das ações no território, tomando como 

ponto de partida as formulações estratégicas definidas pela política territorial para a 

elaboração e aplicação das políticas públicas com base nas demandas da população local para 

um modelo territorial futuro. Oferece-se uma bateria de opções e orientações, que não 

atuações concretas, que permitisse responder a situação de déficit territorial ou a problemas 

mais comuns ou significativos no conjunto do território. 

Além disso, também é importante registrar as contribuições do Plano, não somente 

nos aspectos metodológicos, senão os conceituais e de diagnóstico que foram muito variadas e 

com um caráter interdisciplinar muito importante. Há vários dados, informações e reflexões 

interdisciplinares com certa continuidade no tempo que reforçam a solidez e o rigor com que 

foi elaborado o plano. 
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7.5.2 Os pressupostos básicos e estratégias do Plano 

 

Os pressupostos básicos do Plano procuram reforçar os processos de cooperação e 

articulação territorial em torno das políticas públicas através do planejamento, especialmente 

entre as diferentes instituições e os municípios do Alto Oeste. Esta opção tem como objetivo 

favorecer a mobilização e potencializar os recursos de cada município para facilitar a 

integração socioeconômica de caráter supramunicipal. Estabelece-se uma seleção de possíveis 

orientações em função: 

a) da dimensão territorial (multisetorial mais ações integradas); 

b) do interesse do conjunto dos municípios do território (objetivos comuns 

reconhecidos no âmbito territórial); 

c) da possibilidade de colocar em prática o desenvolvimento territorial; 

d) da visão de futuro para o território. 

Além disso, o Plano pretende aportar ao Programa de desenvolvimento territorial os 

critérios de uma estratégia compartilhada, considerando os aspectos que deverão ser levados 

em conta pelas diferentes políticas setoriais estabelecidas a partir do conhecimento crítico da 

realidade local e pelas demandas locais. Desde o ponto de vista instrumental, as propostas 

estabelecidas pelo Plano deverão ser materializadas através de uma agenda de ações 

estratégicas planejadas e coordenadas no âmbito territorial. Um dos objetivos essenciais do 

Plano é o incremento das relações entre os diferentes agentes institucionais, ambientais, 

econômicos e sociais do território. 

A gestão da qualidade do plano permitiria aperfeiçoar as demandas e processos 

existentes no território desde o ponto de vista da satisfação da população local. A partir do 

plano dever-se-ia estabelecer, assim, as bases preferenciais das demandas locais e garantir a 

qualidade das intervenções em um marco referencial mais amplo apoiado em ações (e planos) 

operativas, em que se valorizam todos os segmentos do desenvolvimento sustentável e cujo 

êxito depende da colaboração dos diferentes atores (públicos, sociais, privados, etc.). A isso 

tem-se que adicionar, a necessidade de coordenação entre os diversos atores (administração 

pública, iniciativa privada, organizações públicas e civis, etc.) envolvidos nesse processo.  

Neste contexto, o processo de coordenação das políticas públicas no território passa a 

ser entendido como um processo continuado a partir da elaboração do Plano. Por isso, o 

entendimento das políticas públicas como um processo contínuo de planejamento, gestão e 

tomada de decisão deve ser fundamentado em um marco estável de coordenação e cooperação 



388 
 

(ROCCATAGLIATA, 2001). Devido a sua natureza de plano estratégico, apresenta baixo 

grau ou componente de territorialização em suas propostas. No entanto, uma de suas maiores 

contribuições tem sido abrir o debate em torno de temas tão importantes como a necessidade 

de melhorias das atividades econômicas, sociais, ambientais e institucionais no âmbito do 

Alto Oeste. Sem dúvidas, o plano também é um bom exercício de ensinamento metodológico 

e um grande desafio coletivo. 

 

7.5.3. O Plano como instrumento para a gestão 

 

O PTDRS tem outra característica que consiste em ser também um instrumento 

voltado para a gestão das ações das políticas públicas no âmbito do Alto Oeste, passando a ser 

um processo de gestão continuada apartir da elaboração do Plano. De acordo com a guia para 

a confecção dos Planos territorial, os atores constroem uma visão crítica e coletiva da 

realidade para a tomada de decisão das ações necessárias e adequadas para a construção do 

futuro desejado do território (IICA, 2005). 

A partir da elaboração do plano observa-se algumas tentativas de favorecer a 

participação cidadã em sua gestão. Isso evidencia-se no grande número de comissões e 

conselhos, etc, e, com isso, aumenta o desafio de gestão para a execução do plano. A SDT por 

sua parte, assume a responsabilidade de apoiar e promover a participação cidadã na gestão 

participativa152 do desenvolvimento sustentável e promover a “implementação e integração 

das políticas públicas”.  

Apesar das metas propostas pela SDT em promover uma gestão participativa, uma 

das grandes dificuldades, a meu juízo, que padece o plano é sua desconexão entre a 

elaboração e sua gestão. Ou seja, o plano existe, mas não existe uma ação ou estratégia 

pensada de como se vai gestioná-lo. Por isso, o plano como um instrumento de gestão deveria 

obrigatoriamente introduzir estratégias operativas que facilitassem sua gestão, com a 

formulação de compromissos entre o público e o privado, baseado em forte participação 

social na gestão pública, garantindo maior densidade de informação, parcerias e articulações 

em redes.  

Essa falta de orientação da gestão no planejamento tem umas características 

particulares com muitos programas públicos de desenvolvimento. Este aspecto está 

                                                 
152 As dimensões conceituais que norteiam a dimensão institucional do PTDRS, estabelecida pela SDT, se refere 

à gestão social como elemento central da proposta de gestão do desenvolvimento territorial. 
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relacionado, de uma forma geral, às próprias dificuldades de planejamento (e sua gestão) no 

âmbito das políticas públicas brasileiras, em que as ações de gestão, na maioria das vezes, são 

atribuídas a órgãos da administração pública, que “adotam” determinados programas como 

sendo “seus”. Quer dizer, desde uma perspectiva competencial muitos órgãos públicos 

(inclusive as prefeituras) se sentem na competênca (ou tem a competência) de gestionar  

programas sem atribuições compartilhadas. Este comportamento reforça uma orientação que 

forçosamente se deve ter no âmbito do planejamento de políticas com enfoque territorial: não 

se descuidar, na formulação de um plano, dos caminhos que devem ser seguidos para a sua 

gestão.  

 

7.5.4 O PTDRS: limitações, debilidades e problemas 

 

Tal e qual descrevemos antes, a partir da década de 2000 surgiram alguns avanços 

nas discussões das políticas territoriais, especialmente em relação às questões conceituais, 

administrativas e de planejamento. No entanto, é bastante evidente a existência de grandes 

deficiências na solução dos problemas no âmbito do território. 

 Existem uma série de questões importantes para o futuro que não foram abordadas 

pelo Plano e outras que necessitam ser mais bem definidas e esclarecidas. Neste sentido, o 

PDTRS tem, portanto, importantes desafios pela frente, tendo em vista que se propõe a 

estabelecer estratégias em assuntos de elevada transcedência para o futuro em uma área com 

claras deficiências econômicas, sociais e culturais, como é o Alto Oeste do Rio Grande do 

Norte. Além disso, é importante destacar que não existem normas específicas que estabeleçam 

a criação dos territórios rurais. Neste aspecto, é importante destacar que a criação do território 

refere-se a um processo de associação voluntária de instituições em um projeto coletivo. 

Muitos dos problemas no Alto-Oeste afetam vários municípios e cuja solução só poderá ser 

enfrentada em escala supramunicipal. No entanto, faltam mecanismos adequados para a 

gestão das políticas públicas mais além das fronteiras municipais e isso requer acordos de 

cooperação intermunicipal que facilite o desenho de estratégias comuns em áreas como, 

infraestrutura, moradia, emprego, educação, serviços e equipamentos públicos, meio 

ambiente, atividades produtivas, turismo, etc. 

Dentro dessas ineficiências podemos mencionar ainda a ausência de estratégias 

integrais na gestão das políticas públicas para o território. As ações setoriais têm larga 

tradição em todas as administrações públicas, incluídas a estadual. Em muitos casos fica 
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difícil aos municípios separar suas fronteiras e reconhecer quais fatores pesam mais: se os 

fatores sociais, ou os econômicos. A visão de um manejo setorial segue dominando as práticas 

locais e contribuem para uma dispersão e desarticulação das ações estabelecidas. A isso se 

soma a baixa consciência coletiva para o desenvolvimento de política territorial e deficiência 

do sistema de informação no âmbito da gestão dos programas. 

Além disso, são notáveis os problemas de coerência, de distribuição de competências 

e de descoordenação entre as diferentes instituições (federais, estaduais e locais) implicadas 

na implantação das políticas. Em muitos casos, verifica-se procedimentos administrativos 

inadequados para uma correta aplicação das políticas, especialmente, referentes às de âmbito 

territoriais, que seguem sendo uma esfera complexa e problemática. Em consequência, alguns 

elementos importantes no modelo ordenação territorial, cuja execução é indispensável para a 

realização dos objetivos previstos no Plano dependem de decisões de instâncias 

administrativas fora do território; esta situação relativiza e limita a possibilidade de atuações 

locais e produz conflitos com os atores sociais do território que se veem obrigados a 

renunciar, modificar ou revisar ações do planejamento para a adoção de determinações que 

nem sempre se constituem em prioridade local. A ênfase de atuação e os critérios de decisão 

das prioridades de ação deve ser a de visão integrada e não a de setores, produtos ou ativdades 

isoladas, como comumente tem sido.  

Em outros casos, as nomeações administrativas ou designados políticos153 para 

determinados órgãos (ou pessoas) tomam como ponto de partida motivos claramente políticos 

relacionados com o mantimento do statu quo de distribuição de competência entre os 

diferentes níveis de governo (nacional, regional e municipal). Isso implica numa ameaça ao 

modelo territorial proposto pelo enfoque territorial. Essas formas de administração tornam as 

decisões dependentes de vários interesses de grupos ou partidos políticos e não coincidem 

com os interesses coletivos, de maneira que as decisões de um órgão ou município estão 

vinculadas a intereses de cima para baixo provocando um exercício prejudicial na hora de 

estabelecer as prioridades e vontades da população em propor objetivos compartilhados de 

desenvolvimento, como manifestaram alguns entrevistados. Neste sentido, não é de se 

                                                 
153 A legislação brasileira prevê basicamente dois tipos de designados políticos: aqueles investidos de funções de 

confiança e aqueles investidos de cargos comissionados. As funções de confiança são exclusivas para servidores 

públicos, que, a partir de certos critérios de confiança são designados para funções de chefia, direção, 

assessoramento, etc. é uma promoção política temporária (enquanto durar o mandato eleitoral de quem o colocou 

ali). Os cargos comissionados são acessíveis tanto a servidores públicos (a legislação estabelece um percentual 

mínimo que deve ser preenchido por servidor público) como a pessoas externas à administração pública. Na 

prática os cargos comissionados são uma fonte valiosa de poder para os políticos e partidos. 
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estranhar o prevalecimento do particularismo e a dispersão de participação e de iniciativas 

entre a sociedade civil e os poderes locais.  

Outro fator de dificuldade também é a prevalência de uma excessiva amplitude de 

temas tratados no PTDRS, ao combinar objetivos de diferentes políticas setoriais e territoriais 

sem que exista uma delimitação clara (muitas vezes, inclusive, conceitual). O Plano é 

concebido de igual maneira como um instrumento ou estratégia para o desenvolvimento 

sustentável, o desenvolvimento territorial equilibrado e o melhoramento das condições de 

vida da população local, aspectos que de fato são determinados pelo modelo econômico e 

social vigente. Ou seja, muitos dos atributos outorgados pela planificação local não lhes são 

próprios. Neste aspecto não parece razoável pensar que um mecanismo com pouca 

experiência e dotado de pouco pessoal, como é o PTDRS, fosse capaz de resolver os 

diferentes e reais problemas originados pelo sistema sociopolítico. 

É evidente que ainda é cedo para estabelecer um balanço do desenvolvimento do 

plano (apesar dos já quase 10 anos de sua elaboração), mas a excessiva lentidão dos processos 

e a relativa frequência de ações e projetos no plano, elaborados e paralisados, põem em 

evidência que algo está falhando na organização, gestão e nos conteúdos do planejamento (ou 

do plano) no território. Sem valorizar os aspectos e as motivações políticas que incidem nesta 

situação, e tomando como referência outras experiências, alguns desses aspectos têm origem 

nas diretrizes, alcance e procedimentos de elaboração dos planos de desenvolvimento 

territorial. Apesar de o PTDRS estabelecer uma ordem de prioridades para as diferentes 

atuações propostas, não garante em que prazo as mesmas serão executadas e, tampouco, 

existe garantia no que se refere à competência de recursos para a execução. 

Por estas razões os planos se convertem, ou ao menos assim são vistos por alguns 

municípios, em instrumentos de controle, coercitivos em relação a determinadas faculdades 

próprias do planejamento urbanístico e não como instrumento para o desenvolvimento 

territorial, já que não garante a execução de propostas de infraestrutura ou equipamentos de 

caráter supramunicipal cuja responsabilidade incide nas administrações superiores (estadual, 

federal). Isso gera conflitos ou tensões com alguns municípios que se veem obrigados a 

modificar ou revisar seu planejamento para a adoção de determinação que se justificam desde 

a perspectiva supramunicipal, mas que nem sempre constitui uma prioridade municipal.  

Ainda associado aos fatores de dificuldades acima especificados, a debilidade 

normativa das políticas brasileiras de Planejamento e ordenamento territorial constitui outro 

fator limitante para o desenvolvimento do planejamento. A implementação de um plano 
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territorial consiste em dois processos paralelos: a definição e aplicação normativa por uma 

parte, e a execução dos programas previstos, por outra parte. Um marco legal para dar suporte 

aos planos territoriais seria um instrumento fundamental para a gestão e o planejamento das 

políticas públicas de âmbito territorial. Isto é mais importante ainda se se considera que a 

execução do Plano é um processo social e administrativamente complexo. No desenrolar do 

Plano encontram-se diversas forças sociais com interesses contraditórios em relação ao uso e 

ocupação dos recursos, bem como inúmeras instituições que intervêm na administração do 

Plano. Todos esses fatores demandam um marco legal coerente e sólido que estabeleça regras 

e permita solucionar conflitos de interesses em nível local. 

Além disso, a ausência de instrumentos para o necessário consenso 

interadministrativo, e a própria concepção do Plano entendido mais como instrumentos de 

controle da ação territorial do que como plano para o desenvolvimento do conjunto do 

território a que se refere, bem como as dificuldades para se materializar algumas propostas de 

interesse territorial, são alguns dos aspectos que requerem aprofundar o debate e, inclusive, 

dotar o planejamento local de um marco legislativo vigente.  

Por último, apesar de o plano ser instrumento básico para o planejamento e gestão 

das políticas territoriais, acontece que falta no próprio plano a forma detalhada como se 

realizará sua implantação e seguimento. Da mesma forma não se verifica a criação de 

mecanismos e instrumentos necessários (técnicos, financeiros, institucionais, etc.) que sejam 

capazes de controlar o grau de materialização do plano, o que supõe um sério obstáculo para a 

posterior avalização e melhora das políticas territoriais. 
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CAPÍTULO VIII 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTRATÉGIAS COLETIVAS DOS 

AGRICULTORES: DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

NOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS. 
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8 POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTRATÉGIAS COLETIVAS DOS 

AGRICULTORES: DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS 

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS. 

 

 

A reduzida disponibilidade de recursos que a maioria dos agricultores familiares tem 

à sua disposição difículta o acesso destes a melhores condições de vida. Uma das motivações 

para a implantação das politicas públicas para o meio rural, como o Pronaf, foi incentivar os 

pequenos agricultores a encontrarem alternativas de renda como complemento ou não às 

atividades agrícolas. Neste sentido, as formulações teóricas das políticas passaram a 

incentivar a diversificação das atividades na agricultura familiar, desde  a possibilidade de 

agregar valor aos produtos agrícolas através de processos de elaboração até o incentivo ao 

desenvolvimento de novas atividades, inclusive não-agrícolas, com o objetivo de garantir 

maior oportunidade à população local. 

As incidências de atividades alternativas (diversificadas) passaram a ser vistas como 

importantes indícios de oportunidade para os agricultores familiares e meio de tranformação 

do mundo rural. No contexto das atuais política públicas a diversificação implica uma certa 

reformulação da atividade agrícola em que a inovação, diferenciação e qualidade jogam um 

papel fundamental. Esta relação pode estar associada a um tipo de atividade que não tenha 

relação direta com a agricultura, como o artesanato, o agroturismo ou atividades relacionadas 

a demanda de novos produtos e serviços, entre outras. Isso não significa a subistituição das 

atividades nos estabelecimentos, cada espaço concreto deve estabelecer suas estratégias 

adaptadas às suas características para não correr o risco de adotar formas de intervenções 

(externas) estereotipadas e uniformes em que a agricultura esteja ausente. 

O objetivo desse capítulo é conhecer as motivações que levaram os coletivos dos 

agricultores familiares a diversificar as atividades em seus estabelecimentos agropecuários, 

atentando para o papel das políticas públicas de desenvolvimento rural no processo de 

diversificação das atividades. A partir de algumas atividades diversificadas sugeridas pelos 

entrevistados (Figura 8.1) foi deteminada uma unidade de análise específica, apropriada para 

estudar a dinâmica da diversificação.  
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A hipótese se baseia nas motivações que conduziram os agricultores familiares a 

promover processos de diversificação de atividades, especificamente em suas associações, 

que não dispõem de todos os recursos necessários para desencadear processos inovadores.  

A defesa da diversificação se converteu em importante eixo das negociações teóricas 

das políticas de desenvolvimento rural do MDA. Cabe perguntar se a política pública 

responsável pelo meio rural brasileiro, é capaz de potencializar a diversificação econômica 

das atividades no meio rural, em áreas com acentuadas carências sócioeconômicas.  

Nesse contexto, a tentativa de compreender porque as atividades diversificadas de 

determinadas associações de agricultores familiares evoluem no sentido de se constituírem em 

atividades inovadoras, exige a utilização de um esquema argumental que combina 

basicamente duas fontes de influência: 

a) Precondições territoriais (históricas, culturais, sociais, econômicas etc.), que 

proporcionam o surgimento e a difusão do conhecimento em direção às atividades 

inovadoras, associadas ao conhecimento local derivado de indicadores como recursos 

humanos mais qualificados, experiência em trabalhos coletivos, de conhecimento 

técnico ou de tradição, como, por exemplo, o artesanato etc. Esses fatores podem estar 

associados a outros de caráter mais subjetivo, como relações sociais formais ou 

informais, valorização e sentido de pertinência e identidade com o lugar (MÉNDEZ, 

2001, p. 161). 

b) A existência de atores locais e/ou externos (públicos e/ou privados), condutores de 

estratégicas incentivadoras e difusoras de condições favoráveis capazes de despertar 

processos inovadores viáveis. Nesse caso, o fator central de análise é o papel das 

políticas públicas no processo de diversificação das atividades, dentro dos 

estabelecimentos agropecuários. 

O foco na atividade diversificada em uma área caracterizada como desfavorecida, 

como o Alto Oeste, pretende verificar as motivações para o desenvolvimento da atividade 

dentro do estabelecimento familiar e se as políticas públicas exerceram papel fundamental na 

diversificaçaõ. Em efeito, são geralmente nas áreas rurais com menor nível de 

desenvolvimento onde as oportunidades de diversificação das atividades são relativamente 

mais baixas e onde a renda é relativamente menor.  

Neste sentido, em primeiro lugar, empenha-se em conhecer as principais atividades 

existentes no Alto Oeste como importantes alternativas de diversificação agrícola e 

revitalização econômica da população rural. Em segundo lugar, verifica-se as motivações que 
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conduziram à diversificação dentro das unidades produtivas familiares e quais fatores 

desencadearam o processo de sua criação e consolidação. Por último,  considerando que as 

políticas podem favorecer o incentivo, a identificação de oportunidades e a redução dos 

obstáculos para a diversificação, verifica-se até que ponto é compatível o exercício da 

atividade diversificada com as orientações das novas políticas públicas para o meio rural?  

 

8.1 CONTEXTUALIZAÇÃO, DEFINIÇÃO E LÓGICA DA ESTRATÉGIA DE 

DIVERSIFICAÇÃO 

 

Nos últimos anos cresceu o número de bibliografias sobre novas atividades que 

surgiram no espaço rural. A morfologia que revelou se mostra com frequência como resultado 

de uma interrelação complexa entre políticas e práticas de “desenvolvimento rural”154, em que 

os estabelecimentos agropecuários (e a agricultura) passam por um processo extenso de 

transição, ainda não terminado, que se diversifica e se redefine como nova unidade (atividade) 

multifuncional e que se relaciona de diferentes maneiras, permitindo-lhes novas atividades 

econômicas (PLOEG, 2010, p.227). 

Nesse contexto, os atuais desafios socioeconômicos, que enfrentam a pequena 

produção agrícola familiar, exigem um número razoável de medidas para melhorar a vida dos 

agricultores e de suas famílias. Entre as medidas pretendidas pelas políticas públicas do 

MDA, ao introduzir estratégias de diversificação econômica da agricultura familiar, estão a 

geração de renda, a agregação de valor e o apoio aos produtos com potencial de inserção nos 

mercados. 

Algumas estratégias do MDA só fazem referências gerais à diversificação, outras, 

contém algumas ideias preliminares que os agricultores deveriam incorporar em seus 

estabelecimentos agropecuários. Em ambos os casos, a definição de diversificação pode variar 

desde as atividades que só atendem aos agricultores até as estratégias mais amplas de 

diversificação da economia do território. 

Pode-se considerar a diversificação como a adição de novas atividades à base 

produtiva do território rural, em geral, ou do estabelecimento agropecuário, em particular , 

com o objetivo de aproveitar melhor os fatores e recursos potenciais existentes. Desse modo, 

a diversificação se insere na lógica do modelo de desenvolvimento rural endógeno 

                                                 
154 Neste sentido, as práticas de desenvolvimento rural são o resultado de um massivo processo de cambio 

endógeno a partir das bases. 
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(FRANCÈS I TUDEL, 2002, p. 130), interpretando-se como estratégia de desenvolvimento 

rural direcionada à valorização e reorganização dos recursos locais, orientando-os para 

atividades alternativas à agricultura convencional155 e que gera um valor adiconal ao 

estabelecimento. O objetivo é reduzir a dependência e a vulnerabilidade das oscilações da 

atividade agrária e se apresenta como alternativa à especialização produtiva agrária. Ou seja, a 

diversificação se opõe à especialização. 

A lógica da estratégia de diversificação se adapta perfeitamente ao âmbito das 

atividades diversificadas, dentro do estabelecimento agropecuário de produção familiar, que 

se caracteriza como o desenvolvimento de atividades agrárias não convencionais ou 

atividades não agrárias, mediante a introdução de atividades complementares, que permitam 

valorizar e otimizar os recursos endógenos (tanto humanos quanto físicos) do 

estabelecimento. A atividade de diversificação é especialmente importante, principalmente 

nos estabelecimentos de agricultura familiar que, por sua dimensão e localização, adquirem 

renda agrária insuficiente para manter sua viabilidade. 

A diversificação no estabelecimento agropecuário faz referência ao processo de 

ampliação da quantidade de bens e serviços produzidos no estabelecimento (diversificação 

horizontal) e à incorporação de valor adicionado aos outputs agropecuários obtidos 

(diversificação vertical). Centra-se nas características dos estabelecimentos, como unidades 

produtivas, e na orientação produtiva de bens e serviços comercializáveis, como resultado de 

decisões tomadas pelos responsáveis. Entre as vantagens da diversificação está a redução dos 

riscos, das vulnerabilidades e das incertezas do estabelecimento agrícola, seja em função do 

clima, do desempenho das atividades, dos preços dos produtos agrícolas, do mercado, de 

doenças, entre outros. 

 

8.1.1 Tipologias das atividades de diversificação 

 

Para Checci et al. (1979), apud Francès i Tudel (2002), a diversificação se 

caracteriza tradicionalmente como a realização de diversas atividades vinculadas à produção 

agrária, em que coexistem variedades de atividades agropecuárias simultaneamente, ou 

melhor, associa-se com frequência com a atividade agrícola e pecuária, no mesmo 

estabelecimento agropecuário. Na prática, a lista se modifica e a literatura acadêmica 

                                                 
155 Consideramos agricultura convencional, a agricultura característica do modelo de modernização e 

intensificação agrária e como agricultura tradicional, o modelo de agricultura anterior ao processo de 

modernização e intensificação agrária. 
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incorpora acepções como: “não convencionais, inovadoras e/ou alternativas”. A incorporação 

de atividades inovadoras e/ou alternativas no estabelecimento, têm levado ao conceito de 

Alternative Farm Entreprises no meio acadêmico. No meio político administrativo, considera-

se que existe diversificação quando se ampliam as fontes de renda dos estabelecimentos 

agropecuários. 

De acordo com Ilbery (1991), são muitas as interpretações do que se considera “não 

convencional”, que vai desde a introdução de cultivos ou de práticas pecuárias que, mesmo 

convencionais, são novidades na região, até a introdução de novas variedades de cultivos ou 

técnicas de produção ou recuperação de práticas ou variedades tradicionais desaparecidas. 

Alguns autores fazem referências às atividades, cuja produção se destina ao uso industrial ou 

não alimentício, outros se detém à diversificação como estratégia de empresa, dentro das 

decisões relacionais com a determinação dos objetivos a serem alcançados (MENGUZZATO; 

RENAU, 1991). 

Os trabalhos de Slee (1990); Roux et al (1999) e Ilbery (1991) tratam do tema da 

diversificação, dentro dos estabelecimentos agropecuários, reunindo uma variedade de 

elementos e pontos que nem sempre facilitam seu entendimento e sua definição. Slee (1990), 

estabelece considerações dentro de uma classificação de difícil compreensão que, dada a 

ambiguidade dos termos, possibilita a inclusão da mesma atividade em diferentes categorias. 

Sobre as bases da definição proposta pelo autor, tem-se dificuldade de explicar, por exemplo, 

em qual categoria entraria a produção ecológica para o mercado, que entraria na categoria 

“aumento do valor adicionado em cultivos não convencionais” e em “atividades agrárias não 

convencionais”. 

A esse respeito, Roux et al (1999) apud Francès i Tudel (2002) situa a questão da 

diversificação dentro de uma perspectiva que identifica quatro tipos de diversificação, dentro 

do estabelecimento agropecuário, em função das atividades e da finalidade ou do motivo que 

as orientam. Ao tipificar a diversificação por tipo de produto, por processo de produção, por 

tipo de mercado e pela diversificação dos serviços, o problema radica em que, ao supor uma 

classificação, que associa a finalidade ou motivo de cada tipo de diversificação, o autor teria 

dificuldade de classificá-la adequadamente. Como bem explicou Francès i Tudel (2002, p. 

136), que considera desacertada a hipótese de fazer essa associação, uma vez que “a eleição 

de alguma atividade, incluída na diversificação, responde frequentemente à estratégia de 

complemento de renda e o mercado é um elemento essencial”. 
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Quadro 19 – Tipologia de diversificação dentro dos estabelecimentos agropecuários 

Slee (1990) 

1. Turismo e atividade de ócio 

2. Aumento do valor adicionado em cultivos não convencionais 

3. Atividades agrárias não convencionais 

4. Uso de edifícios antigos e recursos 

      Roux et al.(1999) 

1. Diversificação por tipo de produto. Introdução de um ou mais variedades de cultivos 

convencionais ou novos, esta estratégia está relacionada a necessidade de complementar 

rendas e buscar novos mercados 

2. Diversificação através do processo de produção. Modificação das técnicas de 

produção. A modificação das pautas de produção é consequência de fatores de demanda ou 

de política. 

3. Diversificação através dos mercados. O principal objetivo é a valorização da 

produção agrária. O mercado é o elemento crucial para este tipo de diversificação. 

4. Diversificação através dos serviços. O elemento principal é o desenvolvimento de 

atividades não agrárias. Nesta atividade se inclui o turismo e o ócio. 

Ilbery (1991) 

Diversificação agrária 

1. Atividade não convencional 

2. Exploração florestal orientada as 

funções energéticas, de ócio, 

conservação, etc. 

3. Contratação de máquinas e 

serviços agrários 

Diversificação Estrutural 

1. Turismo: hospedagem, e atividades de ócio, 

restauração. 

1. Aumento do valor adicionado da 

produção agrária via venda direta. 

2. Diversificação passiva, aluguel de terra 

ou edifícios para usos agrários. 

Fonte: Elaborado a partir de Francès i Tudel (2002, p. 136) 

 

Finalmente, Ilbery (1991) faz distinção entre diversificação agrária e diversificação 

estutural. A primeira, incorpora as atividades primárias não convencionais (cultivos, pecuária, 

técnicas novas na região, etc.), as atividades florestais (funções energéticas, de ócio, 

conservação etc.) e a contratação de máquinas e serviços agrários. Já a diversificação 

estrutural, refere-se às atividades não agrárias, que tem como base produtiva os recursos da 
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propriedade ou estabelecimento agropecuário. Nas duas definições, o autor sinaliza para a 

classificação de subcategorias mais detalhadas, procurando adequa-las de acordo com os 

âmbitos da realidade geográfica. Percebe-se um caráter menos excludente, ao permitir que 

uma atividade pertença a mais de uma categoria.  Dessa forma, as duas classificações 

sugeridas por Ilberry, mostram-se mais abertas e permitem maior grau de flexibilidade, 

segundo as situações agrárias de cada zona. 

Assim, a diversificação no estabelecimento agropecuário inclui somente as 

atividades produtivas empreendidas pela família, associada ou com sua autorização, cujo 

desenvolvimento tem ralação com o marco físico do estabelecimento, excluindo-se, portanto, 

todas as atividades realizadas pelos membros da família, fora do propriedade familiar de 

produção. Assim, a unidade de análise é o estabelecimento agropecuário, e não a família. 

Desse modo, diferenciam-se os conceitos de diversificação dentro do estabelecimento 

agropecuário (DDEA) e da pluriatividade. Enquanto o primeiro se refere ao desenvolvimento 

de processos produtivos, que se realizam dentro do estabelecimento agropecuário, o segundo 

se refere às distintas atividades laborais densenvolvidas pelos membros da família, dentro ou 

fora do estabelecimento agropecuário. 

 

8.1.2 As tipologias de diversificação para a análise empírica no território do Alto Oeste  

 

Para a categorização da diversificação no território do Alto Oeste, partimos da 

classificação exposta por Ilbery (1991), que divide a diversificação como agrária e estrutural. 

A diversificação agrária se concentra nas características do estabelecimento como unidade 

produtiva e na orientação produtiva de bens e serviços comercializáveis, como resultado da 

decisão dos responsáveis pelo estabelecimento. A diversificação estrutural inclui ampla 

categoria de atividades com características  indiretamente agrárias. Dada a amplitude da 

classificação desses conceitos, considera-se  importante adequar ambos os tipos de 

diversificação à realidade do Alto Oeste. 

Nas atividades diversificadas, também se percebe aspectos que caracterizam os 

produtos com a identidade territorial. Nesse sentido, para a realidade do Alto Oeste, é 

importante considerar a oportunidade de aproveitar os atributos da demanda social e os 

recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades de diversificação, que adquirem 

especial relavância para o território. São oportunidades que favorecem o aproveitamento de 



402 
 

atividades diferenciadas com base na especificidade local (biodiversidade nativa, saber fazer 

local) e na tradição (cultura/história), conforme Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Oportunidades a aproveitar: Demanda social e atributos disponíveis 

Atributos da demanda social (Segmento de 

Consumidores) 

Ativos disponíveis para desenvolver 

produtos (no caso da apicultura) 

O Orgânico e natural; 

O saudável; 

Biodiversidade local (nativa); 

Conhecimentos tácitos 

O exótico 

A origem 

Biodiversidade local (nativa); 

Saber fazer local; 

Participação de atores locais População rural local 

Fonte: Elaboração própria (2013). 

 

Esses fatores podem contribuir para a regeneração das áreas rurais, que protagonizam 

experiências e iniciativas operativas de empreendimentos. É um conjunto de atividades, ideias 

e práticas vinculadas às especificidades locais (biodiversidade e saber fazer) e à cultura da 

vida cotidiana, justificadas a partir de dinâmicas que consolidam iniciativas para a promoção 

social, a partir da mobilização das especificidades locais e dos fatores culturais. 

 

Figura 36 – Produtos diferenciados existentes no território 

 

 Fonte: Elaboração própria (2013). 

 

Para os objetivos dessa parte do trabalho, optou-se por estudar a diversificação 

agrária. Interessa unicamente os grupos de estabelecimentos agropecuários com atividade 

diversificada centrada na valorização da produção agrária (transformação e venda direta), 

como resultado da decisão dos responsáveis pelo estabelecimento. 
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8.1.3 Principais atividades como alternativas de diversificação que estão sendo 

desenvolvidas no Alto Oeste  

 

Entre as atividades, como alternativas de diversificação desenvolvidas e/ou com 

possibilidade de desenvolvimento no território do Alto Oeste, a apicultura apresenta maior 

destaque para o pequeno agricultor, na opinião dos entrevistados, especialmente em função do 

alcance e da facilidade de negócio que a atividade proporciona. Seguem essa atividade a 

agroindústria e o artesanato, estas com menos peso no território, segundo os entrevistados. 

Em alguns casos, pequenos agricultores – ou algum membro de sua família – 

passaram a apostar em atividades alheias à atividade tradicional para converter “novas 

atividades” em fontes geradoras de renda complementar. Em outros casos, a preocupação por 

criar um valor adicionado aos produtos agrícolas do estabelecimento, estimulou o homem do 

campo a buscar meios de comercializar sua própria produção. Todas essas maneiras de 

abordar a diversificação de seus produtos, converteram-se em novas perspectivas de negócios 

para as atividades desenvolvidas no interior dos estabelecimentos dos agricultores familiares.  

As respostas dadas pelos entrevistados, também mostram o potencial do território em 

relação à necessidade do aproveitamento de alguns recursos locais, considerados pelos 

próprios agricultores, como recursos potenciais, mas que são pouco ou nada aproveitados. São 

atividades potenciais que, devido a falta de apoio e condições financeiras dos moradores para 

explorar potencialmente os recursos autóctonos, preferem não arriscar. 
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Figura 37 – Atividades como alternativas de diversificação econômica no território 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores sociais 

selecionados, 2010 E 2011. 

 

Os resultados apresentados pelos entrevistados, sobre as principais atividades 

diversificadas desenvolvidas no território, dá subsídios para definir as atividades dentro da 

tipologia sugerida (item 8.1.2). Ou seja, atividades diferenciadas com base na especificidade 

local (biodiversidade nativa, saber fazer local) e na tradição (cultura/história). Assim, no 

campo das especificidades, as principais atividades apontadas pelos entrevistados como 

alternativas de diversificação no Alto Oeste são a apicultura e agroindústria; já no campo da 

tradição podemos considerar a atividade pecuária, dada sua importância tradicional e cultural 

no âmbito dos estabelecimentos agropecuários das famílias rurais. 
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Figura 38 – Atividades diversificadas com base nas especificidades e tradição 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas a atores sociais selecionados (2013). 

 

A diferença das novas atividades (diversificadas) em relação as atividades 

convencionais sobre a satisfação da população e a economia local radica em que (agora) as 

vantagens e benefícios obtidos não são consequências apenas das atividades agrícolas 

tradicionais, senão do aproveitamento (complementário ou secundário) das oportunidade das 

novas atividades.A presença dessas atividades são, sem sombra de dúvidas, úteis e atrativas, 

dado que também permitem a incorporação de mão de obra local para a realização de tarefas 

que exigem pouca ou baixa qualificação para o seu mantimento e/ou gestão. Além disso, 

oportuniza o surgimento de atividades complementares capazes de ocupar o vazio que as 

atividades agrícolas não preencheram, combinando o processamento de produtos no âmbito 

do estabelecimento e a construção de novos (e breves) vínculos com os consumidores.  

Percebe-se que atualmente muitos agricultores do Alto Oeste estão implicados em 

diversificar seus produtos, uns há mais tempos, mas a maioria em períodos mais recentes, 

embora ainda seja uma atividade incipiente. O estabelecimento chega a se redefinir como uma 

nova unidade multifuncional que se relaciona de diferentes maneiras com a sociedade e a 

natureza; a diversificação das atividades também implica na criação de novas redes que se 

vinculam com os consumidores.  

 

8.1.4 As Atividades diversificadas como alternativas potenciais do Alto Oeste 

 

A Figura 37 mostra as atividades que apresentam baixo desenvolvimento (ou ainda 

não existe) no território, mas que são consideradas pelos entrevistados como atividades 

diversificadas com grandes potenciais de densenvolvimento no Alto Oeste. São atividades que 

Produtos 

diferenciados com 

base em 

Biodiversidade 

Nativa 
Especificida

de 

 

Tradição 

Saber fazer local 

Cultura/história 

Agroindústr

ia 

 

Apicultura 

 

Pecuária 



406 
 

podem ser empreendidas no marco da diversificação na área de estudo e que vão desde a 

agricultura orgânica ao turismo rural, mas com importância potencial, que se reflete em 

oportunidades relacionadas ao meio ambiente, à economia verde, à conservação, ao turismo 

etc. 

Certamente, o poder público, por meio das políticas públicas, desempenharia 

importante papel no sentido de introduzir ações mais amplas, em matéria de diversificação, 

bem como afrontar problemas que dificultam a criação de novas atividades econômicas e que 

oferecem benefícios tanto à comunidade dos agricultores quanto ao entorno onde vivem.  

O setor de artesanato costuma ser uma das primeiras ideias que vêm à mente dos 

entrevistados, quando se fala em opções de diversificar as atividades no meio rural do 

território. Essa região dispõe de número razoável, de recursos e de habilidades, capaz de 

oferecer diversos produtos artesanais nos mercados locais, com grande potencial de melhorar 

a renda da população. Além disso, nas últimas décadas, muitas comunidades se deram conta 

de que a criatividade dos habitantes pode gerar novas atividades e formas de ocupação, como 

o artesanato, associados aos sentimentos, que reforçam a identidade local, muito forte em 

algumas comunidades. As artes e ofícios tradicionais são inerentes a muitas comunidades 

rurais da região.  

Na agricultura orgânica, não faltam exemplos, no território do Alto Oeste, de 

agricultores isolados, que desenvolvem suas atividades mesmo sem o apoio de órgãos 

governamentais. Para alguns entrevistados, ese tipo de atividade tem grande potencial de 

desenvolvimento no território. São geralmente iniciativas isoladas, mas que podem ter efeito 

significativo de difusão, por se tratar de atividades que ganharam  importância, devido à 

forma de produção, respeitosa ao meio ambiente e à geração de produtos mais saudáveis, 

fatores especialmente valiosos. Esse tipo de atividade é a opção apropriada para áreas cujas 

atividades tradicionais estão em declive e que não são suficientemente atrativas para o 

desenvolvimento de outras atividades, como o turismo rural, por exemplo. 

O turismo rural tem, em efeito, grande potencial na criação de empregos, diretos e 

indiretos, relacionados aos produtos e serviços do território, que contam com número 

significativo de riquezas naturais e culturais (montanhas, cavernas, trilhas, eventos 

tradicionais etc). Alguns municípios do Alto Oeste, especialmente os serranos (Martins e 

Portalegre), já são bastante conhecidos como destinos turísticos, no âmbito territorial e 

estadual, mas os benefícios dessas atividades não são extensivos às comunidades rurais. Nesse 

aspecto, as políticas públicas podem ajudar com atividades de apoio e com promoção de 

iniciativas e de projetos concretos de expansão dos recursos turísticos nessas áreas. Mas, para 
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isso ser possível, seria importante a intervenção das administrações públicas, (Estado e os 

municípios do território), para juntas tratarem o turismo rural como instrumento de política 

socioeconômica, sobretudo, para manter e fixar a população dos pequenos municípios rurais. 

De acordo com os entrevistados, entre as atividades desenvolvidas ou com potencial 

de desenvolvimento no território, está a agroindústria. As principais atividades agroindustriais 

realizadas no território, no âmbito dos estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar, 

são as “casas de farinha”, os engenhos de cana de açucar e as unidades de beneficiamento do 

leite de vaca, com a produção de queijo. Estas são geralmente atividades com fortes vínculos 

de tradição e cultura, herdadas de gerações passadas. 

As estratégias de agregação de valor da produção, dentro dos estabelecimentos 

familiares, na visão dos agricultores, são apontados como importantes alternativas para 

complementar suas rendas e, dessa forma, a agroindústria desempenha papel fundamental 

nesse cenário, dada a capacidade de agregar valor aos produtos locais. Entretanto, apesar da 

importância da atividade para a região, a baixa motivação e interesse pela atividade consiste 

na falta de recursos financeiros suficientes para a construção de infraestrutura básica, a 

aquisição de equipamentos e, até mesmo, para a formação de capital de giro.  

Na sequência, será feito o estudo de caso, como forma de complementar as 

informações colhidas junto aos diferentes atores do território e para reforçar a análise e 

verificar a validade das hipóteses dessa parte do trabalho. 

 

8.2 A APICULTURA COMO ESTUDO DE CASO DA ATIVIDADE DIVERSIFICADA 

 

A escolha da apicultura, como unidade de análise para esta parte do trabalho, está 

relacionada às respostas dadas aos questionários pelas associações de agricultores, pelos 

técnicos de assistência rural e por informantes chaves, conhecedores da realidade local. No 

geral, 64% dos entrevistados valorizaram a apicultura, como uma das atividades existentes no 

território e como importante alternativa de diversificação das atividades nos estabelecimentos 

agropecuários. Além disso, a atividade apícola apresenta algumas mudanças na paisagem do 

território, com relativa importância do setor, especialmente como atividade complementar, 

cuja produção aumentou. Apesar de ser ainda uma atividade pequena, a apicultura constitui 

uma peça estratégica como forma de diversificar a renda dos estabelecimentos agropecuários 

dos pequenos agricultores. Essa importância se reflete no estado do Rio Grande do Norte e no 

território do Alto Oeste. 
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No estado do Rio Grande do Norte, a apicultura ganhou impulso como atividade 

econômica acessível ao pequeno agricultor, a partir da criação da Federação Apícola do Rio 

Grande do Norte (FARN), no ano de 2001, que reuniu e apresentou os pequenos agricultores 

de forma organizada. A atividade se desenvolve no estado por pequenos produtores com 

relevante potencial de participação no mercado nacional. O estado  apresenta condições 

naturais para a produção de mel, devido à grande diversidade da flora, condições climáticas 

favoráveis e importante número de produtores. O estado ocupou, em 2010, o 5º lugar do 

nordeste156 na produção de mel, com produção de 1.107 toneladas e crescimento de 601%, de 

1999 até 2009.   

O terrotório do Alto Oeste tem uma produção de mel correspondente a 174,2 

toneladas, equivalente a 43% da produção estadual. O último censo demográfico do IBGE, 

referente ao ano de 2010, aponta para a existência de 68.318 domicílios particulares, no Alto 

Oeste. Se a produção de mel for dividida pelo número de domicílios do território, obtém-se o 

coeficiente de aquisição domiciliar percapita do Alto Oeste (2,10 Kg por domicílio). Cabe 

esclarecer que esses dados são mera estimação, uma vem que existem áreas em que o 

consumo do produto varia para mais ou menos.  

  

8.2.1 Municípios do Alto Oeste com maior produção de mel. 

 

Na produção de mel por município, São Miguel ocupa a liderança e aparece como o 

maior produtor de mel do Alto Oeste, com 24,8 toneladas de mel em 2011. O valor alcançado 

por este município é maior que o dobro da produção de Portalegre, quarto lugar no 

levantamento territorial. O município de Marcelino Vieira ocupa o segundo lugar na procução 

de mel, com números também expressivos. 

 

 

 

 

 

                                                 
156 O Nordeste é a segunda região que mais produz mel no Brasil, com uma produção de 14.963 toneladas. De 

1999 a 2009, a produção da região aumentou 435,36%. (SEBRAE, 2011). No Brasil a produção de mel 

aumentou em 60%, entre 2001 e 2010, segundo o IBGE. 
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Tabela 14 – Ranking dos 10 municípios do Alto Oeste maiores produtores de mel - 2011 

Classificação Município 

 

Produção (Kg) % sobre o total do 

território 

1 São Miguel 24.870   14,3 

2 Marcelino Vieira 15.320 8,8 

3 Almino Afonso 13.500 7,8 

4 Portalegre 11.640 6,7 

5 Luís Gomes 10.240 5,9 

6 Doutor Severiano 9.800 5,6 

7 Alexandria 8.750 5,0 

8 Rafael Fernandes 8.740 5,0 

9 Antonio Martins 7.520 4,3 

10 Martins 6.320 3,6 

Fonte: IBGE (2012). 

 

Apesar de São Miguel ser o maior produtor de mel de abelha, o município de 

Marcelino Vieira tem o melhor preço médio, entre os principais produtores, com valor de R$ 

4,5 por litro, em média. Apesar da diferença do preço médio, de alguns municípios em relação 

a outros, o importante é que a maioria deles contam com grande potencial para o bom 

desenvolvimento da atividade. 

 

8.2.2 Estrutura dos estabelecimentos e início da atividade diversificada em apicultura: 

aspectos principais 

 

Na pesquisa de campo, realizada com 14 associações diversificadas em apicultura, 

foi possível verificar que contavam, em média, com 392 agricultores cadastrados, apenas um 

53% do total dos que participavam ativamente. Ainda assim, esses números não devem 

corresponder à totalidade dos apicultores, tendo em vista que muitos associados não 

desenvolvem a atividade. 

Os agricultores, que constituem a base social das ssociações apícolas, são na maioria 

proprietários de pequenas extensões de terras, dos estabelecimentos agropecuários (34%), 

com superfícies médias que variam entre 2 e 10 hectares, seguidos dos estabelecimentos com 

tamanhos médios até 3 hectáreas (24,1%). São, em geral, estabelecimentos localizados em 

áreas onde a cultura tradicional se desvirtuou menos, aglutinando alguns elementos da 

paisagem local e da cultura, como ativo essencial que ainda mantém o apego da população. A 

organização do trabalho, em base de mão de obra familiar, é outra característica fundamental 
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dos apicultores familiares afiliados às associações. Como característica geral dos 

estabelecimentos agropecuários do território, os agricultores associados também se dedicam à 

criação de animais em pequena escala (vacas “de leite”, ovinos, caprinos, etc.) e à agricultura, 

vendendo seus excedentes. 

 

8.2.2.1 A estrutura familiar 

 

Os principais aspectos que caracterizam a estrutura familiar dos estabelecimentos 

entrevistados são os seguintes: 

a) Os responsáveis pelas associações diversificadas em apicultura e os membros dos 

estabelecimentos agropecuários, que atuam com a apicultura, são predominantemente 

do sexo masculino. Nesse estudo, 100% desssas atividades são dirigidas por homens. 

b) São pessoas relativamente jovens, com idades inferiores a 50 anos (53,6%) 

c) Existe elevado percentual de matrimônios. Ou seja, em mais de 85% dos casos, os 

titulares dos estabelecimentos são casados; 

d) O nível de estudos dos entrevistados, predominantemente, é o segundo grau completo 

(22,1%), seguidos pelo primeiro grau incompleto (18,4%), primeiro grau completo 

(1,9%), analfabetos (9,3%), segundo grau incompleto (8,3%), nível superior 

completo(7,4%) e com nível superior imcompleto  (5,5%). 

e) A família mais comum é composta por 3 e 4 pessoas (57,6%) 

f) A atividade diversificada da apicultura ocupa, em média, 2,5 pessoas. No entanto, 

existem casos em que essa quantidade varia de 1 a 6 pessoas envolvidas. 

 

A existência da apicultura no território do Alto Oeste ainda é muito limitada, e sua 

realidade é algo pontual. Por ser uma atividade relativamente nova, a apicultura ainda é 

desconhecida pela maioria da população, inclusive por muitos dos técnicos responsáveis pela 

assistência técnica e pelo desenvolvimento regional da atividade. Como consequência, a 

improvisação e a distorção de técnicas apícolas são práticas comuns e o resultado aquém do 

real potencial apícola da localidade.  

O desenvolvimento da atividade no território se realiza de forma relativamente lenta. 

Os estabelecimentos agropecuários desenvolvem as atividades apícolas de forma artesanal, 

adaptando-se para poder sobreviver e, ao mesmo tempo, associa boa parte do tempo se 

ocupando com outras atividades no estabelecimento. 
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8.2.2.2 O início da atividade associativa 

 

De acordo com os entrevistados, muitos motivos desencadearam na criação das 

associações. Em grande parte dos casos as associações com atividades apícolas vieram de 

antecedentes importantes até se definirem como tais. Algumas associações foram criadas 

motivadas por exigências de programas de fomento às atividades agropecuárias. Outras, 

nascidas da necessidade livremente expressa pelos agricultores e algumas tiveram, como tela 

de fundo, problemas motivados pelas dificuldades enfrentadas pela agricultura, levando a 

muitos agricultores a se organizarem para introduzir novas atividades capazes de diversificar 

a produção local e de melhorar as condições sociais e econômicas de suas famílias. Outras 

associações nasceram de forma muito diversa, de maneira que não se pode especificar a 

causa. 

Contudo, o trabalho experimental de técnicos extensionistas, estimulando e apoiando 

grupos reduzidos de agricultores, em comunidades rurais dos municípios no território, 

também foram reconhecidos como fatores importantes. Dentro da nova filosofia de trabalho, 

adotada pelos coletivos, foi necessária a participação de colaboradores no sentido de orientar 

práticas e técnicas adequadas à atividade e adaptadas às condições socioeconômicas das 

comunidades. 

As informações das tabelas 15 e 16 são ilustrativas, sobre as opiniões dos 

agricultores familiares em relação às motivações que desencadearam o início das 

organizações coletivas no Alto Oeste157, especialmente no que se diz respeito às propostas 

iniciais e às funções básicas desses coletivos. 

 

Tabela 15 – Valorização dos associados em função do nascimento e existência das 

associações 

                                                                                                                                  (%)                                                                     

A maioria das associações nasce para conseguir recursos financeiros (ajudas 

públicas) e desaparecem quando acabam estes recursos 

 

Concorda totalmente 57 

Concorda em parte 43 

Discorda totalmente - 

Neutro (nem concorda/nem discorda) - 

                                                 
157Vale salientar que as perguntas referentes à motivação da atividade coletiva foram feitas à todas as associações 

entrevistadas, diversificadas ou não. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas com representantes dos coletivos de 

apicultores (2011). 

  

Tabela 16 – Valorização dos associados em relação às funções básicas das associações 

                                                                                                                                    (%) 

As associações já nascem sem suas funções básicas mais importantes: a 

independência e autonomia. Ou seja, já nascem bastante limitadas (ou 

impedidas) de perseguirem seus objetivos e de seus associados. 

 

Concorda totalmente 67 

Concorda em parte 33 

Discorda totalmente - 

Neutro (nem concorda/nem discorda) - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas com representantes dos coletivos de 

apicultores (2011).  

 

Percebe-se que, as reflexões coletivas sobre as potencialidades locais no âmbito das 

organizações apícolas, ainda são incipientes, apesar de já existirem experiências e trocas de 

informações que possibilitam o diálogo e que desencadeiam tais reflexões. Em muitos casos, a 

dificuldade da reflexão em grupo, é facilitada pela baixa participação e, nesse sentido, a 

missão da associação enquanto espaço plural e aberto, transforma as discussões em um 

constante ajuste de interesses, muito mais financeiros (ou políticos) do que uma decisão 

racional de planejamento de médio e longo prazos, contribuindo para elevada dose de 

empirismo e amadorismo, no trato de importantes questões que lhes são inerentes. 

 

Tabela 17 – Valorização dos associados em função do funcionamento das associações 

                                                                                                                                    (%) 

Geralmente as funções das associações se limitam a decisões sobre o uso dos 

recursos financeiros e fazem poucas reflexões coletivas sobre a capacidade da 

comunidade rural em descobrir e desenvolver sua potencialidade ou vocação. 

 

Concorda totalmente 84 

Concorda em parte 16 

Discorda totalmente - 

Neutro (nem concorda/nem discorda) - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas com representantes dos coletivos de 

apicultores (2011).  

 

Longe da usual característica das associações, algumas tendem, cada vez mais, a se 

deixar levar por conselhos de técnicos ou especialistas que lhes assessoram e que usam de 

suas posições influentes em ações que as associações deveriam empreender em fins 
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específicos que, em algumas circunstâncias, se distanciam da possibilidade de organização 

articuladora, em favor dos interesses dos seus associados. Isso se deve, em parte, ao contexto 

de crescente heterogeneidade social, que repercute na gradual fragmentação dos coletivos de 

agricultores.  

Com frequência, as mobilizações das associações se manifestam, com certo grau de 

organização e planejamento, em muitos casos, quando consideram que existe ocasião 

adequada para aproveitar mais eficientemente os meios que dispõem para conseguir os fins 

almejados. Em geral, as associações de agricultores apresentam desvantagem importante 

quando participam de negociações com outras organizações. A falta de informações e de 

assessoria dificultam as associações no sentido de tomarem partes plenas em determinadas 

discussões, acordos, estratégias de negociações e estudos essenciais sobre temas 

imprescindíveis para o interesse coletivo. 

Certas atitudes e conflitos, dentro das associações, causam “mal estar” por parte de 

alguns associados. Apesar disso, não se pode fazer nenhum juízo de valor a essa constatação, 

mesmo porque, em muitos casos, as associações158 têm cumprido importante papel como 

articuladora dos apicultores (SEBRAE, 2011). Além disso, quando determinadas atuações 

políticas de desenvolvimento rural se revertem em alternativas (programas) de financiamento 

e em ajudas para atividades no meio rural, é possível que, aos poucos, atitudes e 

comportamentos conflitivos, entrem em consenso e, segundo os entrevistados, isso sempre 

tem sido possível. 

O papel da associação é importante porque vincula um conjunto de associados entre 

si, conectando-os com um discurso relativamente comum.  As pessoas que participam desses 

coletivos, habitualmente, podem ter autoridade e capacidade de decisão, que é determinante 

na hora de argumentar positivamente para a mudança, como uma direção desejável da própria 

organização. Em última instância, os associados buscam, nas associações, significados que 

lhes ajudem a explicar seus próprios problemas e a encontrar soluções alternativas. Apesar 

das preferências e da motivação comumente parecerem pouco claras e confusas, mesclando-se 

diferentes motivações, sem que haja motivos predeterminados. 

                                                 
158No Alto Oeste também se adverte, como ocorre com a maioria das associações de agricultores em várias 

partes do país, uma diminuição do número de associados. São vários os fatores que explicam essa diminuição 

ocorrida nos últimos anos, destacando entre outros a diminuição do número de estabelecimentos agropecuários e 

de população ativa na agricultura. Associado a isso, fatores como a baixa rentabilidade dos produtos agrícolas e a 

falta de chuvas regulares nesta região também são fatores determinantes para o abandono das atividades 

agropecuárias e, consequentemente, da redução de associados, cuja tradição do associativismo território é 

tradicionalmente baixa. 
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Em geral, percebe-se que os coletivos têm dificuldades em desenvolver atividades 

prolongadas, que favoreçam ao máximo a participação da população local, que, muitas vezes, 

faz-se necessário procurar profissionais (de outros lugares), capazes de ajudar a dar 

continuidade às suas propostas. Esse é um fator importante, se levar em conta a escassa 

participação, não apenas porque, cada vez mais, existe menos gente disposta a aceitar 

responsabilidades como, por exemplo, participar dos conselhos de direção, ou desenvolver 

determinada atividade, mas também por haver atitudes de “indiferença” que, na maioria das 

vezes, “obriga” as mesmas pessoas a estarem à frente de quase todos os âmbitos da vida 

associativa local. É evidente que essa forma de atuar implica em consequências sobre o 

próprio tecido associativo territorial (figura 39). 

 

Figura 39 – Principais características do tecido associativo no Alto Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos atores sociais (2010, 2011). 

 

Os resultados mostram que as atividades associativas no território geralmente se 

apoiam em atuações e propostas externas com incidência local. Por um lado, um ponto 

favorável nesse aspecto, pode ser o atrativo extra que permite superar o relativo 

tradicionalismo de algumas associações, especialmente naquelas comunidades em que a 

população se encontra com idade mais avançada. Por outro lado, esta prática pode se tornar 

“vício” e prejudicar as questões locais, que necessitariam de atuações nascidas na própria 

comunidade. Além desse aspecto, a forte dependência da associação em relação aos recursos 

financeiros, provenientes dos governos, condiciona o desenvolvimento de atividades, que 

limita, em muitos casos, o simples funcionamento ordinário da associação. Na incapacidade 

ou na insuficiência de participação de membros da associação, por falta de tempo ou mesmo 

desinteresse/desmotivação, essa limitação impossibilita até o apoio profissional e/ou técnico 

com experiência. 
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Essas são algumas das principais características dos coletivos, que constituem o 

núcleo principal do tecido social organizativo na área rural analisada. No entanto, as críticas 

realizadas às associações devem ser acompanhadas de profundas reflexões, que permitam 

buscar novas alternativas, imprescindíveis no organograma de qualquer projeto de 

desenvolvimento com o enfoque territorial. 

 

8.2.2.3 Principais motivações para iniciar a atividade diversificada em apicultura. 

 

Quais os motivos que podem induzir os agricultores e/ou seus coletivos a iniciarem 

um processo de diversificação de suas atividades? De uma perspectiva lógica, deve-se supor 

que a diversificação das atividades obedece à necessidade de responder ao problema 

específico, de natureza econômica e/ou técnica, que os membros da associação consideram 

importante resolvê-lo. Portanto, a identificação do problema seria a razão lógica e a condição 

indispensável para iniciar a atividade diversificada. Talvez, de acordo com as entrevistas, a 

situação que melhor ilustra o processo de mudança se encontre nos argumentos utilizados 

pelas associações diversificadas, para explicar o porquê do início da atividade, apesar de, em 

muitos casos, ser difícil (ou não ser possível) separar claramente os argumentos das 

motivações próprias dos presidentes e/ou de alguns sócios das referidas associações. Esse fato 

pode ser justificável, em parte, devido às próprias características e funções de grande parte 

das associações, ainda pouco definidas.  

A razão principal para iniciar a atividade apícola é para completar as rendas agrícolas 

(68%). De fato, a característica principal é, na opinião dos entrevistados, ser inicialmente uma 

atividade estritamente complementar, mas com possibilidades de desenvolvimento autônomo. 

Apesar das diferentes opiniões sobre o início da atividade, segundo os entrevistados, que 

participaram desde do início da associação, a possibilidade de complementar a renda, no 

estabelecimento, estimulou o início, para diversificar as atividades no estabelecimento 

agropecuário. Frente à necessidade de completar a renda, opta-se pela apicultura, por ser uma 

atividade viável na região, com custos relativamente baixos e que aproveita alguns recursos 

existentes no âmbito do estabelecimento. A partir dos recursos existentes, especialmente de 

mão de obra que o agricultor possui, passaria a reordenar suas atividades com um novo tipo 

de produção para obter melhores resultados, tanto econômicos e sociais. 

Os poucos recursos, oferecidos fora do estabelecimento para o início da atividade, 

estiveram relacionados ao assessoramento na implantação da atividade. Mesmo reconhecendo 
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que essas intervenções desenpenharam um papel relativamente importante, em alguma fase do 

processo de diversificação, muitos apicultores consideram que, o modelo de orientação estaria 

apoiado na apicultura como disciplina científica, com pouca importâcia prática, especialmente 

no decorrer do desenvolvimento da atividade. Mesmo assim, para um alguns associados, em 

determinada fase do desenvolvimento da atividade, algumas ações da assistência técnica 

permitiram adequar as orientações técnicas às necessidades e às capacidades produtivas dos 

distintos agricultores espalhados pelo território.  

No campo do incentivo das políticas públicas, apesar de alguns atribuírem 

importância, as evidências mostram um fato pouco positivo desses incentivos. Sem esse 

apoio, existe o risco da maior parte dessas atividades desaparecerem no futuro. Em que pese 

as dificuldades e as difusões de informações, os diálogos realizados a esse respeito, tanto com 

representantes das associações como com extensionistas rurais, mostraram-se mais 

partidários, em uma postura de diálogo e participação.  Nesse sentido, as ações coletivas são 

encaradas, pelos associados e pelos extensionistas, como mecanismo capaz de promover a 

melhor organização e comercialização da produção apícola dos estabelecimentos dos 

associados. Todas essas atividades no meio rural constituem um fator de primeira ordem, para 

evitar o abandono da agricultura, e, por extensão, o despovoamento dos pequenos núcleos 

rurais. 

 

Tabela 18 – Principais razões para iniciar a diversificação em apicultura 

Motivos para diversificar a atividade 

 

   (%) 

Complementar a renda do estabelecimento 68 

Criação de emprego/ocupação 35,7 

Depender menos/decadência da atividade agrícola tradicional 57 

Pelas características naturais da região/fácil adaptação 42 

Devido os recursos de assessoramento oferecidos de fora dos estabelecimentos 35 

Devido ao incentivo das políticas públicas 28 

Acesso ao crédito 42 

Outros  

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas com representantes dos coletivos de 

apicultores (2011). 

  

Por outro lado, a criação do emprego não parece ser muito relevante para os 

entrevistados, pois somente 35,7% dos estabelecimentos coletivos atribuem importância a 

essa questão, que reforça a resposta dos entrevistados sobre emprego na atividade, em que 

apenas 8% da mão de obra familiar é remunerada e  9% dos assalariados são temporários (não 
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existem assalariados permanentes). Não obstante, é importante considerar que, a quantidade 

de pessoas das famílias ocupadas, é um fato claramente refletido na atividade, ou seja, em 

mais de 50% dos casos, a eleição desse tipo de diversificação apresenta o interesse da 

ocupação familiar pela atividade. Ao verificar a dificuldade da atividade em gerar emprego à 

população local, depara-se com o fato de que as possibilidades de ocupar a população ativa 

nessa área são escassas, devido as dificuldades da própria dinâmica das áreas na geraração de 

emprego, bem como pela incapacidade das administrações introduzir algum tipo de critério 

discriminante de forma positiva para o espaço rural. 

 

8.2.3 Desenvolvimento e evolução da atividade 

 

O marco da atividade apícola apresenta mudanças na paisagem do território, com 

relativa importância do setor, cuja produção aumentou. Indubitavelmente, a atividade não 

cresce mais por falta de meios de produção, de pouco capital e por deficiência de assistência 

técnica para o exercício da atividade no estabelecimento.  

Alguns dados podem  ser muito úteis para explicar a evolução da atividade. 

Aplicando as porcentagens correspondentes às quantidades de 1999 a 2011, obtem-se uma 

produção apícola de 70,34 e 174,17 toneladas, respectivamente, com a qual se observa 

crescimento médio anual de 12,3%, e mostra que a atividade no território mais que se 

multiplicou no período. A consequência dessa expansão foi o crescimento da demanda e da 

oferta interna. Do lado da demanda um fator importante foi, principalmente, a valorização 

adequada da apicultura, como produto natural, relacionando-a com a saúde e com a qualidade 

de vida da população. Pelo lado da oferta, a  possibilidade de produzir benefícios 

socioeconômicos, para pequenos grupos da população rural, foi um dos aspectos motivadores 

para atender à demanda. 

 

8.2.3.1 O caráter complementar da apicultura: combinação com outras atividades 

 

No ponto de vista dos entrevistados, a apicultura tem grande importância para muitos 

estabelecimento, especialmente como atividade complementar para fins comerciais. No 

entanto, a maioria dos produtores se dedica principalmente à agricultura e à criação de 

animais, tendo em vista o limitado potencial comercial dos produtos apícolas. 
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As famílias seguem as estratégias específicas caracterizadas pela combinação de 

diversas atividades. Apesar da produção agrícola ser a base geral da ocupação da maioria das 

famílias, observa-se que algumas trabalham no beneficiamento e processamento de produtos 

gerados no próprio estabelecimento. Para todas as atividades diversificadas, foram 

encontrados casos de uso comercial e de subsistência, muitas vezes realizados 

simultaneamente. Em alguns casos os agricultores combinaram atividades de produção com 

atividades de processamento, mais frequentes na produção de leite e na produção de 

mandioca. 

Na maioria dos estabelecimentos, das duas principais atividades diversificadas 

(apicultura e agroindústria), os agricultores cultivavaram alimentos (82%) e/ou forragens 

(65%). Quase 70% das famílias criam animais grandes e/ou de menores portes. Essa 

combinação de atividades pelas famílias, mostra a tentativa de se desvincular da dependência, 

em relação a apenas uma atividade e, consequentemente, o risco que pode gerar. Por exemplo, 

um agricultor que cultiva mandioca para processar numa agroindústria e cria algumas cabeças 

de gado no seu estabelecimento, pode ser considerado como apicultor, agricultor ou 

pecuarista, com fins comerciais ou de subsistencia. Como não é objetivo desse trabalho 

classificar e identificar a complexidade, de um modo geral, distingue-se apenas duas 

finalidades da produção familiar: a produção para o mercado e a produção para a subsistência. 

Naturalmente, entre esses dois extremos, existe uma variedade de estratégias intermediárias.   

Como dito anteriormente, muitos agricultores realizam diferentes atividades em seus 

estabelecimentos. Apesar disso, muitos tendem, também, a concentrar esforços em atividades 

e/ou produzir produtos, atribuindo-os maior grau de especialização. Nos casos analisados, a 

especialização é claramente relacionada com as estratégias de comercialização e, nesse 

sentido, é entendida como resposta às oportunidades oferecidas pelo mercado, dada a 

importância da diversificação como atividade complementar geradora de renda no 

estabelecimento, diminuindo os riscos da atividade especificamente agrária. Apesar da 

agricultura ter importância fundamental no estabelecimento, o sustento das famílias quase 

sempre inclui outros componentes, como por exemplo, a pecuária. 

 

8.2.3.2 Emprego e recursos financeiros 

 

Do ponto de vista do perfil social do apicultor do Alto Oeste, os dados obtidos na 

pesquisa mostraram que o trabalho é, predominantemente, familiar, como atividade 
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econômica complementar (Tabela 19). De fato, a apicultura se caracteriza fundamentalmente 

por ser uma atividade de pequena escala, que se estrutura em torno de pequenos 

estabelecimentos agropecuários, ou seja, 58% da mão-de-obra ocupada na atividade é 

realizada pelos membros da família; 25% é de “troca de serviços”, entre os membros da 

associação, que também têm caráter familiar; 8% é dos membros da família, remunerados, 

totalizando, aproximadamente, 91% de pessoas ocupadas na atividade, ligadas à própria 

família dos apicultores. Apenas 9% das pessoas ocupadas na atividade é de assalariados 

temporários ou eventuais, e nenhum assalariado permanente.Quando o trabalho é remunerado, 

o valor médio da diária apícola é de R$ 45,00, variando de R$ 35,00 a R$ 55,00. Esse valor é, 

em média, 25% superior ao valor da diária em outras atividades agropecuárias, que variam de 

R$ 30,00 a R$ 45,00 reais. Assim, observa-se que a apicultura no território não é geradora de 

postos de trabalho assalariados, mas é um elemento importante na criação de ocupações para 

os membros da família, fato que reforça a sobrevivência dos estabelecimentos. 

 

Tabela 19 – Mão de obra predominante na atividade apícola do Alto Oeste do Rio Grande do 

Norte 

Tipo de ocupação 
(%) 

Membro da família remunerado 8 

Membro da família não remunerado 58 

Assalariado/contrato temporário 9 

Assalariado/contrato permanente - 

Troca de serviço com membro da associação 25 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos agricultores diversificados (2011). 

 

Quanto aos recursos financeiros, segundo os entrevistados, poucos apicultores 

recorreram ao crédito financeiro. Apenas 18,6% se utilizou de financiamento bancário para o 

exercício da atividade. O restante deles, (81,4 %), utilizaram somente recursos próprios, que 

dificulta muito o desenvolvimento da atividade. Esse fato é curioso porque, para 58,3% dos 

entrevistados, um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da atividade é a falta de 

recursos financeiros, seguido pela falta de orientação técnica (28,7%). Cabe apontar ainda 

que, segundo o IBGE, o número de estabelecimentos agropecuários, que obtiveram 

financiamentos em 2006, foi de apenas 26,09%, contra 73,91% que não obteve 159.  

A falta de acesso ao crédito se caracteriza por alguns elementos decisivos: o pouco 

conhecimento dos apicultores sobre as linhas de crédito existentes, que possam atender suas 

                                                 
159As informações do IBGE referem-se a todos os estabelecimentos agropecuários, inclusive aos 

estabelecimentos com apicultura. 
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demandas; as inadequadas taxas de juros, prazos de pagamento e garantias; a inexistência de 

linhas de crédito de capital de giro para pequenos produtores. No aspecto geral, os apicultores 

do Rio Grande do Norte praticamente não dispõem de crédito para essa atividade, o que 

existem são linhas de crédito do PRONAF e PRODEAGRO, acessíveis aos agricultores, via 

Banco do Brasil (BB), porém, com poucas demandas em virtude dos prazos e taxas de juros 

ainda incompatíveis com a realidade dos pequenos apicultores. 

Esse cenário reforça a necessidade das políticas e programas financeiros se 

aproximarem mais desse segmento de produtores,  relativizando as demandas de lucro, que o 

agente financeiro tende a associar à concessão de crédito, desburocratizando o acesso. Os 

agentes públicos poderão ter papel fundamental na atenção das necessidades dos beneficiários 

e como legitimadores e garantidores da política social. 

 

8.2.3.3 Capacitação da mão de obra 

 

Outro fator essencial a observar é a baixa consideração da apicultura no território, 

enquanto atividade profissional, em relação ao ponto de vista do agricultor e em relação ao 

incentivo por parte do Estado. De acordo com os entrevistados, o interesse da população rural 

jovem para o exercício da atividade é muito pouco. Além disso, somente 12,3% dos 

estabelecimentos consideram a apicultura como atividade principal, muito embora tenha 

apresentado importante crescimento nos últimos anos. 

O incentivo das políticas públicas, no sentido de promover maior  profissionalização 

da atividade, deixa muito a desejar. De fato, entre os entrevistados, 27% afirmou que recebeu 

algum tipo de treinamento, mas, para 45% dos que receberam, o treinamento foi apenas 

teórico, e para 55%, o treinamento foi teórico e prático. Ademais, os serviços de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) que, no âmbito do território, devem ser realizados pela 

EMATER/RN, são insuficientes, vez que essa instituição conta com um número reduzido de 

técnicos especializados em apicultura que atuam na região. Os dados apresentados pelos 

entrevistados são positivos, mas, poderiam se destacar mais, se os agricultores que receberam 

treinamento tivessem a oportunidade de repassar aos demais. No entanto, na prática isso não 

acontece. 

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, com os apicultores do Rio Grande do Norte, 

mostrou que, dos treinamentos realizados pelas associações de apicultores aos seus 

associados, a maior parte (57,1%) foi dada na área de gestão de negócios, que, provavelmente, 
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não tenha sido a área demandada pela maioria dos apicultores. Ainda de acordo com esse 

órgão, os treinamentos realizados em apicultura básica foram de apenas 7,1%. 

Contraditoriamente, os cursos e treinamentos na área de gestão, ofertados aos representantes 

de associações, foram de apenas 20,8%. Isso mostra o desencontro entre a demanda e a oferta 

desses serviços, oferecidos em grande maioria pelo Estado.  

Os dados apresentados pela pesquisa de campo, sobre a falta de capacitação dos 

apicultores, são reflexos da realidade do conjunto dos estabelecimentos agropecuários no 

território do Alto Oeste, conforme dados apresentados pelo censo agropecuário, realizado pelo 

IBGE, no ano de 2006. Segundo os dados, apenas 16,56% dos estabelecimentos recebiam 

algum tipo de orientação técnica, os que não recebiam representavam 83,44% do total dos 

estabelecimentos. São resultados pouco expressivos, que são notados no campo. No entanto, 

em contato com os agricultores, foi possível diferenciar dois tipos comportamento em relação 

à capacitação: uns mais intransigentes e mais opostos à ideia, provavelmente por sua pouca 

vinculação com outros programas do meio rural; e outros com menos oposição, mas crítico 

em relação ao apoio das políticas públicas à capacitação. Nos dois casos, precebe-se 

desmotivação e descredibilidade das pessoas às ações das administrações públicas no 

território. O comentário de um entrevistado é bastante eloquente acerca da percepção sobre 

esse tema. Para ele: 

 

As vezes até que aparecem oportunidades e treinamentos para a comunidade, mas, 

muitos acabam não participando porque recebem o conhecimento teórico e não tem 

condições (financeiras) para colocar em prática. Quem participa, em pouco tempo, 

esquece; são coisas que ficam só no papel. Aí, quando as oportunidades vêm 

novamente, a pessoa já não tem mais tanto interesse em fazer...(...). Mas, o que 

acontece realmente é que muitos agricultores e associados daqui (da comunidade) 

estão desamparados. Não têm um tipo de assistência, nem técnica nem  financeira 

nem um órgão competente, representante de coletivo de agricultores. 

 

Realmente a capacitação é, portanto, um fator importante no processo de organização 

social, bem como no processo de desenvolvimento local. Trata-se processo social e cultural, 

mas também político, que deve expressar os principais interesses daqueles beneficiados por 

ela. Deve-se privilegiar maior conveniência e preocupação mais direcionada aos segmentos 

dos pequenos agricultores e suas às associações, procurando não apenas o desenvolvimento 

econômico, mas, também, expandir aspectos sociais, culturais e solidários, oportunizando 

diferentes formas de relações sócioeconômicas entre trabalho e conhecimento.  

Apesar da resistência de alguns agricultores, expressas no comentário do 

entrevistado, a maioria deles considera a capacitação/formação e a educação (68% e 66%, 
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respectivamente) como aspectos fundamentais na melhoria do bem estar de suas famílias. 

Entretanto, dada a variedade de ofertas e instituições, que promovem ações de capacitação e 

treinamentos, em que cada uma delas expressa concepção política de transformação e a 

primeira preocupação é, se determinada forma específica de capacitação é importante ou se 

tem capacidade de servir efetivamente àquele público específico.  

Outra questão, ainda referente ao problema da capacitação dos 

agricultores/apicultores na região do Alto Oeste, está relacionada aos problemas de 

elaboração dos projetos técnicos160, seja por inviabilidade técnica ou por inadequação às 

demandas e/ou às normas que inviabiliza sua aprovação. Nesse sentido, a empresa prestadora 

de assistência técnica estabelece um conjunto de fatores condicionantes, que dificulta a 

seleção e considera critérios prioritários, que não são contemplados. Muitas vezes, mesmo 

considerando esses critérios, a precariedade estrutural da capacitação e da assistência reflete 

claramente na baixa qualificação da pessoa que foi treinada. O mais recomendável é a 

execução de um programa amplo de capacitação técnica, com gerenciamento e 

acompanhamento, tendo em vista as novas exigências para a atividade, especialmente nos 

processos de controle de qualidade. Em nenhum momento, a capacitação deve ser vista como 

algo que venha substituir o crédito e vice-versa, mas como algo a ser conquistado e 

conseguido para a obtenção de mais recursos. Portanto, tem-se que, fundamentalmente, 

centrar a capacitação como uma conquista social. 

 

8.2.3.4 Canais de Comercialização 

 

No aspecto da comercialização, observa-se que a atividade apícola do Alto Oeste tem 

caráter essencialmente local. A tabela 20 e o quadro 21 apresentam os principais canais de 

comercialização e as suas características, que predominam na venda da produção do mel dos 

apicultores. O atravessador é o principal comprador da produção de mel dos associados. 

Existem outros caminhos, dependendo da localidade, quantidade e qualidade do produto, mas 

a maior parte dos produtos apícolas do teritório do Alto Oeste são comercializados por meio 

de atravessador e no mercado local. 

De acordo com os entrevistados os canais de comercialização mais habituais são o 

atravessador (37,6%), o pequeno varejo (21,7%), que corresponde os pequenos comerciantes 

como pequenos comércios, mercearias, feirantes, etc. A venda direta ao consumidor 

                                                 
160 Na maioria dos casos, esses projetos são elaborados de dentro dos escritórios, com raras pesquisas de campo 

e, mesmo aprovados, sofrem na sua implementação pela inadequação à realidade dos beneficiários. 
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representa pouco mais de 16% das formas de comercialização, no caso específico na região do 

Alto Oeste, esse tipo de comércio se apresenta como canal de comercialização desestruturado, 

dada a inconstância da demanda, que limita e dificulta a capacidade de planejamento da oferta 

e de investimentos por parte dos apicultores. Além disso, apenas 4,4% da produção do mel é 

repassado para ser negociado pela associação, que supõe uma quantidade muito pequena, 

tendo em vista esse tipo de venda ser desejado por grande parte dos associados161; outros 

2,3% são destinados ao autoconsumo.  

 

Tabela 20 – Principais canais de comercialização da atividade apícola do Alto Oeste-RN 

Formas de comercialização (%) 

Atravessador/intermediário 37,6 

Pequeno varejo (pequenos comércios, mercearias, feirantes...) 21,7 

Venda direta ao consumidor final 16 

Negociado com a associação  4,4 

Autoconsumo 2,3 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos agricultores diversificados (2011). 

 

Para os apicultores falta apoio do governo no sentido de incentivar e diversificar os 

canais de comercialização da produção apícola. O Estado pode exercer importante papel na 

negociação dos produtos, seja ele comprador, através de programas de aquisição de alimentos 

para a merenda escolar, seja através da potencialização de medidas destinadas ao apoio, à 

diversificação e à facilitação de novos canais de comercialização. 

Para os associados, outro fator de importante preocupação, relacionado ao processo 

de comercialização do mel, é a pouca valorização dos produtos locais, sendo, portanto, um 

dos maiores entraves para o desenvolvimento da atividade, segundo alguns entrevistados. A 

predominância da comercialização, pelo atravessador, limita a rentabilidade dos associados, 

que acabam penalizados por vender seus produtos por um preço baixo. Em 2011, por 

exemplo, o preço pago pelo Kg de mel variava entre R$ 2,80 e 3,95 reais.  

 

 

 

                                                 
161 Outro problema associado a esse é o fato de grande parte dos apicultores não deixarem parte da produção na 

associação e venderem diretamente ao atravessador, ao varejo ou ao consumidor final. Esse comportamento deixa a 

associação sem estoque suficiente para atender a demandas de maior volume, constituindo-se, assim, em uma 

sequência de causa e efeito, onde não se faz estoque porque não se repassa para as associações e, em decorrência, não 

se negocia grandes volumes do produto. 
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Quadro 21 – Características do mercado apícola do Alto Oeste/RN 

ATRAVESSADOR 

Característica  Atua geralmente comprando em grandes quantidades do produto 

apícola, mais especificamente o mel dos apicultores dos municípios do 

território e cidades circunvizinhas. 

 Normalmente, não possuem vínculos empregatícios, funcionam como 

autônomos e, em alguns casos a serviço dos entrepostos; (neste último 

caso sua remuneração é realizada através de comissões e o capital de 

giro, quase sempre é do entreposto que o contratou). 

 Por ser da região do apicultor, conhece a maioria dos apicultores e 

possui uma capilaridade muito grande. 

 Adquirem seu produto do apicultor, em alguns casos, de associações e 

cooperativas. 

 

Localização  Na região 

Necessidade  Produto a granel. 

 A qualidade e o tipo do mel depende da demanda. 

   

Exigências  Poucas normalmente compram indiscriminadamente o produto e 

fazem a seleção posteriormente de acordo com as demandas. 

 Em alguns casos, busca o produto com características específicas 

Formas de 

compra 

 Geralmente o pagamento é à vista. Em alguns casos chega a antecipar 

a compra da safra. 

 O processo é todo informal. 

PEQUENO VAREJO 

Característica  Representado pelos pequemos mercados:mercearias, mercadinhos, 

farmácias, lojas de produtos naturais, feirantes, etc. 

 Tem pouco poder de negociação. 

 Adquire pequenas quantidades do produto. 

 Pode-se obter melhores preços. 

 Principal canas de acesso ao consumidor final. 

Localização  Pulverizados em toda cidade/município do território 

Necessidade  Produto fracionado. 

 Linha de produtos adequada às exigências deste segmento (diversas 

embalagens, tipo de mel etc.). 

 No geral existe pouca divulgação. Em alguns casos, divulgação no 

ponto de venda (degustação, mostruário etc.). 

Exigência  Na maioria dos locais, produto sem certificação (SIE ou SIF). 

 Baixo nível de exigência em alguns pontos de venda. Quando existem 

estão mais relacionadas à coloração, o mel claro tem maior aceitação 

pelo consumidor. 

Forma habitual 

de compra 

 Compram de vendedores, representantes ou dos próprios produtores. 

 Em muitos casos o procedimento é todo informal. 
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2009).  
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Além disso, a falta de comprador para a produção, a pouca divulgação dos produtos 

da associação e o baixo consumo local de mel162, associado à falta de incentivo do poder 

público, são pontos apresentados pelos apicultores como as principais dificuldades 

encontradas, em relação à comercialização do mel. Fica claro que para a valorização dos 

produtos da apicultura é imprescindível atuações que valorizem os produtores e seus 

coletivos, que atualmente carecem de organização necessária para realizar a gestão, promoção 

e comercialização de seus produtos, e que promovam  os produtos junto aos consumidores, 

além de introduzir critérios para melhorar a qualidade dos produtos e incorporar elementos 

diferenciadores dos mesmos no mercado. Dessa forma, os métodos, as técnicas e os 

procedimentos para melhorar a produção e a comercialização do mel, estariam dirigidos não 

somente ao setor apícola, senão também ao estabelecimento agropecuário como um todo; e, 

nesse processo, o incentivo do poder público, por meio de suas políticas, seria bastante 

favorável.  

Analizando os principais problemas existentes na atualidade, a comercialização dos 

produtos da apicultura no Alto Oeste, bem como o papel que as estruturas de comercialização 

podem desempenhar, no mantimento da apicultura, como importante meio de diversificação 

das atividades. Dentro dos estabelecimentos agropecuários, existem atuações tendentes – 

pontuais - no sentido de melhorar os níveis de organização e funcionamento da atividade 

apiculturista.  No entanto, é recomendável que o produtor obtenha informações sobre o 

mercado, que possivelmente vai absorver o produto, bem como o tipo de cliente para o qual 

vai se dirigir. Isso constitui uma decisão estratégica de grande importância e que pode 

melhorar continuamente sua produção.  

 

8.2.4  Valorização dos benefícios recentes da atividade apícola nos estabelecimentos 

agropecuários 

 

De acordo com os entrevistados, as vantagens e desvantagens associadas à 

diversificação das atividades, dentro dos estabelecimentos agropecuários, podem ser 

agrupadas nos aspectos econômicas, laborais e sociais. 

                                                 
162 Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE sobre o perfil do consumidor de mel no Estado do Rio Grande do Norte 

constatou que 53% dos entrevistados consomem mel. Desse total 20% consomem uma ou duas vezes por mês; 16% 

menos de uma vez; 12% toda semana, e apenas 5% consumem todos os dias. A pesquisa mostrou ainda que no Estado 

existe um potencial de consumo bastante promissor. Para que esse potencial seja atingido a estratégia mais eficaz 

seria, segundo o estudo, incentivar o consumo do mel como alimento, tendo em vista que esse consumo tende a ser 

diário, diferentemente do consumo para fins terapêuticos que é bem menor (que o consumo para alimento) e ocorre 

apenas esporadicamente. 
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No aspecto econômico, o aumento da renda e a ocupação dos membros da família é, 

sem dúvida, o principal benefício da atividade de diversificação da apicultura, na opinião dos 

entrevistados, tendo em vista que se trata de áreas de relativas carências socioeconômicas. 

Outro aspecto também destacado pelos entrevistados é a diversificação, que contribuiu para 

reduzir a dependência do estabelecimento ao preço dos produtos agrícolas, dado que, em 

muitos estabelecimentos, as áreas produtivas são cada vez menos eficientes, com preços e 

margens de rentabilidade muito baixa. Em relação aos cultivos, a falta d’água é um fator 

preocupante, dado que muitos cultivos necessitam de grandes quantidades hídricas e a água 

no território se converteu em um recurso escasso de alto valor. Além disso, a existência de 

outros fatores, que reforçam os benefícios econômicos da diversificação, também são 

destacados na avaliação dos agricultores, como são a Redução da dependência dos produtos 

agrícolas (57,14%) e a procura de novos mercados (42,8%). Esses fatores melhoram 

substancialmente as condições de vida do agricultor, que manteve sua atividade diversificada 

e cujo aumento do nível de renda contribuiu para impedir o abandono de terras, em busca de 

outras oportunidades. 

 

Tabela 21 – Principais benefícios da diversificação nos aspectos econômicos, laborais e 

sociais. 

 

 
(%) 

Benefícios econômicos 

Aumento da renda/ocupação da família 

Reduzir a dependência dos produtos agrícolas; 

Procura de novos mercados 

Aumentar o tamanho do estabelecimento; 

Dar continuidade às atividades no estabelecimento; 

 

64,3% 

57,14% 

42,8 

21,4 

35,7 

Benefícios laborais 

Criar alternativa de emprego na família 

Melhorar a gestão do tempo (e tempo para ócio) 

Redução do trabalho 

 

42,8 

35,7 

14,28 

Benefícios sociais 

Assegurar a sucessão 

Aumentar o contato social 

Sociabilizar as horas de trabalho 

 

28,6 

93 

64 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas com representantes dos coletivos de 

apicultores (2011).  

 

Em relação à contribuição da diversificação nos aspectos laborais, aproximadamente 

43% dos entrevistados reconhece que a diversificação criou alternativas de emprego familiar 

nos estabelecimentos e nas associações de agricultores diversificados, além da maior 
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socialização do trabalho. O caráter pouco dinâmico da região valoriza, ainda mais, o papel 

essencial desempenhado por esses estabelecimentos diversificados na articulação desses 

espaços, no sentido de aproveitar as potencialidades e transformá-las em oportunidades de 

ocupação no meio rural. No entanto, as questões em torno da economia local são muito 

incipientes, e, com isso, a dependência de recursos financeiros, oriundos de fontes externas, 

ainda é uma realidade. 

Em relação aos benefícios sociais, a maioria dos entrevistados assegura que a 

diversificação permitiu aumentar o contato social (93%) e socializar as horas de trabalho 

(64%). Esse argumento mostra a importância do ambiente coletivo da associação, no 

desenvolvimento das atividades, como resultado da interação dos agricultores na realização 

das funções laborais. Nesse caso, a organização se apresenta como alternativa ao trabalho 

individual, mesmo cada indivíduo sabendo que, individualmente, são portadores de funções 

sociais muito importantes para o resultado coletivo. Observa-se a considerável colaboração 

informal das relações entre familiares e amigos, que constituem seu entorno imediato de 

confiança e são fonte importante de informação, conhecimento tácito e de mão de obra. Em 

algumas situações, o trabalho coletivo se sustenta nas vinculações diretas e personalistas, 

características da comunidade e dos grupos primários, como a família).163 

A desvantagem da diversificação, em muitos estabelecimentos familiares, está 

relacionada ao aumento da carga de trabalho familiar, ou seja, aumento das horas trabalhadas, 

devido à obrigatoriedade de dividir o tempo de trabalho com mais uma atividade no 

estabelecimento. Este fato é mais frequente, especialmente, nas famílias menores, cujas 

atividades serão realizadas por poucos membros, contribuindo para a redução do ócio dos 

membros da família. Outro aspecto importante se refere à precariedade e à dificuldade de 

muitos estabelecimentos e associações, devido às limitações estruturais que, muitas vezes, 

obstaculizam a emergência de ações coletivas autônomas.  

Trata-se, geralmente, de trabalhos não estruturados, que oferecem escassa 

estabilidade de emprego, com alto nível de informalidade. A falta de emprego, que absorva os 

excedentes do campo, dá lugar à população, especialmente a juvenil, que se encontra a espera 

de uma alternativa de trabalho, fora do setor. Outros se encontram subempregados no setor, 

ambos em situações de desemprego parcial (se trabalha apenas meia jornada) ou de 

                                                 
163 Nestes casos específicos ainda se pode ver relações sociais que se sustentam em valores tradicionais como 

lealdade, amizade, confiança, etc., fora de vínculos meramente contratuais. 
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subemprego, emprego fixo com baixa produtividade ou baixo salário de jornada completa e, 

em quaisquer situações, estão marcados pela informalidade. 

Dado que o meio rural não constitui um conjunto territorial homogêneo, os 

benefícios da diversificação e a eventual disposição oferecida, por parte das administrações 

públicas, não têm o mesmo impacto em todos os pontos do território, nem podem ser 

valorizados do mesmo modo, não existindo convergência sobre o que constitui um nível 

satisfatório. Nesse sentido, nos espaços mais desfavorecidos, a inadequação ou a carência de 

infraestruturas e/ou serviços básicos, favorecerá o processo migratório de parte da população 

dessas áreas, especialmente da mais jovem. Em todo caso, desde a perspectiva territorial mais 

genérica, essas áreas se sujeitam à escala de atuação de recursos públicos bastante reduzidos. 

Em síntese, os resultados apresentados pelo estudo de caso da atividade apícola, 

como atividades com maior potencial de diversificação, desenvolvidas no Alto Oeste, 

segundo os entrevistados, mostra-se bastante ilustrativo, para contextualizar as motivações 

que conduziram os agricultores familiares e seus coletivos a promoverem processos de 

diversificação. Entre as razões principais para o início da apicultura, o incentivo das políticas 

públicas aparece como um dos últimos motivos. Tais resultados podem ser melhor 

compreendidos no item seguinte em que será dada maior ênfase à análise do papel das 

políticas públicas no processo de diversificação das atividades, nos estabelecimentos 

agropecuários. 

Por fim, apesar dos pontos positivos valorizados pelos entrevistados, ainda existem 

muitas as limitações enfrentadas para o desenvolvimento desta atividade, que são comuns às 

demais atividades diversificadas no território. 

 

8.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E DIVERSIFICAÇÃO: O PAPEL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 

 

Para uma melhor compreensão da contribuição das políticas públicas na 

diversificação das atividades, considera-se conveniente fazer referências, nessa parte do 

trabalho, aos recursos do PRONAF, por se tratar de programa de desenvolvimento rural com 

implicações específicas na agricultura familiar.  Dentro dos recursos destinados ao PRONAF, 

foram utilizadas 06 (seis) ações, agrupadas em:  

a. Ação Pesquisas Tecnológicas para a Agricultura Familiar;  
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b. Ação de Assistência Financeira a Projetos de Infraestrutura e Serviços 

Municipais; c) Ação Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para 

Agricultores Familiares;  

c. Ação de Capacitação de Agricultores Familiares;  

d. Ação de Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de 

Valor na Agricultura Familiar e;  

e. Ação de Apoio a Projetos Municipais de Infraestrutura e Serviços em 

Agricultura Familiar.  

A consideração dessas ações é especialmente importante para efeito de comparação 

dos recursos destinados especificamente à ação de diversificação.  

Por último, analisa-se as respostas dos atores locais sobre o papel das políticas 

públicas na diversificação das atividades nos estabelecimentos agropecuários.  

 

8.3.1 Recursos do PRONAF para o fomento a Projetos de Diversificação Econômica e 

Agregação de Valor na Agricultura Familiar 

 

De acordo com os dados do Banco Central (2013), no ano de 2004, foram 

transferidos recursos financeiros do PRONAF para o Alto Oeste no valor de R$ 9.991.446,08. 

Com o passar dos anos cresceu o volume de recursos destinados ao território pelo Programa e, 

em 2012, o montante dos recursos para o território passou a R$ 17.487.060,77, 

correspondendo a 6.617 contratos, um aumento percentual de 75% (em termos de valores). 

No entanto, a situação do fomento à diversificação das atividades nos 

estabelecimentos dos agricultores familiares, mostra-se cada vez mais insustentável elevar 

significativamente a renda dos agricultores e, ainda, igualar suas rendas às de trabalhadores de 

outros setores econômicos. Com efeito, os dados sobre a transferência de recursos 

apresentados pelo Governo Federal assinalam a contradição existente entre a constante 

elevação dos recursos destinados ao setor agrário (agricultura e pecuária) e o escasso repasse 

para a ação da diversificação econômica das atividades. Para todo o Estado do Rio Grande do 

Norte, verifica-se que os últimos repasses de recursos para essa ação foram realizados nos 

anos 2004 e 2009. Do total de recursos do PRONAF transferido para o Estado em 2004 (R$ 

6.389.027,64), apenas 0,2% foram destinados ao Fomento de Projetos de Diversificação 

Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar. Já para o ano de 2009, do total de 
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recursos repassados (R$ 3.395.572,60), 7,1% (241.652,60) foi destinado para a ação de 

fomento a projetos de diversificação e o restante, para o Fundo de Garantia-Safra.  

Percebe-se que, da forma que ocorreu o repasse de recursos para incentivar a 

diversificação, pela insignificante quantia de recursos transferidos, não garantiu 

satisfatoriamente que se contemplassem os anseios e as necessidades dos agricultores. Se o 

fomento da diversificação econômica é um fator pouco evidente no contexto das famílias dos 

agricultores no Alto Oeste, não é menos evidente o desigual apoio dado pelas políticas 

públicas, no processo de diversificação das atividades dos coletivos de agricultores, tal como 

se pode comprovar na Tabela 22, em que se oferecem dados de 2004. Conforme dito 

anteriormente existe clara predominância dos recursos destinados à Assistência Financeira a 

Projetos de Infraestrutura e aos Serviços Municipais frente aos recursos para o Fomento a 

Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar. O apoio 

do Governo Federal por meio das transferências do PRONAF às diferentes ações no território, 

demonstra ideia da desigual contribuição das transferências dos recursos para ações 

específicas no território.  

 

Tabela 22 – Valor destinado pelo governo federal ao PRONAF em distribuição de ações com 

implicações no RN - 2004164 

 

Total destinado ao programa Agricultura Familiar - PRONAF 

 

R$:   126.813.780,76 

Desse valor o total destinado do programa Agricultura Familiar – 

PRONAF para o RN 

R$  6.389.027,64 

Total destinado à ação Pesquisas Tecnológicas para a Agricultura 

Familiar: 

 

R$:      12.135,64 

Total destinado à ação Assistência Financeira a Projetos de 

Infraestrutura e Serviços Municipais 

 

R$  3.986.229,00 

Total destinado à ação Fomento à Assistência Técnica e Extensão 

Rural para Agricultores Familiares: 

R$:   920.350,00 

Total destinado à ação Capacitação de Agricultores Familiares: R$:   250.443,00 

Total destinado à ação Fomento a Projetos de Diversificação Econômica 

e Agregação de Valor na Agricultura Familiar: 

 

R$:       8.800,00 

Total destinado à ação Apoio a Projetos Municipais de Infraestrutura e 

Serviços em Agricultura Familiar 

R$: 1.219.870,00 

                                                 
164 O total de R$ 12.135,64 destinados a ação Pesquisas Tecnológicas para a Agricultura Familiar teve como 

favorecida a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), situada na capital do Estado 

(Natal). Do total de R$ 3.986.229,00 de recursos destinados a ação Assistência Financeira a Projetos de Infra-estrutura 

e Serviços Municipais, 63,13% foi direcionado para a Secretaria de Agricultura do Estado e o restante, 26,64%, foi 

para o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RN); 6,47% foi para o município de Cerro Corá e 

3,76% para o Instituto Methodos de apoio Técnico-científico ao Desenvolvimento Sustentável do Estado; Do total 

destinado para ação de Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura 

Familiar 100% foi repassado para a EMATER, não existindo repasse aos municípios. 
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Fonte: Elaboração própria a partir do CGU/Governo Federal (2013). 

 

Além do ano 2004, somente em 2009 foram destinados recursos para o estado, 

direcionado às ações de diversificação na agricultura familiar. No total foram R$ 241.652,60, 

favorecendo o Centro de Estudos, para as Ações Transformadoras (CEAT), localizado no 

município de Natal (capital do Estado) para o “fortalecimento da agricultura familiar em 

duas regiões do RN, mediante a inserção de sua produção”. Com exceção dos anos de 2004 e 

2009, em nenhum outro ano foram transferidos recursos especificamente para a ação de 

Fomento de Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura 

Familiar para o Estado do Rio Grande do Norte165. Além disso, diversas ações importantes, no 

âmbito do fomento da agricultura familiar, deixaram de receber recursos (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Valor destinado pelo governo federal ao PRONAF em distribuição de ações com 

implicações no RN - 2009 

 

Total destinado ao programa Agricultura Familiar - PRONAF 

 

R$: 121.929.048,49 

O total destinado desse valor ao programa Agricultura Familiar – 

PRONAF para o RN 

R$ 3.395.572,60 

Total destinado à ação Pesquisas Tecnológicas para a Agricultura 

Familiar: 

 

R$:     00,00 

Total destinado à ação Assistência Financeira a Projetos de 

Infraestrutura e Serviços Municipais 

 

R$      00,00 

Total destinado à ação Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural 

para Agricultores Familiares: 

R$:     00,00 

Total destinado à ação Capacitação de Agricultores Familiares: R$:    00,00 

Total destinado à ação Fomento a Projetos de Diversificação Econômica 

e Agregação de Valor na Agricultura Familiar: 

 

R$:     241.652,60 

Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)  

R$:     3.153.920,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CGU/Governo Federal, (2013) . 

 

Em consequência, habitualmente, a única forma que os agricultores têm é aceitar de 

forma “obrigada” os poucos recursos para ações de diversificação, pois não é possível a 

disponibilidade de maior quantidade deles. Do ponto de vista da diversificação das atividades 

outorgadas pelas políticas públicas para o meio rural, como ativos importantes para a 

                                                 
165A partir de 2004 foram transferidos recursos para a ação de Fomento de Projetos de Diversificação Econômica e 

Agregação de Valor na Agricultura Familiar para os seguintes Estados (menos para o RN, a exceção de 2009): Em 

2005 foram transferidos R$ 10.066.209,04 para 13 Estados brasileiros; em 2006 foram R$ 10.954.805,99 a 18 

Estados; em 2007 foram R$ 10.394.689,38 para 11 Estados; em 2008 foram R$ 19.602.411,47 para 11 Estados; em 

2010 foram R$ 4.971.977,47 para 06 Estados; e em 2011 foram R$ 3.133.752,71 em 07 Estados. 
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melhoria do bem estar da população rural, a indisponibilidade de recursos para essas 

atividades e sua consequente desvantagem para o conjunto dos agricultores locais, 

interessados em diversificar suas atividades, impossibilita o melhor aproveitamento dos 

recursos de alguns dos estabelecimentos e diminui os níveis de satisfação dos produtores 

rurais. Para alguns entrevistados, contar com menos recursos significa menores possibilidades 

de desenvolver a atividade diversificada porque se veem afetados pela falta de dinheiro. E, 

nesse aspecto, um dos principais objetivos de toda estratégia de diversificação no território 

deve ser garantir que os produtores rurais sejam o eixo central e se beneficiem dos recursos 

econômicos, das novas oportunidades e das atividades. Por um lado, o apoio à transição por 

meio de recursos financeiros e de valorização da pessoa, motiva os agricultores e aumentam 

as possibilidades de êxito na nova atividade econômica como e na atividade já desenvolvida 

tradicionalmente no estabelecimento. 

Pelos dados apresentados, deduz-se facilmente que, os recursos destinados à 

diversificação econômica do meio rural, no âmbito das transferências do PRONAF para o ano 

de 2009, continua com níveis muito baixos para alcançar o grau de convergência real com as 

outras ações e com os níveis médios da renda territorial. Apesar do aumento do total 

destinado ao fomento para Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na 

Agricultura Familiar, verifica-se que outras variáveis importantes ficaram sem recursos, como 

é o Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares, as 

Pesquisas Tecnológicas para a Agricultura Familiar, a capacitação dos agricultores etc. 

Infelizmente, não foi possível verificar se tais recursos para essas atividades no estado 

entraram no âmbito de outros programas, recursos e/ou convênios166. É necessário fazer 

algumas considerações, sobretudo, aos aspectos formais: 

 

a) Em primeiro lugar, a estrutura das transferências, em 2004, estava baseada em 

atuações ainda definidas em função do âmbito espacial, com grande variedade de 

programas setoriais e de projetos individuais. Já a estrutura das transferências em 

2009, ao contrário, no plano teórico, optou por deixar em segundo plano os objetivos 

setoriais. Contudo, na prática, nos dois casos, tais estruturas de transferências 

                                                 
166 A partir de 2010 o total de recursos transferidos para o programa de agricultura familiar, ou melhor, para o 

Pronaf no Rio Grande do Norte foram transferências destinadas ao Fundo de Garantia-Safra, que é uma ação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) voltada para agricultores familiares 

majoritariamente da região semiárida nordestina que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de 

chuvas. 
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apresentaram os mesmos problemas, com sérias dificuldades de planejamento e de 

transferir recursos como um programa operativo de âmbito territorial. 

 

b) Em segundo lugar, no território do Alto Oeste não existe, a exemplo do resto do país, 

cultura de avaliação prévia, nem fiscalização da aplicação dos recursos e obrigação da 

quantificação dos resultados esperados, que se flexibiliza e se conduz a uma 

ambiguidade implícita na realização dos objetivos. 

 

No plano das políticas públicas, poderia existir diferentes estratégias para incentivar 

(e aumentar) as atividades de diversificação nos estabelecimentos agropecuários familiares - 

para superar as formas de dificuldade - sem perder as características familiares dos 

estabelecimentos, como o incentivo à criação de consórcios temporais de associações 

independentes com a finalidade de ganhar reconhecimento e cotas no mercado. Ao agrupar 

um número de pequenas associações, pode-se esperar a ampliação e a variedade de produtos, 

possibilitando relação mais estreita entre a produção e o mercado, como um passo 

indispensável para ampliar as condições de reprodução do setor. As contribuições tanto 

diretas como indiretas das políticas públicas, mediante a consolidação de infraestruturas, o 

apoio e a contrapartida financeira, para desenvolvimento de projetos (localizados tanto fora 

como dentro dos estabelecimentos agropecuários), as ajudas para facilitar a transformação dos 

produtos da agricultura, a atividades dirigidas à comercialização dos produtos etc., são ações 

necessárias para que as políticas públicas deem oportunidades e condições suficientes aos 

pequenos agricultores diversificarem suas atividades, tendo em vista a diversificação ser, 

segundo os atores territoriais, provavelmente não a solução, mas a condição necessária para a 

sobrevivência das áreas rurais, incluída a sobrevivência do setor agrário. 

No entanto, a questão do acesso às políticas públicas e aos recursos delas advindos, 

para a diversificação econômica das atividades no Alto Oeste, também tem vinculações com 

as gestões municipais no território, dado que em muitos casos não só condicionam a 

capacidade de atuação por razões orçamentárias, mas também incidem na configuração do 

modelo de gestão territorial sobre as formas de atuações e projetos locais, em que o 

desenvolvimento urbanístico, por ser um processo inevitável, absorve grande parcela dos 

financiamentos das políticas públicas locais.  

A necessária contenção e racionalização de recursos, em determinadas áreas, requer 

adequada interpretação dos efeitos, mas parece inadmissível a negação de apoio aos projetos 
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de diversificação da economia rural, por motivos exclusivamente financeiros. Por outro lado, 

resolver os problemas estruturais, herdados por um passado de esquecimento do homem do 

campo, e desenvolver atuações que afiancem o bem estar dessas pessoas, não só lhes afeta a 

questão da renda, mas também, a necessidade de alcançar maior eficiência nas políticas e nos 

gastos públicos.  

Na maioria dos casos, os objetivos das políticas públicas de desenvolvimento rural 

com enfoque territorial tratam de reforçar programas que beneficiem os municípios e que 

provoquem sinergias à escala territorial. No entanto, a consecução desses objetivos depende 

claramente da quantia de recursos, das necessidades e da situação financeira dos municípios, 

da capacidade de negociação da gestão municipal (geralmente mediante a realização de 

convênios, que implica na transferência de recursos financeiros), do fortalecimento das 

instituições e atores locais, etc. Nesses temas, as limitações do Alto Oeste são evidentes. O 

desequilíbrio entre a estrutura de recursos e os gastos se produz, sobretudo, em competências 

de distintas naturezas e não se resolvem os desequilíbrios existentes. Por outra parte, a 

lentidão com que se desenrola o acesso às políticas públicas e aos seus recursos provoca 

dúvidas acerca da vontade real sobre implicações econômicas e políticas, bem como sobre a 

própria complexidade dos procedimentos estabelecidos.  

Em síntese, percebe-se que, em poucos casos, as formas de diversificação dentro dos 

estabelecimentos agropecuários, foram subvencionadas pelas políticas públicas. Atividades 

diversificadas no território, como a apicultura, o artesanato, o agroturismo, a produção 

agroecológica etc., são alguns casos mais claros, que pouco ou nenhum incentivo foi ofertado 

para o desenvolvimento dessas atividades, mesmo tendo a possibilidade de serem vinculadas 

ao próprio “negócio” do estabelecimento. Em todos esses casos, a disponibilidade de recursos 

públicos financeiros, de suporte técnico e de gerenciamento, foram muito abaixo das 

expectativas dos agricultores. Percebe-se insatisfação pela forma como os recursos chegam e 

que mantêm, em muitos casos, as características e os formatos tradicionais, de modo que a 

população desta área já é acostumada com desvantagens e inconveniências. Para os 

agricultores, maior facilidade de acesso e distribuição mais equilibrada dos recursos, é o que 

se persegue como objetivo fundamental para melhorar as atividades existentes e o bem estar 

da população local. 

É mais fácil as políticas influenciarem nas atividades de diversificação quando estas 

coincidem e/ou se ajustam ao interesse político local. A experiência da falta de apoio ou de 

contrapartida do governo do estado, ao projeto prioritário, para construir uma fábrica de 
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rações destinada ao uso coletivo dos agricultores no território (já tratado em outro ponto deste 

trabalho), põe em evidência a falta de confiança no poder público, por não cumprir 

determinados compromissos assumidos em ambientes coletivos. O apoio às atividades 

diversificadas poderia ser estratégia importante e decisiva para favorecer a credibilidade e a 

confiança dos agricultores aos órgãos e às instituições do poder público, além de abrir portas 

para o planejamento conjunto na elaboração de programas públicos, incrementando as 

possibilidades de projetos significativos e duradouros.  

 

8.3.2 Razões para o estabelecimento agropecuário manter a atividade diversificada 

 

Esta parte se refere às motivações dos agricultores familiares, em manter atividades 

diversificadas (não somente em apicultura) no Alto Oeste, observando-se a importância das 

políticas públicas nesse aspecto. Além dos representantes de coletivos de agricultores 

diversificados em apicultura, foram colhidas respostas junto às outras associações com 

atividades diversificadas e aos profissionais de assistência técnica. 

O resultado das entrevistas sugere que existem diferentes percepções (ou motivos) 

que devem ser considerados na hora de desenvolver processos de diversificação das 

atividades nos estabelecimentos agropecuários. No geral, se destina maior importância aos 

fatores de índole econômica na decisão de diversificar. Seguindo a figura 40, obtém-se a 

valorização sobre os motivos que levam os agricultores familiares a diversificarem suas 

atividades. Para os entrevistados, a facilidade de acesso ao crédito, para levar a cabo seus 

projetos, é o item que recebeu importância máxima de 46,2%, numa escala de 0 (sem 

importância) a 5 (máxima importância); 38% dos entrevistados pensam que a necessidade de 

se proteger contra os riscos dos preços dos produtos agrícolas, cumpre papel importante na 

decisão de diversificar e, portanto, deve ser considerado com boa valorização na sua agenda. 

A diversificação como forma de garantir emprego e renda alcança 36,4%, o que manifesta sua 

importância, bem como os 35,3% que obtém o incentivo das políticas públicas; com 30,3% 

aparece a decadência da agricultura tradicional como motivo para a diversificar.  
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Figura 40 – Motivos que levaram os agricultores familiares a manter as atividades 

diversificadas nos estabelecimentos agropecuários167 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas realizadas junto aos coletivos de agricultores 

(2011).  

 

O motivo mais citado pelos agricultores mostra a necessidade de se obter 

rendimentos com a diversificação da atividade, a partir do acesso ao crédito, e que 

implicitamente leva ao seu mantimento. Trata-se, portanto, de aproveitar o crédito para 

procurar rentabilizar o patrimônio familiar com usos alternativos. No entanto, apesar da 

valorização dada pelos entrevistados, entre os graus de importância 3 e 5 (de importante a 

máxima importância), obtém-se a seguinte ordem de importância: devido a maior facilidade 

no acesso ao crédito (73,1%); para se proteger contra os riscos dos possíveis ajustes dos 

preços dos produtos agrícolas (70,6%); para diversificar o ritmo do trabalho ao longo do 

ano (70,6%); uma forma de garantir emprego (69,7%) pela maior diversificação das fontes 

de renda e; devido à decadência da agricultura tradicional (69,7%).  

Portanto, a exceção da facilidade no acesso ao crédito, os demais motivos atribuídos 

pelos entrevistados, tem relação com a falta de perspectiva econômica da atividade agrícola 

tradicional. Esta situação é, provavelmente, o resultado de um trabalho isolado dos pequenos 

agricultores em seus estabelecimentos que, mesmo com algumas ajudas isoladas de 

                                                 
167 A pergunta deste item foi feita a todos os agricultores entrevistados, não somente aos que desenvolvem 

atividades diversificadas em apicultura. 
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programas de governo, não existe explicitamente atenção especial de continuidade por parte 

dos governos, com esse segmento da população rural. A esse propósito, parece claro que 

muito dos mecanismos institucionais e de políticas públicas, para o meio rural se revelaram, 

por muito tempo, ineficientes. Em consequência, a natureza desse fenômeno dificulta, se não 

impossibilita, determinar o alcance dessa realidade e dos mecanismos para lhe fazer frente.  

A valorização, dada à facilidade no acesso ao crédito, não garante o desenvolvimento 

de atividades diversificadas e, muito menos, a certeza de projetos continuados. Apesar da 

importância de programas como o Pronaf, na contribuição econômica, atribuída pelos 

próprios agricultores em outras partes deste trabalho, novos elementos deverão ser 

incorporados aos programas (tanto ao Pronaf, como aos outros) para o meio rural. Elementos 

de crescente importância que permitam a diversificação da economia rural (desde o enfoque 

territorial), a valorização da pecuária e agricultura tradicional, a capacitação continuada da 

população, a conscientização de práticas ambientais e valorização dos recursos naturais etc. 

Portanto, as políticas públicas devem assumir caráter multilateral, que seja capaz de combinar 

e avançar para estratégias, planos e programas de ações conjuntas, buscando maior eficácia na 

integração e articulação entre as dimensões, enfoques e setores (ESPÁRCIA, 2009, p.191) 

As opções de motivos, menos valorizadas, foram a preocupação com o meio 

ambiente; aproveitar/explorar as oportunidades externas; as novas demandas da sociedade; e 

as novas formas de orientação técnica. Cabe aqui fazer algumas considerações, especialmente 

sobre a preocupação com o meio ambiente e em relação à assistência técnica, tendo em vista 

essas duas variáveis serem recorrentes nas preocupações das políticas públicas para o meio 

rural. Para um reduzido grupo, apenas 15,2%, foi atribuída muita importância à preocupação 

ambiental, como motivo para diversificar a atividade. Esta situação é consequência, por um 

lado, de uma concepção ainda setorialista, sendo o meio ambiente uma preocupação ainda 

reservada (pelo menos no campo teórico) à administração, aos especialistas e aos técnicos. 

Por outro lado, apesar de muitos agricultores já terem conhecimento dos problemas 

ambientais, muitos afirmam que “existem outros problemas, muito mais urgentes, para se 

preocuparem”. 

A visão de muitos agricultores locais ainda está enraizada em atitudes puramente 

instrumentais, para objetivos bem definidos, por preferências individuais. O objetivo é 

assegurar soluções econômicas mais eficientes (em detrimento das questões ambientais). Para 

muitos, a competência levaria a prosperar mais os estabelecimentos que se aproximam, cada 

vez mais, de um comportamento maximizador (nos termos da economia neoclássica). Em 
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particular, um problema ambiental só se considera relevante quando algum indivíduo se vê 

afetado, direta ou indiretamente. No entanto, é conveniente ponderar as respostas no sentido 

de podem estar tendenciosas em relação aos valores monetários, ou seja, algumas respostas 

são reflexos da situação da renda de muitos agricultores, dadas as situações de carências 

socioeconômicas de muitos deles. E mais, a própria pergunta supõe posições que podem levar 

a resultados diferentes, devido, em muitos casos, a limitada informação para opinar sobre as 

questões ambientais168. 

As formas de orientação técnica foram pouco valorizadas pelo conjunto dos 

entrevistados. A maioria dos estabelecimentos agropecuários familiares, têm capacidade 

limitada de empreender estratégias de diversificação das atividades dentro do 

estabelecimento, seja pela característica minifundista da área, seja pela capacidade financeira 

do proprietário, que depende, em grande medida, de financiamento externo, seja pela 

dificuldade de acesso à assistência técnica. Com 30,3% de valorização, as dificuldades de 

empreender assistência técnica são grandes obstáculos para o desenvolvimento das atividades 

diversificadas no território, vez que as associações, e seus associados, são entidades que tem 

capacidade limitada de desenvolver projetos autônomos de diversificação, seja em relação aos 

recursos técnicos, seja aos recursos financeiros, que constitui um considerável problema no 

Alto Oeste, dada a carência de assistência técnica para atuar como núcleos incentivadores e 

dinamizadores das atividades no âmbito do território. 

Existe um grupo de técnicos que estão realizando esforços importantes na 

incorporação de novas técnicas e difusão de conhecimentos no campo da assistência técnica 

no meio rural, mas ainda são insuficientes sobre o papel que podem desenvolver mais 

diretamente em relação às atividades diversificadas, especialmente dentro dos 

estabelecimentos agropecuários, salvo alguns casos excepcionais. 

 

8.3.3 O desenvolvimento da atividade de diversificação tem várias limitações 

 

Do ponto de vista dos produtores, os aspectos seriam vinculados basicamente à 

dificuldade de acesso aos recursos, uma das principais dificuldades de se empreitar processos 

                                                 
168 Como adverte Roca Jusmet (2009) um problema ambiental só se torna relevante quando se chega a 

determinada evidência científica e esta é difundida ao público. Ou seja, se uma população não conhece os efeitos 

sobre a saúde de determinados problemas ou não conhece os efeitos que podem ter sobre as gerações futuras, 

estes problemas seriam irrelevantes desde o ponto de vista ambiental e, também, econômico (p. 134) 
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de diversificação, ou seja, o acesso aos recursos financeiros constitui um fato importante para 

desenvolver atividades de diversificação no alto oeste, bem como meio de superar as 

dificuldades das atividades tradicionais. A indisponibilidade ou a má distribuição e gestão, 

por parte do setor público, caracteriza-se como um dos principais fatores limitante da 

atividade de diversificação. 

Associado aos recursos financeiros, as estratégias de diversificação ou criação de 

oferta complementar, exigem repensar as potencialidades dos recursos locais. Desse modo, se 

põe em valor os recursos naturais e culturais, que reforçam a singularidade do espaço rural. 

Nesse ponto, cabe introduzir alguns aspectos que inibem a valorização desses recursos e que, 

frequentemente, estão relacionados com a limitação das atividades de diversificação. 

 

8.3.3.1 Limitações relacionadas aos aspectos próprios do estabelecimento/atividade 

 

Como apontam os entrevistados, muitos aspectos relacionados ao próprio 

estabelecimento limitam as atividades de diversificação, com peso em relação a outros 

estabelecimentos ou regiões. A valorização negativa apoiada em aspectos de grande 

importância, como: 

a) Tamanho dos estabelecimentos; 

b) Capacidade limitada de recursos e de investimento por parte dos produtores;  

c) Oferta pequena e dispersa; 

d) Atividades localizadas em áreas com deficiência de infraestrutura básica;  

e) Baixa capacidade técnica e de apoio. 

Muitos aspectos estão associados à própria estrutura do meio rural, como é o caso, 

por exemplo, da falta de ampla rede de equipamentos e de infraestrutura de vários tipos. Tais 

aspectos também reforçam a necessidade de potencializar a diversificação no meio rural, 

mediante a melhoria das estruturas agropecuárias e por meio de adequações, subvencionadas, 

em maior ou menor quantia, pela administração pública, cujos objetivos seriam melhorar os 

estabelecimentos agropecuários em geral e, especialmente, os da agricultura familiar, que 

supõe parcela importante da agricultura no território. 
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8.3.3.2 Limitações relacionadas aos aspectos culturais  

 

Neste ponto, cabe destacar que, a importância histórica da diversificação das 

atividades no meio rural, seu reconhecimento, por parte das instituições públicas, foi tardio. 

Efetivamente, foi a partir do ano 2000, que se definiram objetivos nesse sentido, 

especificamente nas políticas de desenvolvimento rural estabelecidas pelo MDA. Devido à 

“demora” no apoio institucional, à diversificação, pelo menos no campo teórico, muito 

agricultores têm resistências às mudanças, quando se trata de desenvolver atividades 

diferentes das desenvolvidas tradicionalmente, como é o caso, por exemplo, da produção 

ecológica ou do turismo rural. Nessas circunstâncias, o rural tradicional era percebido como a 

manifestação de uma sociedade atrasada, submetida à limitações, que não lhe permitia ir além 

da simples economia de subsistência. 

Outro aspecto associado ao anterior, refere-se à dificuldade dos agricultores do Alto 

Oeste em participar de organizações coletivas. É evidente que esse aspecto está ligado à 

própria cultura local, que reforça o pouco envolvimento das pessoas nas atividades coletivas, 

apesar de reconhecerem o importante papel que essas atividades desempenham, sobretudo nos 

municípios ou nas comunidades rurais menos favorecidos ou pouco integrados nos circuitos 

econômicos e sociais.  

As dificuldades de organização no território estão associadas, fundamentalmente, à 

pouca participação dos agricultores aos movimentos coletivos, bem como aos aspectos 

ligados às próprias dificuldades pelas quais passa o meio rural do território do Alto Oeste, 

como o elevado envelhecimento da população, o paulatino abandono dos estabelecimentos 

agropecuários (especialmente pela população jovem), a escassa renovação geracional, os 

problemas relacionados à escassez de água, a reduzida profissionalização do agricultor, entre 

outros, que afetam direta ou indiretamente a organização coletiva. 

 

8.3.4 Desafios para as políticas/gestores 

 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário aposta pela diversificação econômica dos 

produtos da agricultura familiar, tendo, como pano de fundo, o conceito de 

multifuncionalidade da agricultura, utilizado na literatura científica no início dos anos 1990 

do século passado, embora existisse muito antes do uso do próprio vocabulário, e planeja 

possíveis instrumentos para potencializar a diversificação das atividades, mas ainda existem 
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numerosas incógnitas sobre a forma como a política de desenvolvimento rural vai enfrentar a 

complexa realidade da diversificação das atividades no meio rural. Apesar da política para o 

meio rural vigente ter sido mais explícita a esse respeito, não aclara totalmente o tema. Nesse 

sentido, um esquema analítico adequado para potencializar as ações de desenvolvimento rural, 

deve identificar funções com potencialidades e capacidades no espaço rural e analisar e 

valorizar distintas potencialidades.  

Entre os problemas detectados, verifica-se que não existe estudo e planejamento 

adequado para a eleição dos estabelecimentos agropecuários potenciais, no sentido de ver 

quais são os mais apropriados para dinamizar e diversificar a economia, a partir do interesse e 

do esforço dos proprietários, e quais outras ideias tais estabelecimentos estão interessados em 

ofertar para diversificar suas atividades.  

Outro problema atual que se apresenta como desafio para a gestão das ações no 

território é que, em muitos municípios, além de não existir planejamento, seus gestores 

(prefeitos) são reacionários em renunciar uma gestão individualista e são resistentes à 

estratégia territorial integrada, mesmo que isso represente dificuldade à gestão. Em geral, 

essas inconveniências se concentram em alguns aspectos, como são: a relativa complexidade 

dos trâmites para alcançar as ajudas oficiais; certa variação/desconexão, que acontece entre os 

editais de convocação, no que se refere aos critérios de seleção das ações a serem 

subvencionadas; a dificuldade de contar com recursos humanos suficientemente capacitados 

para elaborar e planejar ações que possam ser posteriormente elegíveis, bem como a 

defasagem entre a necessidade de investimento inicial e a chegada dos recursos oficiais. 

Além disso, uma série de outros problemas devem ser encarados como desafios para 

a gestão das políticas públicas locais, tendo em vista que limitam o desenvolvimento de 

formas organizadas de atividades diversificadas nos estabelecimentos agropecuários. São 

desafios que devem incidir nos seguintes aspectos: 

a) Melhorar as formas e fontes de financiamento e sua distribuição (áreas e atividades); 

b) Incentivar a atividade associativa em diferentes níveis; 

c) Melhorar os mecanismos de governança, com o fortalecimento das relações 

institucionais no território, especialmente entre organizações com implicações no meio 

rural; 

d) Atentar para medidas que incentivem a organização, o planejamento e a 

comercialização dos produtos diversificados, para que estes possam ascender aos 

mercados com base em nichos e diferenciação (agregar valor); 
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e) Fortalecer redes de informações e incentivar a inovação; 

f) Incorporar sistemas de gestão de qualidade das atividades e incentivar políticas de 

certificação de origem; 

g) Propiciar meios favoráveis para o desenvolvimento de empreendimentos/negócios 

rurais e sua articulação com os demais atores do território:  

h) Insistir na aplicação e avaliação das políticas públicas;  

 

Essas medidas tendem a melhorar a qualidade e a quantificação dos resultados 

esperados para a convergência real entre os objetivos e a aplicação das políticas públicas no 

território. A capacidade de superação desses problemas está relacionada com inúmeros fatores 

críticos, que devem ser superados, de modo que é fundamental estruturar as intervenções de 

políticas públicas em torno de projetos estruturantes que combinem, simultaneamente, 

melhorias de infraestrutura, facilidades de acesso ao crédito e fortalecimento econômico e a 

integração das ações em torno dos interesses locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



443 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 
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9 CONCLUSÕES E REFLEXÕES FINAIS 

 

O objetivo geral dessa tese foi evidenciar as trajetórias de implantação das políticas 

públicas, como forças propulsoras do desenvolvimento rural com enfoque territorial no estado 

do Rio Grande do Norte. Para isso foram analisadas as estratégias e possibilidades seguidas 

para a materialização dos programas de desenvolvimento rural no âmbito do território do Alto 

Oeste do estado. 

As principais conclusões extraídas da tese refletem os distintos âmbitos temáticos em 

função dos resultados e que, por sua vez, permitirá comprovar a validade das hipóteses 

anunciadas. Inicialmente são apresentados os resultados sobre os aspectos conceituais e os 

objetivos empíricos da tese. Posteriormente se expõem as reflexões finais sobre a tese, que 

podem despertar o interesse de novas pesquisas dentro desta temática. 

 

9.1 SOBRE OS OBJETIVOS TEÓRICOS DA TESE 

 

Esta parte do estudo foi desenvolvida em dois níveis de análise. O primeiro, tratou do 

marco conceitual sobre a evolução e caminhos, seguidos pela teoria do desenvolvimento; o 

segundo, abordou as trajetórias do desenvolvimento rural no âmbito das políticas públicas da 

União Européia, America Latina e Brasil. 

 

9.1.1 Principais conclusões sobre os aspectos conceituais 

 

O objetivo principal desta parte conceitual foi demonstrar como o termo 

desenvolvimento, complexo e amplo, foi empregado de forma comum e assumido pelas 

instituições públicas ao longo da história. A hipótese de partida foi, apesar de diversas 

interpretações, o conceito predominante associado à ideia de crescimento econômico e de 

progresso, este entendido como passar de um nível de “atraso” à “modernidade”. 

Com base na revião bilbiográfica no decorrer da tese, conclui-se que, a elaboração 

histórica da noção de desenvolvimento, é bastante complexa e procede das contribuições 

teóricas das diversas escolas da ciência econômica ao longo do século XX. A variedade de 

argumentos e reflexões teóricas sobre a evolução do fenômeno do desenvolvimento mostra 
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que, ao longo da história, seu conceito foi interpretado de diferentes maneiras. Apesar da 

importância de algumas teorias, na contribuição da explicação da realidade, a validade de 

muitas delas esteve limitada pelo enunciado, que caracteriza seus componentes, e pela 

complexidade da realidade, dependendo de cada época e da capacidade de adaptação em 

determinado espaço. Argumento que reforça a complexidade do fenômeno do 

desenvolvimento.  

Algumas teorias procuraram mostrar a capacidade de determinados espaços criarem 

economia de aglomeração, para gerar processos de desenvolvimento. Outros estudos, 

realizados especialmente para as economias de “terceiro mundo”, como os realizados pela 

CEPAL e pelos seus seguidores, procuraram  entender o comportamento do desenvolvimento 

no contexto dos países do sul, trataram de verificar os motivos das relações de desigualdade 

dos países mais pobres no cenário econômico mundial e as possíveis soluções para tal 

situação. Nesse âmbito de análise, foram realizados muitos estudos. 

Ao longo dos anos, alguns pressupostos teóricos foram modificados e/ou se tornaram 

praticamente inválidos, como: a noção de subdesenvolvimento como um estágio temporário e 

etapa prévia do desenvolvimento (em que este poderia ser alcançado simplesmente passando 

por cada etapa ao longo do tempo); o desenvolvimento como sinônimo de crescimento 

econômico; a impossibilidade de países da periferia capitalista gerar processos de dinâmicas 

econômicas, etc. 

Em termos gerais, as teorias apresentadas tentaram explicar os mecanismos das 

desigualdades regionais, algumas vezes reuniram aspectos macros, que encontraram pouca ou 

nenhuma explicação. Outras, recorreram aos períodos mais longos para explicar processos 

passados ou para orientar a compreensão de processos atuais. Apesar de existirem teorias que 

permaneceram dominantes ao longo do tempo e em determinado espaço,  especialmente as 

associadas à idéia de crescimento econômico e progresso, pode-se afirmar que, no campo 

teórico da tentativa de explicar a realidade, inexistem teorias universais absolutas (CRESPO, 

2006, p. 241).  Em todo caso, como estabelece Bagnasco (2000, p. 75), as teorias devem ser 

utilizadas como modelo, válidos apenas em algumas circunstâncias. A revisão de todos os 

enfoques só veio a colaborar com a hipótese de partida, que o conceito de desenvolvimento 

esteve associado predominantemente à ideia de crescimento econômico e de progresso, 

entendido como passar de um nível de “atraso” à “modernidade”. 
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9.1.2 Principais conclusões sobre a trajetória de desenvolvimento rural na União 

Européia, América Latina e Brasil 

 

O objetivo desta parte foi conhecer as trajetórias do enfoque teórico do 

desenvolvimento territorial rural, como alternativa viável e sustentável no âmbito das políticas 

públicas europeias, latinoamericanas e brasileiras, e se os principais aspectos do marco teórico 

europeu guiaram as estratégias de desenvolvimento rural e a sua transição para o enfoque 

territorial na América Latina e no Brasil. 

 A concepção de desenvolvimento rural com enfoque territorial, como projeto 

político, no âmbito da União Europeia, é relativamente recente e está associada à evolução 

das políticas de equilíbrio territorial e de coesão. Até os anos 1980, os diferentes enfoques de 

desenvolvimento rural experimentados se basearam principalmente na concepção setorial. A 

partir daquela década, a política de desenvolvimento rural da União Europeia realizou 

diversas reformas com o objetivo de melhorar as condições de vida da população rural no 

âmbito comunitário. Dadas as transformações no contexto Comunitário, em particular nas 

zonas rurais, foi implantado um modelo de política territorial com o fim de fazer frente aos já 

instalados problemas de desequilíbrios socioeconômicos e de degradação ambiental, gerados 

com distintos graus em seus diferentes territórios. Todos esses problemas apresentados, com 

diferentes níveis e detalhamento (em maior ou menor medida), foram importantes para as 

reformas, tendências e cenários futuros orientativos das políticas rurais europeias. Uma 

sucessão de programas surgiu para dar respostas aos problemas da população rural, com base 

em objetivos prioritários definidos pelos países membros.  

Aos poucos, o enfoque territorial e a emergência dos componentes da 

sustentabilidade (economia, território, sociedade e meio ambiente) nos processos de 

desenvolvimento passaram a entrar nas pautas de discussões dos responsáveis pelas políticas 

territoriais no continente. No contexto desse cenário, várias políticas, programas, normas e 

regulamentos passaram por importantes reformas com o objetivo de incorporar o meio 

ambiente e a população local, como sujeitos fundamentais, no processo desenvolvimento 

rural.  

No âmbito das reformas, a iniciativa LEADER surgiu como um programa inovador 

no âmbito da UE, considerado como o primeiro programa a colocar em prática o 

desenvolvimento rural a partir de enfoque territorial, integrado e ascendente. Essa iniciativa 

cumpriu objetivos nas áreas mais atrasadas, com a participação da população local na tomada 
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de decisão e na gestão dos projetos, avançando na concepção de uma política menos 

setorializada, para uma visão mais territorial e integral (ESPARCIA, et al. 2000, p. 106). 

Em termos gerais, os bons resultados apresentados pelos programas LEADER  

serviram como inspiração e modelo inovador para os programas subsequentes, financiados 

pela Comissão Européia, com a aplicação de princípios e de metodologia nos demais 

programas da região, além de consolidar o predomínio do enfoque territorial nos programas 

Comunitários. Na UE, a aplicação do enfoque territorial do desenvolvimento rural contribuiu 

para gerar uma dinâmica endógena positiva nas áreas rurais, reforçou a participação 

democrática e a responsabilização dos atores, e introduziu inovação fundamental que são as 

agrupações de desenvolvimento rural (ESPARCIA; BUCIEGA; NOGUERA, 2002). 

 Sem embargo, a política de desenvolvimento rural para o conjunto do territorio 

europeu, considerando sua diversidade, dimensão e níveis políticos (comarcas, regiões, 

Estados, etc), é um exercício de grande complexidade, que requer importantes e cuidadosos 

instrumentos de caráter normativo, de planejamento e de gestão. Além disso, é importante 

reconhecer o interesse e as iniciativas práticas para o meio rural, de vários organismos 

internacionais, no contexto da União Européia (UE), que explicitaram os objetivos gerais do 

“desenvolvimento territorial equilibrado e sustentável”, e desenvolvimento dos princípios de 

participação e de planificação nos objetivos de coesão territorial e maior integração entre 

campo e cidade (NARANJO, 2007, p. 43). 

No contexto da América Latina, as trajetórias seguidas pelas políticas para o meio 

rural foram fortemente influenciadas por questões políticas e econômicas, com foco 

específico na industrialização e na modernização da agricultura. Também parece claro que 

muitas transformações aconteceram devido, especialmente, às variações e às orientações das 

políticas internacionais, às mudanças nas estratégias adotadas pelos Estados nacionais, com 

ajustes e reformas estruturais e mudanças no padrão de produção. O resultado disso foi o 

aumento da produtividade da terra e do capital e, consequentemente, a dependência do 

mercado a nível de produção e o aumento da diferenciação a nível setorial países da região, 

bem como a expulsão de uma parcela significativa da população rural.  

Até os anos 1990, as políticas de desenvolvimento rural, adotadas para dar resposta 

aos problemas rurais, nos países da AL, tiveram seus objetivos longe de ser alcançados. Com 

isso, muitos países da região passaram a desenhar políticas de desenvolvimento rural, em 

oposição ao enfoque setorial das experiências anteriores. No início do século XXI, o tema do 

enfoque territorial foi adotado na formulação das políticas voltadas para o meio rural, com o 
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objetivo de dar um caráter mais sustentável ao meio rural da região e de corregir os prejuízos 

das deficiências mostradas pelos enfoques precedentes.  

A adoção do enfoque territorial nas políticas de desenvolvimento rural, no contexto 

latinoamericano, foi influenciada por fatores internos e motivada por fatores presentes no 

cenário internacional. No primeiro caso, destacaram-se o reconhecimento das novas 

características (nova ruralidade), as tendências do meio rural da região e a constatação de que 

as estratégias convencionais, para acabar com a pobreza e demais problemas do meio rural na 

AL, não foram suficientes ou não surtiram os efeitos esperados. A nova ruralidade ampliou os 

conceitos de agricultura e as dimensões do território rural, e aproximou das relações rurais-

urbanas. 

Em relação aos fatores externos, atribuíram-se as mudanças que ocorreram no 

cenário rural internacional, aos discusrsos e as formulações teóricas das instituições 

internacionais, introduzidas inicialmente nos países centrais, e aos resultados favoráveis 

apresentados pelas políticas de desenvolvimento rural, no contexto da União Européia, 

especialmente com a iniciativa LEADER, que suscitou um intenso debate em relação à 

possibilidade de reproduzir seus métodos de trabalho na região. O conhecimento das 

formulações teóricas, das experiências e das iniciativas de desenvolvimento territorial rural no 

contexto do Programa LEADER, conferiu especial importância para os esforços de renovação 

do desenvolvimento rural na América Latina e contribuiu, embora com diferentes prioridades, 

para a utilização do enfoque territorial na região. 

Em relação à AL, conclui-se que o enfoque territorial do desenvolvimento rural é 

cada vez mais aceito, como trajetória que promete superar as limitações que impedem o 

desenvolvimento das áreas rurais. Sem embargo, o desenvolvimento territorial rural na AL 

encontra situação inicial bastante diferente da UE, dado que as necessidades sociais e de 

infraestruturas básicas não estão garantidas pelos Estados da região. 

Associado a isso, muitos critérios dificultam a operação do enfoque territorial do 

desenvolvimento rural na AL, entre eles: a) os critérios para definição operativa dos territórios 

rurais; b) a solução de problemas institucionais relacionados ao público-privado; c) a 

dificuldade de organização local para promover e gerir os processos de desenvolvimento dos 

territórios; d) os instrumentos financeiros que garantam a implementação eficiente dos 

objetivos dos programas de desenvolvimento rural; e) a definição de um marco de 

institucional e legal, que facilite a implementação dos programas de desenvolvimento rural 
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com o enfoque territorial. A insistência na definição setorial-agrícola do desenvolvimento 

rural conduz a impactos progressivamente mais reduzidos sobre esses critérios. 

A pesar de nos últimos anos haver tendência de redução da pobreza e de indigência, 

esses fenômenos ainda persistem em números bastante elevados e com diferenças 

significativas nos países da AL, especialmente entre os espaços rurais e urbanos. Nesse 

sentido, a efetiva aplicação de programa de desenvolvimento territorial rural deve estar 

diretamente condicionada ao acompanhamento de outras políticas públicas de igual interesse, 

ausentes na maioria dos países latino-americanos. Esse desafio requer mudanças substanciais 

na tradicional centralização dos processos de desenvolvimento e nas relações clientelistas e 

assistencialistas seguidas pelas instituições locais, a fim de garantir direitos fundamentais 

como a saúde, educação, alimentação, infra-estruturas etc. 

No cenário brasileiro, o caminho percorrido pelas políticas para o meio rural, 

especialmente dos anos sessenta aos anos oitenta, introduziu no meio rural - em algumas 

regiões mais que outras - intenso processo de mudança nas bases técnicas da agricultura, que 

gerou grandes latifundiários e empresários agrícolas de um lado, e proletários e semi-

proletários de outro. Surgiu assim, uma nova classe empresarial agrária, mais profissional e 

especializada, com livre acesso ao crédito e capaz de gerenciar as novas tecnologias para 

organizar processos produtivos, cada vez menos dependentes de terra e trabalho para elevar a 

produção. Nesse período houve maior intensidade do capital e modernização do campo.  

Apesar dos avanços na transformação do agro nacional, a modernização esteve longe 

de alcançar a generalização. A expansão dos benefícios nesse período não foi extensiva à 

maioria da população rural. Esse processo gerou vários problemas de desequilíbrio no meio 

rural, provocou o aumento das desigualdades sociais e as grandes migrações campo-cidade, 

pelos pequenos produtores rurais, que tinham cada vez menos condições de se adequarem às 

pressões e às novas exigências das políticas agrícolas. A preocupação com os aspectos 

desestruturais que aconteceram no “campo”, como o êxodo e a  pobreza rural,  mostraram ser 

fatores condicionantes das mudanças nas políticas e nas instituições públicas dedicadas ao 

meio rural. 

Apartir da década de 1990, as politicas para o meio rural brasileiro - amparadas por  

uma nova filosofia de desenvolvimento rural – procuraram corresponder aos fatores que 

exigiam as próprias mudanças desses espaços, especialmente com nova concepção de 

ruralidade, principalmente nas áreas de abrangência do PRONAF e mais recentemente com o 
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Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR) e com o 

Programa Territórios da Cidanania (PTC).  

Foi especialmente a partir de 2003, que o enfoque territorial do desenvolvimento 

rural brasileiro ganhou forma, fortalecido por nova concepção de política pública para o meio 

rural. O passo fundamental para o início das políticas territoriais no Brasil foi a constituição 

da institucionalidade, a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e da constituição dos Territórios Rurais. 

A partir daí, as políticas de desenvolvimento local, fundiram-se às políticas de 

desenvolvimento rural, em uma perspectiva do âmbito rural, a partir do enfoque territorial 

(ORTEGA, 2008, p. 151). 

O propósito da perspectiva territorial procurou reunir agentes públicos (diferentes 

níveis de governo e respectivos órgãos) e privados (empresas, organizações civis etc.) para 

fazer frente à mobilização dos recursos locais, no intuito de melhorar as condições de vida da 

população rural, dentro da perspectiva da sustentabilidade. Nessa perspectiva, o enfoque 

territorial ganhou importância teórica procurando superar a ideia de que o espaço rural é 

sinônimo de agropecuário (GRAZIANO DA SILVA, 1999; ABRAMOVAY, 2003; VEIGA, 

2005). Nessa nova concepção de políticas públicas, tornaram-se importantes para as análises 

do meio rural: a) o abandono da análise setorial; b) a diferença entre crescimento e processos 

de desenvolvimento; c) a importância dos mecanismos de governança para a compreensão 

local; d) maior compreensão da organização e dos recursos locais. 

Da mesma forma, na América Latina, as novas iniciativas brasileiras em matéria de 

políticas territoriais, para introduzir o enfoque territorial nas suas políticas públicas, não são 

produto unicamente das reflexões e dos esforços do Brasil, senão que provém de contexto 

muito mais amplo, especialmente das discussões dos países europeus sobre o 

desenvolvimento territorial em seu continente, que culminaram com o programa LEADER. 

No cenário brasileiro, uma das principais novidades da Política de Desenvolvimento 

Territorial (PDT) do MDA foi o esforço para a implementação da gestão territorial, por meio 

do fortalecimento das instituições vinculadas aos territórios rurais. Para alcançar esse fim, foi 

criado um marco institucional para o desenvolvimento rural de uma perspectiva coletiva. Em 

nível nacional, foi instituído um marco técnico, com a criação da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) do MDA, e nos estados, foram criadas, em cada unidade 

da federação, delegacias federais do MDA. A criação dessas instâncias técnicas federais, em 

nível estadual (as delegacias do MDA), e os esforços para formação e capacidade de gestão 
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dos próprios territórios, foram algumas prioridades da Política de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais.   

Com a criação do MDA e, posteriormente, da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial, criaram-se as instituições para promover o desenvolvimento territorial no país e as 

instâncias de diálogo e concenso entre os demais órgãos, com o objetivo de desenvolver os 

territórios. Pelo menos no plano teórico, a temática territorial ganhou destaque nas ações do 

Governo Federal e faz parte oficialmente da política brasileira desde 2003. “Começou a tomar 

forma nova estratégia de desenvolvimento” (VAZQUEZ BARQUERO, 2006).  

No caso específico do Brasil, apesar de importante parte dos territórios rurais terem 

conquistado condições que geraram dinâmicas próprias de desenvolvimento, uma parcela 

expressiva desses territórios ainda enfrenta sérios problemas para conduzir tais processos.  

Nesse sentido, o Estado pode e deve desempenhar um papel importante nos processos de 

desenvolvimento, sobretudo, nos espaços rurais mais deficitários (ORTEGA, 2008). Contudo, 

as estratégias de desenvolvimento territorial rural no Brasil, ainda encontram muitas 

dificuldades para serem efetivadas como alternativa viável e sustentável. Existe um longo 

caminho a percorrer para que as “novas” políticas sejam capazes de promover o 

desenvolvimento rural, assegurando condições de equidade e de sustentabilidade das ações e 

dos objetivos que apóiam. De toda maneira, as “novas estratégias” de desenvolvimento 

implicam em mudanças de fundo, na maneira de pensar e atuar em relação a estse tema. 

 

9.2 PRINCIPAIS CONCLUSÕES SOBRE OS OBJETIVOS DOS FATORES EMPÍRICOS 

DA TESE 

 

O objetivo da parte empírica da tese foi conhecer as estratégias que estão sendo 

adotadas para a implantação das ações das Políticas Públicas de desenvolvimento rural e 

verificar em que medida estão contribuindo para materializar os processos de 

desenvolvimento, com enfoque territorial, no âmbito do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. 

Em concreto, verificar as trajetórias e características das atuações locais a favor dos processos 

de desenvolvimento rural com enfoque territorial no âmbito das políticas públicas. 

As conclusões essenciais obtidas neste trabalho foram desagregadas por meio dos 

elementos contextuaiso do estudo para estabelecer, de forma específica, os resultados mais 

destacáveis desta tese de doutorado. 
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9.2.1 Políticas públicas e sua contribuição no desenvolvimento territorial rural do Alto 

Oeste 

 

A partir de várias informações colhidas por diferentes atores, instituições e fontes 

bibliográficas, sobre as particularidade das ações de intervenção das políticas públicas de 

desenvolvimento rural, verificam-se aspectos, que merecem considerações. 

Em relação ao Pronaf, a maioria dos entrevistados atribuiu às contribuições 

econômicas como melhoria mais importante do programa para o desempenho da agricultura 

familiar. Outras variáveis também se destacaram como a importância do programa para a 

qualidade de vida e para o emprego e a renda das famílias, todas elas, entretanto, convergem 

e estão bastante relacionadas com as contribuições econômicas. Como consequência disso, no 

desenho de um programa como o PRONAF, predomina a visão econômica que descuida do 

componente territorial como fator de desenvolvimento. 

De fato, a presença dos recursos do Pronaf alcançou importância destacada sobre as 

contribuições econômicas dos agricultores familiares no território. A explicação para isso se 

concentra no fato de que, a maior parte da população dos núcleos rurais, depende diretamente 

da disponibilidade desses recursos, tendo em vista a existência de estruturas agrárias com 

sérias dificuldades de garantir o básico da produção agrícola. Para muitos agricultores do 

território, o acesso ao crédito é a única possibilidade de permanecer com a atividade produtiva 

em sua propriedade. Em termos gerais, o programa tem sido operado de forma genérica, sem 

considerar o contexto de desenvolvimento de cada localidade. 

Por outro lado, a valorização dos entrevistados foi baixa em relação às variáveis, ao 

grau de inovação e à conscientização de práticas ambientais. A baixa valorização das práticas 

sustentáveis, evidencia a pouca preocupação com os recursos ambientais. Tais resultados vão 

de encontro às diretrizes de ações do programa, estabelecidos pelo MDA, que procuram 

fomentar “o desenvolvimento e a difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar, com 

vistas ao aumento da produtividade do trabalho agrícola, conjugado com a proteção do meio 

ambiente”.  

De acordo com alguns entrevistados, o aspecto mais inovador do programa é poder 

oferecer crédito às pessoas que antes não tinham acesso. Esse procedimento oportunizou ao 

agricultor a possibilidade de comunicação e de criação de confiança, de interação e 
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cooperação entre ele e os agentes financeiros e de assessoria técnica no território, além de 

delegação de responsabilidade e de capacidade de decisão no contexto local.  

No âmbito territorial, uma das maiores contribuições do Pronaf esteve associadas às 

dinâmicas demográficas. A valorização dos entrevistados revela que o programa tem papel 

relevante no processo de fixação da população nos espaços rurais. Além disso, também 

consideram importantes as contribuições do programa, no fomento dos serviços municipais, 

na infraestrutura e na diversificação das atividades no território. Por outro lado, o programa 

deu pouca contribuição na estrutura fundiária, na qualificação da população rural e na criação 

de redes de cooperação e de canais de comercialização, variáveis importantes na perspectiva 

do enfoque territorial. Isso revela aspectos que justificam a dificuldade do programa em 

implantar ações gerais, em prol do desenvolvimento local, revelando uma orientação mais 

técnico-financeira de atuação.  

Sobre as ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, 

em matéria de políticas de desenvolvimento rural com enfoque territorial, percebe-se um 

processo de criação ainda lento, de uma cultura comum de planejamento com enfoque 

territorial das instituições públicas federais (especialmente no âmbito da SDT/MDA). Esse 

processo tem importância fundamental e uma variedade de dados, documentos, diretrizes, 

estratégias etc., publicados, relacionados com o tema. Também existe uma consciência cada 

vez maior entre planificadores/as e órgãos responsáveis pelas políticas sobre a estreita 

interdependência entre a escala federal, estadual e local (município), tendo em vista que se 

presta cada vez mais atenção em um contexto territorial mais amplo (como o território rural, e 

não apenas o município). No entanto, este fenômeno não é generalizado. 

O progresso das políticas de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais no 

Rio Grande do Norte é lento e desigual. Em geral, existe um enorme vazio entre a aprovação 

das políticas e os programas e seu posterior desenvolvimento, e o enfoque territorial na 

aplicação das políticas públicas encontra muitas dificuldades nas instituições estaduais e 

municipais. Alguns atores justificam esse atraso, pelas dificuldades derivadas da falta de 

experiência, tanto política como técnica, sobre como avançar no planejamento territorial como 

enfoque das políticas para o meio rural, cuja prática era até então inédita no cenário das 

políticas públicas brasileira.   

A promoção de atividades e a valorização de iniciativas integradas em diferentes 

ações por meio de processos de desenvolvimento que aproveitam, inclusive, as capacidades 

locais, constituem objetivos primários das ações das políticas com enfoque territorial. No 
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entanto, no âmbito do Alto Oeste, a falta de conhecimento das ações e do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR) é um dos primeiros entraves 

para legitimar o enfoque territorial nos programas. Os agricultores locais, que não conhecem 

ou que conhecem pouco, somaram valores superiores a 60% dos entrevistados, que é muito 

negativo, tendo em vista que dificulta as ações e a própria estrutura e objetivos do programa. 

Em relação aos projetos, que faziam parte das demandas prioritárias do território, 

pretendia-se introduzir um conjunto de ações dirigidas ao fortalecimento da cadeia produtiva 

da bovinocultura local, tendo como características: i) serem projetos demandados pelos 

coletivos dos agricultores familiares; ii) terem caráter integrador entre os municípios do 

território; iii) contarem com a participação de técnicos, membros do colegiado e associações 

dos agricultores nas discussões; iv) fazerem parte das ações do MDA no âmbito do programa 

de desenvolvimento do territórios rural. Apesar do projetos serem discutidos no âmbito do 

colegiado, ocuparam-se de vários conflitos, especialmente relativos aos problemas de falta de 

informação, coordenação e implantação.  

Segundo os agricultores, técnicos e membros do colegiado entrevistados, os projetos 

não passaram da fase de discussão e não foram realizados, devido à falta de contrapartida 

financeira por parte do governo do estado do Rio Grande do Norte. Essa situação produziu 

inquietudes e desconfiança dos membros do colegiado do território, sobretudo, porque as 

diretrizes das ações dos programas para os territórios exigiam que, para a realização dos 

projetos, fossem levados em conta as prioridades locais e o compromisso dos acordos 

financeiros assumidos pela unidade da administração pública (contrapartida do estado). 

Outro problema relacionado a isso foi a falta de uma coordenação mais planejada 

para incentivar a participação dos atores locais nas discussões e na cobrança dos resultados 

dos projetos. A falta da contrapartida dos recursos comprometeu e prejudicou a execução, o 

acompanhamento e o seguimento dos projetos. Daí a necessidade de uma articulação mais 

precisa entre as organizações dos agricultores, o colegiado e o governo do estado, para 

garantir autonomia financeira na gestão dos projetos. A não realização do projeto colocou em 

evidência outras deficiências que, unidas às anteriores, mostram a dificuldade de desenvolver 

ações coletivas no âmbito do território. Ainda assim, percebe-se que, muitas entidades e 

pequenos produtores do território, consideram necessária e viável a realização dos projetos e 

imprescindível a colaboração institucional para articular fórmulas concretas que sejam 

eficazes.    

A percepção dos atores do território, sobre os elementos potencializadores, para a 

transição ao enfoque territorial, no âmbito das políticas de desenvolvimento rural no Alto 
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Oeste/RN revelaram que, as orientações técnicas aos agricultores têm caraterísticas de ajudas 

econômicas e de políticas para as atividades agrárias. As formas de acesso às linhas de crédito 

e as orientações relacionadas às atividades produtivas representam 74,1% e 53,8%, 

respectivamente. As orientações relacionadas à conscientização ambiental, aos canais de 

comercialização, ao planejamento e gestão, ao fortalecimento do associativismo e ao 

acompanhamento dos programas governamentais, tiveram pouca repercussão na percepção 

dos entrevistados.  

Esta questão demonstra sérias restrições para a aplicação de concepção territorial. 

Quer dizer, existem evidências de que, de fato, técnicos e agricultores têm dificuldades de se 

implicarem na implantação de modelos alternativos de orientações, que favoreçam o processo 

de transição para um enfoque mais integral. Na opinião dos técnicos, a falta de profissionais 

para atender à demanda do território, é um dos fatores que limitam o tratamento integral de 

articulação e de complementação entre as variáveis.  

Por outro lado, pela valorização dos entrevistados se percebe a incapacidade do 

contexto territorial (não somente local, mas também estadual), para integrar e incorporar 

adequadamente a estrutura de gestão das políticas públicas de desenvolvimento rural com 

enfoque territorial. O predomínio de uma estrutura centralizada, fragmentada e de cima pra 

baixo (top down), dificulta a capacidade de explorar ao máximo as oportunidades que o 

território oferece para os processos de desenvolvimento. 

Em síntese, as medidas propostas pelas políticas públicas de desenvolvimento ao 

longo dos últimos anos, e em particular no campo do meio rural, não foram colocadas em 

prática nem com a magnitude e nem com a intensidade necessária que exige a demanda local, 

que levar à descrença no cenário das tendências definidas por parte dos atores locais. No 

entanto, é importante reconhecer outros méritos, muitos dos quais ainda estão no terreno das 

ideias e das discussões do enfoque, mas ainda muito pouco nos resultados concretos. 

 

9.2.2 Governança  e ações coletivas para a gestão do desenvolvimento territorial rural no 

Alto Oeste 

 

A variedade de políticas e de programas apresentados para o meio rural do estado do 

Rio Grande do Norte ao longo deste trabalho, reforçam, também, a necessidade de diferentes 

órgãos e arranjos institucionais para estruturar, articular e gerenciar o processo de implantação 

de tais políticas. Assume-se a necessidade de estratégia integral de vários órgãos dos 
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Governos (federal, estadual e municipal) e da organização da sociedade civil, com importante 

componente participativo, de forma que a evolução e os resultados sejam frutos do consenso 

de todos.  

Os fatores que incidem na aplicação, na viabilidade e na sustentabilidade de políticas 

e de programas para o meio rural são diversos. Podem ser influenciados em vários aspectos 

pelo desenrolar dos acontecimentos locais, por outras políticas e programas e, mais 

amplamente, pelo entorno e pelo contexto político. Nesse sentido, o grau de conhecimento e 

de domínio dos atores envolvidos sobre esses fatores condicionarão suas capacidades, para 

enfrentar os desafios que supõe a adoção do enfoque territorial nos processos de 

desenvolvimento para o meio rural. Um passo importante para isso é passar a ver o território 

com os olhos de quem se quer apoiar, ou seja, com o olhar de sua população.  

No âmbito desta tese, a governança, ou ação coletiva, foi definida como a interação e 

mediação entre as autoridades públicas e a sociedade civil, o estado e as instituições não 

estatais, bem como os atores sociais, que participam e cooperam na formulação e 

implementação de políticas públicas e, nesse sentido, aumentam a importância da criação de 

redes interorganizativas, para tratar de problemas que vão além das capacidades das 

administrações locais para resolvê-los. Nesse processo, os atores locais do processo de 

intervenção são elementos fundamentais. 

No contexto deste trabalho se considerou como atores, em nível local ou da 

dimensão local, todos aqueles que individual ou coletivamente contribuem com as decisões 

ao desenvolvimento local/territorial. No Alto-Oeste, os atores têm atuações em várias escalas 

geográficas (âmbito locais, regionais e nacionais), de competência (organizações sociais, 

econômicas, instituições públicas, administrações etc) e, em geral, em vários âmbitos do 

planejamento (municipal, estadual, regional, federal). Muitos também atuam em mais de um 

nível de escala administrativa.  

Observa-se que, em muitas situações, a postura das intervenções depende muito da 

credibilidade e do concenso dos atores locais que atuam no território. No entanto, dada a 

engrenagem dos atores de intervenção no território do Alto-Oeste, é comum haver disperção 

de atividades e de atribuições. Em muitos casos, não se sabe bem qual a função específica da 

representatividade de cada membro no cenário das políticas públicas territoriais. Em outros, 

existem posicionamentos que, muitas vezes, representam valores desde a experiência, a 

posição hierárquica ou a área funcional em que se enquadra o agente coletivo. Evidentemente, 

existe uma variedade de fatores que favorecem esses conflitos e/ou posicionamentos, tendo 
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em vista as múltiplas carências sociais e de infra-estrutura, além de outras, nos municípios do 

Alto Oeste do Rio Grande do Norte 

Muitos estudos de desenvolvimento rural com enfoque territirial têm mostrado a 

importância da implicação e da atuação eficiente dos poderes locais em oportunizar recursos, 

que contribuem para o bem-estar da população. De todo cenário da administração pública, o 

poder local (o poder público municipal) é o agente que mais diretamente deve se implicar nos 

processos de desenvolvimento. No caso específico de muitos municípios do Alto-Oeste, isso 

não tem sido um exercício fácil, especialmente pela falta de uma visão administrativa ampla e 

de projetos coletivos, pelos gestores públicos de muitos municípios. Percebe-se claramente 

qual o interesse do prefeito ao se envolver em ações coletivas: a manutenção da influência 

política está diretamente relacionada à capacidade de vinculação do político com movimentos 

que são socialmente aceitos por outros atores.  

Salvas algumas exceções, os poderes municipais pouco tem feito para superar as 

tradicionais atuações básicas e delegadas de outras administações. Ou seja, a implicação da 

maioria das gestões municipais do território, limita-se às atuações básicas de sempre, mas 

com preocupação de fazer uma gestão que garanta a sua reeleição (ou a permanência de seu 

grupo político no poder). Fazer uma gestão participativa seria uma ameaça a esse processo. 

No plano da cooperação local e das relações institucionais entre os atores para a 

gestão das ações de políticas públicas no território, a pesquisa mostrou que existe pouco 

contato entre as instituições, para desenvolver ações conjuntas de desenvolvimento rural. 

Observou-se maior propensão de cooperação entre os coletivos de agricultores. A maioria dos 

contactos das associações de agricultores familiares estiveram mais diretamente relacionados 

com os outros coletivos de agricultores, tais como outras associações e os sindicatos dos 

trabalhadores rurais. Entre esses segmentos, verificou-se uma rede composta por relações 

recíprocas, que acontece com relativa frequência. O fato de pertencerem à mesma classe e 

perseguirem objetivos comuns, pode ter contribuído para o destaque das relações entre esses 

segmentos. 

No entanto, a cooperação e as relações institucionais funcionam de maneira distinta 

entre os diversos atores no território do Alto Oeste. O pouco contato entre os 

órgãos/entidades, envolvidos no desenvolvimento rural no território afeta substancialmente o 

desempenho dos resultados das políticas públicas. Se entende que as características do 

enfoque territorial  prezam pela intensificação das relações institucionais para o sucesso dos 
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programas territoriais, então, as relações observadas são pouco representativas para atingir os 

objetivos pretendidos pelo enfoque.  

Obviamente, na prática, as relações institucionais entre diferentes órgãos/entidades, 

no âmbito do território do Alto Oeste, enfrentam uma série de limitações. As relações entre 

organizações implicam em dimensões culturais entre tradição e novos modelos de gestão ou 

práticas sociais. Nesse contexto, o êxito das relações institucionais vai depender dos 

elementos que denotam a configuração do conjunto das relações sociais em vigor (tradição, 

cultura, pela forma de intervenção do estado, pelos modos de comunicação, pelo grau de 

instrução, etc). São, portanto, as relações institucionais que definem o modo de sociabilidade 

e a comunidade humana, que são o verdadeiro desafio da ação coletiva e da intervenção. 

No caso específico estudado, são várias as vias que dificultam as relações entre as 

instituições. Em primeiro lugar, a desigualdade entre as instituições, que participam das ações 

das políticas territoriais, tendo em vista que quanto maior a desigualdade entre as instituições 

mais difícil é que elas se ponham de acordo sobre qual direção deve ser a mudança, mesmo 

que, em muitos casos, isso acabe em benefício para todos. Em segundo lugar, a desigualdade 

agrava os problemas de ação coletiva (OLSON, 1995). Essa situação contribui para que 

aumentem as dificuldades de articulação institucional e facilita que um grupo de atores 

imponha sua vontade sobre o todo, para defender seus interesses. O comportamento dos 

poderes públicos do Alto Oeste ou a sua omissão, nos âmbitos dos coletivos, para a gestão das 

políticas territorial, ilustra bem essa situação. Em terceio lugar, a desigualdade agrava o 

problema do compromisso das instituições políticas e assinala que “quem é suficiente forte 

para estabelecer as normas também o é para violá-las”. Esse aspecto favorece a falta de 

confiança e credibilidade de alguns coletivos, em relação a determinadas instituições, que 

estão diretamente relacionadas com a políticas de desenvolvimento territorial, o que 

incrementa a resistência às mudanças, principalmente por parte dos que obtém vantagenas do 

status quo ante. 

Teoricamente, a eficácia das relações institucionais e das próprias instituições, 

depende, em grande medida, do aprendizado social e do tempo que uma comunidade política 

leva construindo a si mesma. A construção das relações e de instituições está diretamente 

vinculada à criação de uma ordem política, que facilite o estabelecimento das bases para o 

desenvolvimento a partir da garantia de uma base de confiança entre os agentes econômicos e 

sociais, que promovem a cooperação e a intervenção (NORTH, 1993). No entanto, a 

implantação de programas de desenvolvimento rural no Alto Oeste, tem déficits importantes, 
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dadas as limitadas possibilidades práticas, para a construção das relações entre os atores e, 

especialmente, para a elaboração e aplicação conjunta de programas e estratégias duradouras 

de desenvolvimento local, devido, inclusive, a falta de confiança nas instituições políticas.  

Os vínculos entre desigualdade, instituições e políticas, atuam de forma dinâmica e 

conflituosa. Sem sombra de dúvida, esses vínculos são bastante presentes no território do Alto 

Oeste e, além disso,  existem fortes carências e conflitos institucionais, especialmente no 

âmbito organizacional e reinvidicativo local. Percebe-se que as relações entre boa parte dos 

atores não são somente de caráter interpessoal, senão também relações de poder (com 

frequência, não formais) e, portanto, suscetíveis de gerar conflitos (ESPÁRCIA, 2009, p. 

287). As características dessas relações podem ser explicadas por causas que vão desde a 

formação histórica169 e processos políticos dessa área, até os próprios motivos da criação dos 

coletivos que, em muitos casos, estão ligados às necessidades ou prioridades específicas, 

geralmente relacionadas à liberação de recursos financeiros, sem  expressar e sem 

compartilhar sentimento comunitário. Além disso, as políticas públicas de desenvolvimento 

podem contribuir significativamente para reduzir as desigualdades quando existir um contexto 

institucional adequado, com condições institucionais congruentes (BURNSIDE; DOLLAR, 

2000 apud CABRERA, 2008, p. 58) 

De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CONDRAF), o exercício das competências institucionais no território deverá obedecer aos 

interesses coletivos supramunicipais, nos quais “a gestão social do desenvolvimento territorial 

deve ser concretizada, por meio de espaços de debate e concertação, com transparência e 

participação”. Desde a entrada em vigor das políticas territoriais, o colegiado territorial, 

composto de forma paritária entre o poder público e a sociedade civil, é considerado como 

espaço de gestão coletiva das ações de políticas públicas de desenvolvimento rural no 

território. Em que pese a instrumentalização de conflitos, de hierarquização ou de poder, que 

alguns atores e/ou membros tentam fazer do colegiado, é indubitável que a própria 

constituição e o funcionamento desse coletivo, que participam diferentes atores do território 

(políticos, econômicos, sociais etc), constitui fator de diálogo e importante exercício 

democrático no âmbito do território. Agumas conclusões sobre a gestão coletiva do colegiado, 

são expostas a seguir: 

                                                 
169 Entender as raízes dessa desigualdade é fundamental para compreender os conflitos distributivos entre as 

regiões brasileira e suas dificuldades para criar instituições capazes de promover o desenvolvimento. 
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- Apesar do colegiado territorial do Alto Oeste ser um órgão aberto, em que as decisões 

tomadas são fruto de um processo de reflexão coletiva - conforme a opinião dos 

entrevistados - de algum modo, parece ainda incongruente e frágil considerá-lo como 

marco institucional de alcance territorial. Os condicionantes de atuação não contribuem 

apropriadamente para fazer dos âmbitos locais sujeitos do desenvolvimento, dada a 

própria debilidade e alcance do colegiado, a fragmentação de seus objetivos e a pouca 

participação dos seus membros. Além disso, a ínfima participação dos representantes das 

administrações municipais do território (especialmente dos prefeitos), mostra que não 

existe estrutura adequada de cooperação administrativa supramunicipal (ou territorial). 

Neste contexto, algumas áreas rurais (ou municípios) do Alto Oeste se convertem em 

elemento de unidade ou diferenciação geográfica. 

- Devido à variedade dos atores, que compõem o colegiado do Alto Oeste, nem sempre é 

fácil desenvolver estratégias coletivas, tendo em vista que, nas discussões podem aparecer 

conflitos, entre os próprios atores e na definição dos grupos-objetivos e dos beneficiários 

das políticas. Isso ocorre quando esses atores são, ao mesmo tempo, “autoridades” 

político-administrativas (atores públicos), grupos-objetivos e beneficiários finais dessas 

políticas. Além disso, muitos membros desconhecem as próprias atribuições, as 

responsabilidades e as prioridades das ações do colegiado. 

- A valorização dos entrevistados sobre as relações do colegiado, no setor privado e no 

setor público, são praticamente inexistentes. A opinião emitida pelos entrevistados reforça 

a baixa participação (e o comprometimento) do poder público municipal no colegiado, e a 

necessidade de que haja uma coordenação institucional com normas, com atribuições e 

com previsão de penalidades aos municípios, para dar respostas adequadas às situações 

desse tipo.  

- Desde o ponto de vista formal, a função do colegiado é procurar fortalecer as relações 

institucionais que conduzam ao fortalecimento da gestão social das políticas públicas com 

enfoque territorial. No entanto, pelos resultados das entrevistas realizadas no âmbito do 

colegiado, percebe-se que o nível institucional está submetido às claras imperfeições. 

Verifica-se a dificuldade do colegiado, para garantir o cumprimento das decisões e dos 

acordos feitos nas discussões coletivas, implica dizer que, o papel do colegiado é restrito a 

algumas questões, estando ainda longe de ter autonomia para promover processos de 

desenvolvimento local.  
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- Ademais, as dificuldades operacionais nos repasses dos recursos pela SDT/MDA têm 

graves implicações sobre o funcionamento do colegiado e na promoção e execução de 

projetos concebidos, de forma pactuada, entre a sociedade civil e o poder público. 

Todas essas vulnerabilidades do colegiado territorial, têm implicações na capacidade 

de mobilizar e articular ações territoriais em prol do desenvolvimento rural. Nesse contexto, o 

colegiado e os demais espaços de participação precisam ser reestruturados, para que alcancem 

seu caráter propositivo em relação às políticas públicas. 

 

9.2.3 Políticas públicas e estratégias coletivas dos agricultores: diversificação das 

atividades nos estabelecimentos agropecuários. 

 

Para a categorização da diversificação no contexto do território do Alto Oeste, foi 

considerada a classificação exposta por Ilbery (1991), que se divide em diversificação agrária 

e estrutural. Para os objetivos deste trabalho, optou-se por estudar a diversificação agrária, 

centrando-se nas características do estabelecimento, como unidade produtiva e na orientação 

produtiva de bens e serviços comercializáveis, como resultado da decisão dos responsáveis 

pelo estabelecimento.  

A noção de diversificação permitiu fazer uma análise da natureza das atividades, que 

se realizam dentro do estabelecimento agropecuário no Alto Oeste, a forma em que se 

estruturam e se desenvolvem, bem como as implicações das políticas públicas nesse 

segmento, em termos de apoio sobre a estrutura produtiva do estabelecimento agrário 

diversificado e sobre os elementos facilitadores do enfoque territorial. Nessa parte do 

trabalho, as implicações das políticas públicas, no processo de diversificação das atividades 

dentro dos estabelecimentos, foram consideradas pelas incidências, que podem ter em termos 

de incentivo e de financiamento da atividade diversificada.  

Entre as principais atividades como alternativas de diversificação desenvolvidas e/ou 

com possibilidade de se desenvolverem no território do Alto Oeste, apontadas pelos 

entrevistados, destacam-se: a apicultura, a agroindústria familiar, o artesanato, a agroecologia 

e o turismo rural. No entanto, a apicultura é a atividade que apresenta maior destaque para o 

pequeno agricultor, especialmente em função do alcance e da facilidade de negócio que a 

atividade proporciona. Nesse sentido, a escolha da apicultura como atividade diversificada de 

análise esteve relacionada às respostas dadas nos questionários, ou seja, 64% dos 
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entrevistados consideraram a apicultura importante alternativa de diversificação das 

atividades nos estabelecimentos agropecuários, no âmbito do território estudado. 

Os agricultores, que constituem a base social das ssociações apícolas, são, na 

maioria, proprietários de pequenas extensões de terras, a maioria dos estabelecimentos 

agropecuários (34%) com superfícies médias, que variam entre 2 e 10 hectares. A organização 

do trabalho, em base de mão-de-obra familiar, é outra característica fundamental dos 

agricultores ligados à atividade apícola. 

A razão principal, para iniciar a atividade apícola, é para completar as rendas 

agrícolas (68%). Apesar das diferentes opiniões sobre o início da atividade, a possibilidade de 

complementar a renda tem estimulado o início, para diversificar as atividades no 

estabelecimento agropecuário. Essa razão inicial é reforçada, também, pela decadêcia da 

atividade agrícola e pelas características naturais da região, para a adaptação da apicultura 

como importantes fatores, para iniciar a diversificação neste tipo de atividade. Apesar da 

criação de emprego não ser um fator muito relevante na opinião dos entrevistados, a ocupação 

familiar é um fator bastante característico da atividade, tendo em vista que 58% da mão-de-

obra ocupada na atividade é realizada pelos membros da família; 25% é de “troca de serviços” 

entre os membros da associação, que também tem caráter familiar; 8% é de membros da 

família remunerados, totalizando, aproximadamente, 91% de pessoas ocupadas na atividade, 

ligadas à família dos próprios apicultores. 

Outras vantagens da atividade diversificada, dentro dos estabelecimentos 

agropecuários, podem ser agrupadas nos aspectos econômicas, laborais e sociais. No aspecto 

econômico, o aumento da renda e da ocupação dos membros da família, é o principal 

benefício da atividade de diversificação da apicultura, na opinião dos entrevistados, tendo em 

vista que se trata de áreas de relativas carências socioeconômicas. Em relação à contribuição 

da diversificação nos aspectos laborais, aproximadamente uma parte dos entrevistados (43%), 

reconhece que a diversificação criou alternativas de ocupação familiar nos estabelecimentos e 

nas associações de agricultores diversificados, além de maior socialização do trabalho. Em 

relação aos benefícios sociais, a maioria dos entrevistados assegura que a diversificação 

permitiu aumentar o contato social (93%) e socializar as horas de trabalho (64%). Nesse 

aspecto, a colaboração informal das relações entre familiares e amigos constitui, em fontes 

importantes de informação, confiança, conhecimento tácito e de mão de obra. Em algumas 

situações, o trabalho coletivo chega a se sustentar nas vinculações diretas e personalistas 

características da comunidade e dos grupos primários (como a família) 
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Os resultados apontados pelos entrevistados, em relação ao papel das políticas 

públicas às atividades diversificadas, mostraram participação pouco significativa dessas 

políticas neste aspecto, que podem ser sintetizadas pela baixa quantidade de recursos (técnicos 

e financeiros), pela inexistência de linhas de crédito de capital de giro para pequenos 

produtores, pela pouca valorização dada na criação/diversificação de canais de 

comercialização e pelo pouco incentivo dado pelas políticas públicas, no sentido de promover 

maior  profissionalização e capacitação da mão de obra da atividade. Além disso, os serviços 

de assistência técnica, fornecidos pelo estado, são insuficientes, devido ao reduzido número 

de técnicos especializados em apicultura (e em outas atividades diversificadas) que atuam na 

região. 

Longe de constituir uma estratégia claramente definida, diferenciada e articulada, o 

apoio à diversificação, no âmbito das políticas públicas no território do Alto Oeste carece de 

novas orientações e atenção. De acordo com os agricultores, não há apoio generalizado 

quando se opta pela diversificação das atividades nos estabelecimentos agropecuários. As 

intervenções das administrações públicas, especificamente através das políticas públicas, não 

foram, segundo eles, desencadeadoras diretas dos processos de diversificação no território. Ao 

nível prático, a opção pela diversificação se constitui na tentativa dos agricultores em 

aproveitar algumas facilidades de crédito e as possíveis oportunidades de atividades 

desaproveitadas, seja porque foram relegadas no passado, ou porque não existiam 

possibilidades de aproveitar determinados recursos rentáveis. Percebe-se que, conduzir 

processos de diversificação nos estabelecimentos, suscita o interesse de muitos agricultores 

familiares do território. Algumas atividades diversificadas, geralmente impulsadas pelos 

próprios agricultores, como foi visto, podem ser interpretadas como reação do local frente à 

perda de protagonismo e de desarticulação socioeconômica do meio rural do Alto Oeste.  

No caso específico da atividade diversificada em apicultura, segundo os resultados 

da pesquisa, apenas 35,7% dos estabelecimentos coletivos diversificados, com essa atividade, 

receberam algum tipo de ajuda econômica em seu processo de diversificação. No conjunto do 

estado, o papel desempenhado pelas políticas públicas, na diversificação das atividades, se 

mostrou pouco sustentável. Das transferências dos recursos financeiros do Pronaf para o RN, 

nos anos 2004 e 2009, apenas 0,2% e 7,1%, respectivamente, foram destinados ao fomento de 

Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar.  

A indisponibilidade dos recursos para as atividades diversificadas e a consequente 

desvantagem para o conjunto dos agricultores locais, impossibilitou melhor aproveitamento 
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dos recursos dos estabelecimentos, inibido o desenvolvimento de atividades que poderiam ser 

realizadas em benefício das comunidades locais. Observou-se que as práticas não contemplam 

o todo, ou mesmo uma parte, dos atributos teóricos considerados pelas políticas públicas de 

desenvolvimento rural no sentido de contribuir para a diversificação das atividades rurais, 

especialmente em benefício dos pequenos agricultores.  

Além disso, a diversificação das atividades nos estabelecimentos agropecuários 

encontra sérios obstáculos, relacionados aos recursos financeiros, aos aspectos próprios do 

estabelecimentos/atividades, aos aspectos culturais e, inclusive, nas relações com as 

administrações, tendo em vista a tradição político-administrativa brasileira ainda ser 

fortemente caracterizada pela centralização do poder e pelo formalismo burocrático. 

Contraditoriamente, apesar de, nas políticas de desenvolvimento dos territórios rurais, não 

existirem medidas dedicadas especificamente à diversificação das atividades nos 

estabelecimentos agropecuários, a diversificação econômica das atividades agropecuárias se 

constitui em si mesma objetivo dessas políticas. Esse fato já deveria ser suficiente para que os 

estabelecimentos agropecuários fossem beneficiados, com apoio financeiro e com outros tipos 

de ajudas públicas. No entanto, o número de estabelecimentos, beneficiados com esses 

recursos, é bastante reduzido e o apoio político para essas atividades é sobremaneira limitado.  

Em qualquer caso, a opção pela diversificação das atividades, nos estabelecimentos 

agropecuários, é uma estratégia claramente definida por parte de alguns agricultores. O que 

não está claro é a preocupação pela diversificação como objeto de desenvolvimento e de 

atenção nas intervenções de políticas públicas no território, aspecto que deveria ser revisado 

nas políticas públicas, se quiser garantir importantes melhorias nos núcleos rurais, 

especialmente nos estabelecimentos dos agricultores familiares. 

Por último, convém destacar que, qualquer política pública de fomento ao 

desenvolvimento rural, deve priorizar o apoio à diversificação dos estabelecimentos 

agropecuários. Não obstante, a materialização dos aspectos teóricos das políticas públicas em 

benefício de áres rurais específicas, como o Alto Oeste, ainda carece de arranjos institucionais 

que deem legitmidade aos processos que promovam o desenvolvimento local. 
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9.3 REFLEXÕES SOBRE A TESE 

 

Nos trabalhos de pesquisas, que implicam relações sociais, é bastante comum a 

sensação de que existem vários temas que sempre escapam da análise e do entendimento do 

pesquisador. Como todo trabalho científico, que tem a abrangência de uma tese, a variedade 

de temas tratados apresenta uma versatilidade de análise que em ocasiões extrapola os 

objetivos e o âmbito do estudo estabelecido. O esforço realizado na confecção deste trabalho, 

que conduziu os debates sobre “desenvolvimento”, epecialmente em áreas rurais 

desfavorecidas, representa simples aporte na contribuição de referências para instituições e 

órgãos do planejamento sobre políticas e programas de desenvolvimento. Todo esforço 

realizado nesta tese se adapta a um determinado marco temporal e espacial e a uma 

disponibilidade de recursos e de informações, pelos quais seus resultados também devem ser 

entendidos dentro desses marcos. A partir desse entendimento, se reconhece que existem 

diversas possibilidades de ampliar o estudo com linhas de investigação que podem ser 

abordadas no futuro. 

O Alto Oeste ocupa boa parte do território do estado do Rio Grande do Norte. Suas 

características sociodemográficas e econômicas definem seu espaço heterogêneo e dificultam 

a possibilidade de respostas adequadas aos problemas, sobre os quais fundamentam ações nas 

três instâncias de atuação das administrações públicas - nacional, estadual e municipal (local). 

Além disso, a falta de cultura participativa da população, a inexistência de peso sócio-político 

e o pouco dinamismo socioeconômico, de muitos municípios, não ajudam a situar, em 

primeiro plano, as ações públicas às necessidades do desenvolvimento rural. Essas 

circunstâncias constituem temas que podem ser abordados com maior amplitude. Além disso, 

seria interessante também aprofundar o estudo sobre os aspectos que caracterizaram o Alto 

Oeste como zonas desfavorecidas, em relação aos outros territórios que são desfavorecidos e 

quais foram os critérios e indicadores que permitiram diferenciar uma área das demais. 

Como respostas aos problemas, que afetam o território, muitas vezes, foi informado 

pelos atores que diversas iniciativas se materializaram de maneiras desconexas entre si e 

seguiram ritmos e pautas insustentáveis. Nesse aspecto, entende-se que é necessária a 

elaboração de estudos sobre as diferentes instituições implicadas com as políticas de 

desenvolvimento rural no Alto Oeste. Abre-se caminho para estudar questões relativas ao 

desenvolvimento rural, por meio de análises mais aprofundadas dos diferentes atores 

envolvidos, averiguando os interesses e racionalidades que movem suas ações e como 
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reacionam aos determinados incentivos. Nesse contexto, também seria  necessária a realização 

de estudo sobre as associações dos agricultores, considerando os âmbitos de atuação, as 

formas de organização, as expectativas e motivações para fazer frente às novas políticas de 

desenvolvimento rural. 

Aprofundar o estudo sobre o papel das prefeituras e dos consórcios municipais, 

considerando que essas instâncias poderiam instituir papel fundamental no processo de 

constituição de aliança territorial - ao garantir o compromisso político dos prefeitos e o apoio 

logístico das atividades coordenadas no âmbito do território – é outro passo necessário para 

completar o valor desta pesquisa, sobretudo para conhecer, com mais detalhes, os âmbitos 

potenciais de atuação e as formas de conseguir resultados para o conjunto do território. 

Ademais seria interesante comprobar se os agentes implicados com o planejamento dos 

municípios estão realmente familiarizados com os documentos e orientações estabelecidos 

pelas políticas de desenvolvimento rural com enfoque territorial. 

Na escala de gestão estabelecida para as ações no território - notadamente o nível 

supra municipal – a escolha dos projetos a serem financiados é feita pelo colegiado territorial, 

que, em teoria, representa os interesses do território (pelo menos a maior parte deles). Porém, 

na prática, a escolha do colegiado deve se adequar às regras estabelecidas pelo MDA, ou seja, 

na definição dos programas, o colegiado deve respeitar as linhas estabelecidas pelo ministério. 

Dessa forma, a implementação e a execução dos programas é verticalizada. A administração 

determina quais são os eixos e as medidas que requerem apoio e aonde devem se destinar os 

recursos, selecionando e determinando o rumo do desenvolvimento. Neste sentido, uma 

questão relevante seria analisar as atribuições e atuações práticas de cada instituição no 

contexto das políticas públicas de desenvolvimento rural no território. 

Em relação ao ponto anterior, é interesante dar maior ênfase aos aspectos 

conceituais, que podem ajudar a compreender a lógica por tras da análise das instituições. 

Fundamentalmente, é possível analisar as orientações estratégicas para o desenvolvimento do 

Alto Oeste como um processo de cambio institucional. Sendo assim, é necessário fazer a 

diferenciação entre as regras do jogo, que limitam as possibilidades de ação dos atores e as 

próprias ações dos atores. Seguir um processo de mudança institucional, implica identificar 

como as instituições influenciam as ações dos diferentes grupos e atores. 

As atuações de planejamento e gestão, relacionados à informação e à formação de 

uma parcela significativa dos atores, apesar de ser uma atividade imprescindível, não foi 

muito produtiva, nem por parte dos responsáveis pelas políticas nem por parte do colegiado. 



468 
 

Entre os principais obstáculos para o desenvolvimento rural do Alto Oeste, encontra-se a 

dificuldade de valorizar os recursos no contexto de um meio rural pouco vitalizado e de 

acentuado déficit de iniciativas. Em que pese à existência de desenhos programáticos e de 

planejamentos definidos, inexistem trabalhos relacionados: à melhora na coordenação das 

ações entre os diferentes atores; à capacitação e qualificação de pessoas, instituições e 

profissionais vinculados ao desenvolvimento rural; e ao protagonismo da sociedade civil, que 

vai desde a melhora da eficácia de organização e participação até dotar as organizações 

sociais de gestão autônoma. Todos esses temas são, sem dúvida, outros trabalhos interessantes 

a serem desenvolvidos a partir dos assuntos tratados nesta tese. 

Existe opinião consensual da necessidade de integração das políticas públicas de 

desenvolvimento rural, para que tenham bem definido o papel dinamizador na escala 

territorial. No entanto, no campo prático, merece ser realizado um estudo que trate sobre as 

interrelações entre as diversas políticas e programas no território, sobretudo para assegurar o 

acesso e a melhoria dos serviços públicos à população rural.  

Outra linha de trabalho possível, deriva da aplicação de uma metodologia 

relativamente distinta da que foi utilizada nesta tese, mas específica sobre análise de redes, 

para conhecer com maiores detalhes as relações e as estratégias entre os diferentes atores, com 

implicações nos programas de desenvolvimento rural no Alto Oeste. Consiste também em 

verificar se seus interesses estão relacionados diretamente com os desejos de democracia, que 

possibilitem melhor defesa dos interesses comuns, assim como aproximar a análise de forma 

sistemática ao estudo do capital social, advindo das relações entre os diferentes coletivos de 

atores no território. 

Este trabalho permitiu estudar diversos temas para conhecer a trajetória seguida pelos 

programas de desenvolvimento rural no estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de 

materializar o enfoque territorial em uma área específica. Ao finalizar esta tese surgiu também 

o interrogante de como seriam os resultados obtidos no caso de modificar o marco territorial 

para um estudo comparativo com outros territórios, objetivando melhor entendimento dos 

fatores que compõem e influenciam em outras áreas.  
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ANEXO I – MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO 

DAS ENTREVISTAS COM AS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES - ALTO-OESTE/RN 

DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado: 

...............................................................................Município:................................... 

Idade:  (  ) 18-25;    (  ) 26-35;    (  ) 36-45;    (  ) 46-60;    (  ) Mais de 60   

Qual o seu grau de estudo (completo)? ........................................................;  

Caso tenha nível superior, qual o curso? ...................................................... 

Nome da Associação: .....................................................................................Ano de 

Fundação............. 

Função que ocupa na Associação: 

.......................................................................................................... 

Principal atividade da Associação: .....................................................................Nº de 

associados:........... 

Telefone de contato: ...................................................................................... 

 

Sobre a Associação  

01. Em relação aos associados e à associação o Sr(a) poderia dizer: 

1. Os associados representam mais ou menos quantos por cento da população da comunidade 

rural?     

2. Qual a periodicidade das reuniões e o percentual médio dos associados que as assistem?      

3. As reuniões/assembleias da associação são registradas em atas ou qualquer outra forma de 

registro? a) sempre (…);            b)  às vezes (....);            c)  não são registradas  (....); 

Sobre as políticas/programas para o desenvolvimento rural  

02. Além do Pronaf, quais outros programas públicos (municipais, estaduais, federais) 

existem nesta comunidade e qual a porcentagem dos agricultores familiares associados com 

acesso a ditos programas? (Pode colocar a quantidade que achar necessário) 

                  Programas                                                   % dos associados         

Federal/estadual/municipal 

1. ..................................................................                  (.....)                   ...................................... 

2. ..................................................................                  (.....)                   ...................................... 

3. ..................................................................                  (.....)                   ...................................... 

 

03. Por favor, faça sua avaliação do impacto/importância do PRONAF no desempenho da 

agricultura familiar desta região.  Atribua os valores numéricos (de importância) 

correspondentes aos seguintes aspectos... 

1. Muito importante     2. Importante     3. Pouco importante       4. Sem importância       

5. Não sabe 

a) Nas contribuições econômicas (mais acesso ao crédito) [....] 

b) No aumento da diversificação das atividades/produção na agricultura familiar [....] 

c) No apoio a pequena agroindústria familiar [....] 

d) No emprego e renda do agricultor/a familiar [....] 

e) Na maior participação e organização dos/as agricultores/as familiares [....] 

f) No turismo rural na agricultura familiar [....] 

g) Na conscientização do agricultor com meio ambiente/utilização dos recursos [....] 
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naturais 

h) No acesso e melhor qualidade da assistência técnica [....] 

i) Na criação de novos canais de comercialização dos produtos da agricultura família [....] 

j) Na qualidade de vida na agricultura familiar [....] 

l) Na qualificação (formação/capacitação) da população rural [....] 

Outra(s) (pode acrescentar outros, se desejar) [....] 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior.  

.............................................................................................................................................. 

04. Há alguns anos o Governo Federal criou o Programa de Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais-PDSTR. Por favor, valorize de 1 a 5 o grau de conhecimento dos 

associados sobre os seguintes aspectos deste programa: 

(Favor colocar apenas um número, entre 1 a 5, dentro do espaço pontilhado, correspondente 

ao seu nível de conhecimento) 

      1. Não conhece             2. Conhece muito pouco            3. Conhece           4. Conhece 

muito 

a) Alguma ação do Programa na localidade [......] 

b) O Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável [......] 

c) O Colegiado Territorial [......] 

 

05.  Na sua percepção, como as ações dos programas para o Desenvolvimento Sustentável 

nos Territórios Rurais estão afetando especificamente a sua comunidade/município, nos 

seguintes aspectos? (Observação: em cada espaço na frente da alternativa, favor colocar um 

número (1. Muito; 2. Pouco, etc.) correspondente à sua percepção). 

  1. Muito         2. Pouco      3. Muito pouco      4. Não se percebe      5. Não sabe/Não conhece 

a) Maior conscientização e conhecimento dos agricultores familiares sobre as políticas 

públicas  

b) Maior controle por parte da população rural na aplicação dos recursos e, portanto, 

menos possibilidade de desvio de dinheiro público; 

c) No aumento da capacitação da população rural; 

d) Maior possibilidade de aproveitar os recursos e as vantagens próprias do lugar; 

e) Uma orientação técnica que se preocupa mais com outras questões do meio rural 

(como o meio ambiente, recursos naturais, qualidade de vida, etc.), e não apenas com o 

agrícola; 

f) Maior incentivo à participação dos agricultores nas discussões de programas para o 

meio rural 

g) Maior oferta e acesso a serviços nas comunidades rurais 

Outra (s). ...................................................................... 

(....) 

 

(....) 

 

(....) 

 

(....) 

(....) 

(....) 

(....) 

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. 

.......................................................................................................................................................

........ 

06. Os atuais programas para o Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, dão 

maior importância à participação dos agricultores familiares e de suas organizações na 

elaboração dos planos e projetos para o seu próprio desenvolvimento. Na prática, qual a 

opinião do Sr(a) nos seguintes aspectos:  

(Atenção: leia cada alternativa da tabela e preencha o espaço pontilhado com um número 

correspondente a sua resposta: se concorda totalmente, em parte, discorda, etc) 

1. Concorda totalmente                                      2. Concorda em parte 

3.   Indiferente                                                     4.  Discorda em parte 
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5. Discorda totalmente                                       6.   Não Sabe 

a) Atualmente a participação dos agricultores familiares e suas associações a partir dos 

programas dos territórios rurais é maior que antes, isso é uma inovação nos atuais 

programas para o meio rural 

 

[....] 

c) A melhoria nas condições de vida dos agricultores só é possível se, além do repasse 

de recursos financeiros, houver participação dos agricultores na elaboração, gestão e 

aplicação dos programas. 

 

[....] 

d) Apesar dos programas atuais darem maior importância à participação, na prática 

NÃO houve mudança em comparação a programas anteriores. Ou seja, os agricultores 

apenas assistem às reuniões e pouco ou em nada interferem nas decisões, que 

geralmente já vem de cima para baixo 

 

[....] 

e) Atualmente os agricultores e suas associações participam tanto na elaboração dos 

projetos como na decisão de aplicação dos recursos nas suas comunidades. Ou seja, as 

decisões são discutidas e elaboradas com a participação ativa dos próprios agricultores, 

não vindo mais de cima para baixo  

 

 

[....] 

g) O programa de desenvolvimento para os territórios rurais é mais uma moda e, como 

tantos outros programas, não funciona.  

 

[....] 

h) Outra(s) (pode acrescentar outros, se desejar) [....] 

* Observação: A expressão “de cima para baixo” significa que as decisões e medidas das 

políticas/programas para o desenvolvimento do território já vêm formuladas por instâncias 

fora do território, sem a participação dos agentes locais (instituições, organizações, 

população, etc.). Pelo contrário, a expressão “de baixo para cima”, significa que os agentes 

locais participação na construção (discutem, elaboram, etc.) das políticas e programas para 

o território.  

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (Pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.......................................................................................................................................................

.......... 

07. A associação fez (ou faz) parte do processo de discussão ( );/elaboração(   );/aprovação (   

); de algum projeto para o meio rural da região, no âmbito das políticas públicas de 

Desenvolvimento Sustentável para os territórios rurais/da cidadania? Se sim, gostaria que o 

Sr. dissesse... 

a) Quais projetos (e em que ano); 

b) Quantas reuniões a associação participou em cada um deles (fazer uma média); 

.......................................................................................................................................................

............. 

08. Existe algum programa/projeto que está sendo desenvolvido no município/região que 

SURGIU a partir da iniciativa dos agricultores? Se sim, qual(is)? 

09. Na sua opinião, os objetivos das políticas públicas de desenvolvimento para o meio 

rural (Especialmente do Pronaf e do Programa de Desenvolvimento nos Territórios Rurais) 

estão em conexão com as necessidades dos agricultores familiares desta região? Por que 

sim ou por que não? 

Sobre projetos prioritários 

10. De acordo com as informações da Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) 

e da Secretaria Agricultura do Estado, a partir de 2008 foram propostos/aprovados alguns 

projetos prioritários para o Território Rural do Alto-Oeste. Neste sentido, qual o 

conhecimento do Sr(a) sobre cada um dos projetos (conforme Tabela)?  

(Observação: na sequência tem uma numeração de 1 a 5. Favor colocar um número 

correspondente a sua resposta no espaço pontilhado de cada alternativa: de A a C) 

1. Conhece; 
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2. Não conhece (SE NÃO CONHECE NENHUM PROJETO VÁ DIRETO PARA 

PERGUNTA 13)  

                                   PROJETOS     

A) Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Bovinocultura Mista /2008    [....] 

B) Unidade de Beneficiamento de Ração Animal – Fábrica de Ração/2009    [....] 

C) Ações de apoio ao fortalecimento e desenvolvimento das atividades da 

bovinocultura mista, fruticultura de sequeiro e associativismo dos agricultores 

familiares do Alto Oeste /2010    

[....] 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (Pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

11. Que tipo de atividades/ações foram realizadas nesta comunidade/região a partir de 

2008/09, no âmbito dos programas de desenvolvimento dos territórios rurais, para: 

a) O fortalecimento da cadeia produtiva da bovinocultura mista 

b) O fortalecimento e apoio ao desenvolvimento da fruticultura de sequeiro; 

c) Apoio ao fortalecimento e desenvolvimento do associativismo dos agricultores familiares 

do Alto-Oeste; 

12. Caso a associação tenha conhecimento do projeto de implantação da Unidade de 

Beneficiamento de Ração Animal – Fábrica de Ração(2009). Gostaria que me dissesse: 

a) Qual a localidade (comunidade/município) de instalação da Fábrica de Ração? 

.............................. 

b) Como foi decidido o local de implantação da fábrica de ração? 

....................................................... 

(Se pelo colegiado do território; se teve votação/aprovação dos agricultores; se foi decidido 

por órgão do governo; se foi decidido pelos políticos locais; se já veio determinado de 

instância superior, etc.) 

13. Na sua opinião, o fato dos projetos prioritários do território dar maior atenção/apoio à 

bovinocultura é por que esta atividade é uma demanda prioritária dos agricultores da 

região? Se sim, quais as potencialidades desta atividade? Que outros projetos seriam 

prioritários para esta localidade? 

.......................................................................................................................................................

........... 

Sobre transição para o enfoque rural/territorial 

14. Quais dos seguintes órgão(s)/entidade(s) fornecem serviços de assessoria/assistência 

técnica aos associados? (Pode-se marcar mais de uma alternativa)  

Técnicos ou profissionais autônomos [....] 

Técnicos da Emater/extensionistas rurais [....] 

Técnicos da prefeitura municipal [....] 

Técnicos de cooperativas ou associações de produtores [....] 

Empresas fornecedoras de insumos/produtos (empresa onde o agricultor compra 

produtos) 

[....] 

Técnicos de sindicatos [....] 

Técnicos de ONGs (Organização Não Governamental, como a Diaconia) [....] 

Técnico/Agentes de banco que libera os recursos [....] 

Agente de desenvolvimento rural [....] 

CODESAOP  

Outros. Quais? _________________________ [....] 

 

15. Na sua opinião, em termos práticos, quais dos temas abaixo os profissionais de 

Assistência Técnica da região DÃO MAIOR ATENÇÃO na hora de PRESTAR orientações 

técnicas aos agricultores? 
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(Valorize com um número entre 0 (zero) a 5 (cinco) o grau de importância de cada uma das 

informações); 

(Observação: considerando 0(zero) sem importância; e 5(cinco) máxima importância) 

a) Orientação às atividades produtivas agrícolas [....] 

b) Orientação sobre formas de acesso a linhas de crédito [....] 

c) Fortalecimento do associativismo/cooperativismo [....] 

d) Planejamento e gestão de qualidade das atividades no estabelecimento familiar [....] 

e) Formas e canais de comercialização dos produtos locais e articulação com o 

mercado 

[....] 

f) Orientações sobre conscientização ambiental e melhoria no uso dos recursos 

naturais 

[....] 

g) Desenvolvimento e melhoria dos produtos da agricultura familiar [....] 

h) Acompanhamento/monitoramento de programas governamentais [....] 

i) Sobre a importância da diversificação das atividades no estabelecimento 

agropecuário 

[....] 

j) Várias questões importantes para o estabelecimento agropecuário, além das 

atividades especificamente produtivas 

[....] 

Outro(s) [....] 

 

16. Quais dos seguintes cursos/treinamento de capacitação/formação (ou eventos) o Sr(a) ou 

algum membro da Associação participou nos últimos anos? (Marque com um X se tiver 

participado e diga o órgão que realizou) 

 Participação Órgão/entidade que 

realizou 

1. Capacitação de agricultores familiares [....]  

2. capacitação sobre diversificar atividades na propriedade 

rural 

[....]  

3. avaliação de programa governamental [....]  

4. sobre práticas agrícolas respeitosas com os recursos 

naturais e o meio ambiente 

[....]  

5. Sobre atividades não-agrícolas no meio rural (turismo 

rural, apicultura, artesanato, etc.) 

[....]  

6. sobre gestão social, cooperativismo/associativismo [....]  

7. Sobre programas/projetos para o meio rural (qual)? [....]  

8. Participou de seminários, intercâmbios, feiras (locais, 

estaduais...) 

[....]  

9. Sobre produção orgânica/ecológica [....]  

10. Outros. Qual? [....]  

11. Nunca participou de nenhum curso [....]  

 

17. Na sua opinião, em termos práticos, quais dos temas abaixo os Agricultores familiares 

da comunidade MAIS SE INTERESSAM na hora de RECEBER orientações técnicas? 

(Valorize com um número entre 0 (zero) a 5 (cinco) o grau de importância de cada uma das 

informações:  

(Observação: considerando 0(zero) sem importância; e 5(cinco) máxima importância) 

a) Orientação às atividades produtivas agrícolas [....] 

b) Orientação sobre formas de acesso a linhas de crédito [....] 

c) Fortalecimento do associativismo/ cooperativismo [....] 

d) Planejamento e gestão de qualidade do estabelecimento familiar [....] 

e) Formas e canais de comercialização dos produtos locais e articulação com o [....] 
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mercado 

f) Orientações sobre conscientização ambiental e melhoria no uso dos recursos 

naturais 

[....] 

g) Desenvolvimento e melhoria dos produtos da agricultura familiar [....] 

h) Acompanhamento/monitoramento de programas governamentais [....] 

i) Sobre a importância da diversificação das atividades no estabelecimento 

agropecuário 

[....] 

j) Várias questões importantes para o estabelecimento agropecuário, além das 

atividades especificamente produtivas 

[....] 

Outro(s) [....] 

 

Sobre diversificação das atividades 

18. Qual(is) das seguintes atividades estão sendo desenvolvidas nesta região (e/ou na 

associação) como importantes alternativas de diversificação das atividades agrícolas e 

revitalização econômica da população rural (especialmente dos agricultores familiares)? 

            1. Sim                          2. Não                         3. Não sabe;  

A) Turismo rural na agricultura familiar [....] 

B) Agroindústria familiar (perguntar de que tipo) [....] 

C) Agroecologia/agricultura orgânica [....] 

D) Apicultura [....] 

E) Artesanato [....] 

Outra(s). Especificar (Exemplo: ovinocaprinocultura)  

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (Pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

19. Na sua opinião, quais os principais motivos que levam os agricultores familiares a 

diversificar as atividades dentro do estabelecimento agropecuário familiar?  Valorize com 

um número entre 0 (zero) a 5 (cinco) o grau de importância de cada um dos possíveis 

motivos:  

(Observação: considerando 0 (zero) sem importância e 5(cinco) muito importante) 

a) É uma forma de se protegerem contra os riscos dos preços dos produtos agrícolas [....] 

b) Devido a decadência/insuficiência da agricultura tradicional para dar melhores 

condições de vida às famílias/melhorar a propriedade familiar; 

[....] 

c) Uma maneira de diversificar o ritmo do trabalho na propriedade ao longo do ano [....] 

d) Como forma de manter/criar emprego; [....] 

e) Aproveitar/explorar as oportunidades externas (mercado, financiamento, 

tecnologias) 

[....] 

f) Devido aos incentivos das políticas públicas para o meio Rural [....] 

g) Devido a preocupação com o meio ambiente [....] 

h) Devido as novas formas de orientação técnica (que orientam/incentivam à 

diversificação) 

[....] 

i) Devido às novas demandas da sociedade [....] 

j) Devido a maior facilidade de acesso ao crédito [....] 

l) Para aproveitar os recursos favoráveis que existiam dentro da propriedade agrária [....] 

Outras. Especificar  

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (Pode usar a quantidade de espaço que desejar) 
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.......................................................................................................................................................

........... 

Sobre governança/relações institucionais 

20. Entre os órgãos/instituições da sequência gostaria de saber qual/quais deles a associação 

mantém alguma relação/contato sobre temas relacionados ao desenvolvimento do território 

rural (por exemplo, aplicação e gestão dos programas e projetos de desenvolvimento para o 

meio rural) e qual a frequência destas relações?  

1. Diariamente                                                  2. Semanalmente                            3. 

Quinzenalmente                                

4. Mensalmente                                                5. Bimestralmente                           6. 

Anualmente 

7. Alguma vez/muito esporadicamente             8. Não mantém contato 

                            Órgãos/instituições  Frequência 

A- Outras associações de agricultores familiares 

C- Outras associações/organizações (cooperativas, conselhos etc.) 

D- Sindicato dos trabalhadores rurais 

E- Poder público local                                                                                          

F- Instituições financeiras locais    

G-Secretaria municipal de agricultura (ou órgão similar) 

H- Outra(s) secretaria do município. 

Qual(is)............................................................ 

I- Colegiado do Território Rural  

J- Organização Não Governamental-ONGs. 

K- Emater/Incra 

L- CODESAOP 

M-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (existe no 

município?) 

N-Membro do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

O- Outro. Qual/Quais? 

...................................................................................................... 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

[....] 

 

21. Quais os tipos de cooperação/colaboração a associação realizou (ou está realizando) com 

os órgãos/instituições relacionados na pergunta anterior? (Coloque na segunda coluna a letra 

(ou as letras) correspondente ao órgão/instituição da pergunta anterior) 

Formas de cooperação/colaboração Órgãos 

Parcerias para elaboração de planos/projetos e ações conjuntas  

Reuniões para tratar problemas específicos do meio rural  

Formação/curso de capacitação conjunta de pessoal  

Uso compartilhado de infraestrutura (sede de reuniões, máquina e 

equipamentos, etc.) 

 

Ações (ou projetos) sobre produção e comercialização  

Ações no âmbito dos programas dos territórios rurais/da cidadania  

Outro(s)  

 

22. Nos últimos anos a Associação (ou algum membro dela) participou de alguma 

reunião/curso sobre: 

 1) entre 1 e 2 reuniões; 2) entre 3 e 4 reuniões; 3) entre 5 e 6 reuniões; 4) mais de 6 reuniões; 

5) Nenhuma reunião; 6) Não lembra; 

 2009 2010 2011 2012 

a) PRONAF     
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b) Territórios rurais     

c) Colegiados dos territórios rurais     

d) Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável     

e) Conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável     

f) Sobre Projetos prioritários para o território rural do alto-oeste     

g) Gestão social/Formação de agentes de desenvolvimento     

h) para discutir ação/projetos com recursos do PROINF*     
*Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais 

 

Sobre os obstáculos para o desenvolvimento e perspectivas futuras 

23. Na sua opinião, qual a influência de cada um dos obstáculos (da tabela) em 

DIFICULTAR o desenvolvimento desta região?  

(Observação: valorize marcando cada obstáculo potencial com X. Onde 0(zero) significa sem 

influência/impercebível, e 5(cinco) significa muita influência). 

 0 1 2 3 4 5 

Obstáculos potenciais para desenvolvimento       

a) Oposições de “pessoas chaves” em instituições/organizações;       

b) A maneira como as instituições locais se estruturam, como repartem a 

competência/poder. 

      

c) Rivalidades tradicionais entre agentes (órgãos públicos, entidades, associações...)       

d) Rivalidades políticas partidárias;       

e) Falta de cooperação para fundamentar uma estratégia comum de desenvolvimento       

f) Falta de interesse do poder público municipal em tratar assuntos para o meio rural       

g) As metas e ações dos programas para o rural NÃO estão bem claras. Muitas vezes 

não se sabe concretamente onde se quer chegar. 

      

h) As decisões são geralmente tomadas com a influência e a favor de grupos 

privilegiados. 

      

i) Qualidade das infraestruturas de acesso (estradas) entre os municípios.       

 (!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (Pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.......................................................................................................................................................

............ 

24. Na opinião do Sr(a), o que é importante para melhorar a vida dos agricultores familiares 

desta comunidade/região? 

0. Sem importância 1. Pouco importante 2. Indiferente 3. Importante 4. Muito importante 5. 

Não Sabe 

a) Fortalecimento da agricultura tradicional da região [....] 

b) Incentivar a diversificação da produção [....] 

c) Fomentar o artesanato [....] 

d) Fortalecimento do associativismo/cooperativo [....] 

e) Incentivo à agroindústria familiar [....] 

f) Mais e melhor qualidade da assistência técnica [....] 

g) Mais crédito para a população rural [....] 

h) Novos canais de comercialização [....] 

i) Melhoria das infraestruturas (estradas, eletricidade, etc.) [....] 

j) Capacitação/formação dos agricultores familiares [....] 

l) Desburocratizar/facilitar o acesso aos programas de crédito [....] 

m) Incentivos ao turismo rural [....] 

n) Incentivo à agricultura ecológica [....] 
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o) Outros(s) [....] 

 

OBERVAÇÃO: Este espaço é reservado para o Sr(a), se desejar, acrescentar qualquer 

comentário ou fazer alguma observação sobre os temas tratados no questionário ou 

relacionado com as políticas de desenvolvimento rural em sua região. (Pode usar a 

quantidade de espaço que desejar). 
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ANEXO II – MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO COM OS MEMBROS DO 

COLEGIADO 

 

 

COLEGIADO TERRITORIAL DO ALTO-OESTE/RN 

 DADOS DO ENTREVISTADO 
Nome do entrevistado:  
Idade:  (  ) 18-25;    (  ) 26-35;    (  ) 36-45;    (  ) 46-60;    (  ) Mais de 60   
Qual o seu grau de estudo (completo)? ........................................................;  
Caso tenha nível superior, qual o curso? ...................................................... 
Telefone de contato: ...................................................................................... 
Nome do colegiado: ....................................................................................... 
Função que ocupa no colegiado:.................................................................... 
Órgão/entidade que representa no colegiado: .................................................................... 

 

01.  Há quanto tempo existe o colegiado deste território? ........................................(em meses ou anos) 

 

02. Há quanto tempo o Sr(a) faz parte do colegiado?................................................(em meses ou anos) 

 

03. Além do colegiado territorial, o Sr(a) pertence a outra(s) organização coletiva (asociação, 

conselho, cooperativa, etc)? Qual(is)?  

................................................................................................................................................................. 

 

04. Antes de pertencer ao colegiado territorial, o Sr(a) pertencia a outra(s) organização coletiva 

parecida com o colegiado? Qual(is)?  

............................................................................................................................................................... 

 

05. Por favor, valorize as seguintes situações sobre o colegiado no seu território:  

2. Concorda totalmente                                      2. Concorda em parte 

3.   Indiferente                                                       4.  Discorda em parte 

6. Discorda totalmente                                        6.   Não Sabe 

 

a) É um órgão aberto e representativo de todo território rural, com seus diferentes grupos de 

interesse. 
 

[....] 
b) As autoridades locais (ou seus representantes) têm maior controle sobre as decisões no 

colegiado e geralmente dirigem os processos 
 

[....] 
c) As decisões tomadas no colegiado são fruto de um processo de reflexão conjunta e 

consensuada sobre as necessidades locais e sobre a possibilidade que oferece a cooperação no 

desenvolvimento do território 

 
[....] 

d) Na prática o colegiado tem dificuldades de desenvolver uma visão de conjunto e geralmente 

defende interesses em benefício de setores, grupo ou município 
 

[....] 
e) Geralmente as funções do colegiado se limitam a decisões sobre o uso dos recursos e não a 

reflexões coletivas sobre a capacidade do território em descobrir e desenvolver sua 

potecialidade ou vocação 

 
[....] 

f) O ambiente cooperativo existente dentro do colegiado favoreceu(ou está favorecendo) a 

implantação de importantes projetos no território 
[....] 

g) O fato de que a tomada de decisões dentro do colegiado implique em grande 

representatividade do território (públicos, privados e organizações da sociedade) favorece a 

processos de desenvolvimento na região 

 
[....] 

h) No colegiado, “os *sujeitos sociais são parte integrantes dos processos de elaboração das 

políticas”. 
 

[....] 
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i) No colegiado, “os sujeitos sociais são parte integrantes dos processos de gestão  das 

políticas” 
 

[....] 
j) No colegiado, “os sujeitos sociais são parte integrantes dos processos de decisão das 

políticas”. 
 

[....] 
l) Outra(s)(pode acrescentar outros,  se desejar) [....] 

  
*(Os sujeitos sociais se referem aos membros reconhecidos pelas comunidades locais e do território e que atuam em nome 

de grupos e segmentos sociais que a compõem e representam; também são representantes do poder público, de entidades 

privadas e da sociedade civil com posições ativa na comunidade/território). 

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior. 

................................................................................................................................................................. 

 

06. Os atuais programas do governo, como o Pronaf e o Programa de Desenvolvimento Sustentável 

dos Territórios Rurais, dão maior importância à participação dos agricultores familiares e de suas 

organizações na elaboração dos planos e projetos para o seu próprio desenvolvimento. Na opinião do 

Sr(a):  

(atenção: leia cada alternativa da tabela e preencha o espaço pontilhado com um número 

correspondente a sua resposta: se concorda totalmente, em parte, discorda, etc) 

 

1.   Concorda totalmente                                          2.  Concorda em parte 

      3.   Indiferente                                                          4.   Discorda em parte 

5. Discorda totalmente                                           6.   Não Sabe 

a) A participação dos agricultores familiares e suas associações foi uma importante inovação e 

mudança nos atuais programas para o meio rural 
 

[....] 
b) O agricutor só se organiza e participa das atividades (associações, fóruns, colegiados, etc) se 

houver repasse de recursos financeiros; 
 

[....] 
c) A melhoria nas condições de vida dos agricultores só é possível se, além do repasse de 

recursos financeiros,  houver participação dos agricultores e suas associações na elaboração, 

gestão e aplicação dos programas. Tendo em vista, que eles podem sugerir melhores formas de 

solucionar os problemas de suas comunidades rurais 

 
[....] 

d) Apesar dos programas atuais darem maior importância à participação, na prática não houve 

mudança em comparação a programas anteriores (que não exigiam a participação). Ou seja, os 

agricultores apenas assistem às reuniões como ouvinte, e pouco ou em nada interferem nas 

decisões, que geralmente já vem de cima para baixo 

 
[....] 

e) Atualmente os agricultores e suas associações participam tanto na elaboração dos projetos 

como na decisão de aplicação dos recursos nas suas comunidades. Ou seja, as decisões não vem 

mais de cima para baixo, mas são discutidas e elaboradas com a participação ativa dos próprios 

agricultores e suas associações 

 

 
[....] 

f) Os atuais programas de desenvolvimento rural (como o Pronaf e o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos territórios rurais) não incentivam a participação dos 

agricultores familiares 

 
[....] 

g) O programa de desenvolvimento territorial rural é mais uma moda e, como tantos outros 

programas, não funciona.  
 

[....] 
h) Outra(s)(pode acrescentar outros,  se desejar) [....] 
* Observação: A expressão “de cima para baixo” significa que as decisões e medidas das políticas/programas para o 

desenvolvimento do território já vêm formuladas por instâncias fora do território, sem a participação dos agentes locais 

(instituições, organizações, população, etc ). Pelo contrário, a expressão “de baixo para cima”, significa  que os agentes 

locais participação na construção (discutem, elaboram, etc) das políticas e programas para o território.  

 

 (!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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07.. Em todo território/região pode existir um conjunto de fatores que dificulta o desenvolvimento do 

meio rural (melhoria das condições e qualidade de vida da população local) . Em sua opinião, qual a 

influência de cada um dos obstáculos potenciais da tabela abaixo para o desenvolvimento de seu 

território?  

(Observação: valorize marcando cada obstáculo potencial com um número entre 0(zero) e 5(cinco). 

Onde 0(zero) significa sem influência nehuma/impercebível, e 5(cinco) significa muita influência). 

 0 1 2 3 4 5 

Obstáculos potenciais para desenvolvimento       
a) Oposições de “pessoas chaves” em instituições/organizações;       
b) A maneira como as organizações/instituições locais se estruturam, como 

repartem a competência e o poder, etc; 
      

c) Rivalidades tradicionais entre agentes (órgãos públicos, entidades, associações, 

etc), falta de confiança, atitudes competitivas, etc. 
      

d) Rivalidades políticas;       
e) Falta de cooperação e disponibilidade para fundamentar uma estratégia comum 

de desenvolvimento local;   
      

f) Concepção setorial dos programas de desenvolvimento rural nas instituições 

regionais, que se traduzem inclusive em prejuízos orçamentário pra determinados 

setores; 

      

g) Falta de interesse do poder público municipal em tratar temas para o meio rural       
h) As metas e ações dos programas para o rural não estão bem claras e definidas, 

ou seja, muitas vezes não se sabe concretamente onde se quer chegar 
      

i) As decisões são geralmente tomadas com a influência de grupos privilegiados, 

que tendem a conseguir benefícios a seu favor 
      

j) Qualidade das infra-estruturas de acesso (estradas) entre os municípios       
l) Outro(s)................       
(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior. 

.................................................................................................................................................................. 

 

08.  Como o Sr(a) valoriza a qualidade/intensidade de cooperação entre os seguintes tipos de 

instituições/organizações para tratar de assuntos para o meio rural de seu território? 

1. Conflitiva 

2. Muito pouco contatos/escassos 

3. Contatos frequentes, mas somente para tratar de temas administrativos 

4. Contatos informais frequentes para discutir e elaborar políticas/programas comuns 

5. Reuniões formais para desenvolver e implementar políticas conjuntamente 

6. Não sabe 

  

a) Entre os órgãos públicos(estaduais, municipais) dentro do seu município [....] 
b) Entre os municípios de seu território/região [....] 
c) Entre o seu município e os produtores rurais [....] 
d) Entre o setor público (estadual, municipal,etc) e setor privado na sua região [....] 
e) Entre o setor público de sua região e a sociedade civil (cooperativas, associações, etc), 

especialmente para o desenvolvimento rural (como associações de agricultores familiares) 
 

[....] 
f) Entre o seu município e o colegiado [....] 
g) Entre o colegiado e demais orgãnizações (associações, conselhos, cooperativas, etc) do 

território 
[....] 

h) Entre o colegiado e órgãos(públicos e privados) no âmbito do território [....] 
i) Outro(s) [....] 
(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior.  
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................................................................................................................................................................... 

 

09. Por favor, faça sua avaliação do impacto/importância do PRONAF no desempenho da 

agricultura familiar de sua região.  Atribua os valores numéricos (de importância) correspondentes 

aos seguintes aspectos... 

 

1. Muito importante   2. Importante    3.Pouco importante    4. Sem  importância    5. Nulo/neutro   6. 

Não sabe 

 

a) Nas contribuições econômicas (mais acesso ao crédito) [....] 
b) No diversificação das atividades/produção na agricultura familiar [....] 
c) No apoio a pequena agroindústria familiar [....] 
d) No emprego e renda do agricultor/a familiar [....] 
e) Na maior participação e organização dos/as agricultores/as familiares [....] 
f) No turismo rural na agricultura familiar [....] 
g) Na conscientização do agricultor com meio ambiente/utilização dos recursos naturais [....] 
h) No acesso e melhor qualidade da assistência técnica [....] 
i) No grau de inovação (conhecimento, organização,etc) na agricultura familiar  [....] 
j) Na comercialização dos produtos da agricultura familia [....] 
l) Na qualidade de vida na agricultura familiar  
l) Outra(s)(pode acrescentar outros,  se desejar) [....] 

 [....] 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior.  

....................................................................................................................................................................

................ 

 

10. Por favor, faça sua avaliação do impacto/importância do PRONAF no desenvolvimento local/ de 

sua região. Atribua os valores numéricos (de importância) correspondentes aos seguintes aspectos... 

 

1. Muito importante    2. Importante   3. Pouco importante  4. Sem  importância  5. Nulo/neutro  9. 

Não sabe 

 

a) Na infra-estrutura do seu município [....] 
c) Na qualificação (formação/capacitação) da população rural [....] 
d) Na criação de ocupação/emprego  [....] 
e) Na estrutura fundiária (melhor distribuição das terras) [....] 
g) Na arrecadação dos municípios [....] 
h) Na criação de novos canais de comercialização [....] 
m) Na fixação da população no meio rural [....] 
n) Na constituição de redes de cooperação e itercâmbio de experiências [....] 
o) Outra(s)(pode acrescentar se desejar) [....] 
(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior. 

....................................................................................................................................................................

................ 

 

11. Além do Pronaf, quais outros programas públicos (federais, estaduais, municipais) existem na 

região para a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares? (Pode colocar a quantidade 

que achar necessário) 

                         

                  Programa                                                                      Federal/estadual/municipal 

4. .......................................................................             .......................................................... 

5. .......................................................................             .......................................................... 
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6. .......................................................................             .......................................................... 

 
12.  Na sua percepção, como as ações do programa para promover o desenvolvimento sustentável 

nos territórios rurais estão afetando epecificamente o seu território, nos seguintes aspectos? 

(Observação: em cada espaço na frente da alternativa, favor colocar um numero (1. Muito;  2. pouco, 

etc) correspondente à sua percepção). 

 

1. Muito     2. Pouco;     3. Muito pouco;     4. Não se percebe no território;    5. Não sabe/Não conhece 

 

a) Maior envolvimento da população no conhecimento e na solução dos problemas locais 
b) Na introdução no meio rural de formas mais abertas e participativas de tomar decisões  
c) Se percebe maior integração entre diferentes agentes (públicos, privados e sociedade civil) 

para o desenvolvimento das ações no território 
d) Maior conscientização e conhecimento da população rural sobre as políticas públicas  
f) Maior controle por parte da população na aplicação dos recursos e, portanto, menos 

possibilidade de desvio de dinheiro público 
e) Na criação de associações e aumento da cooperação local para o desenvolvimento 
f) Maior possibilidade de aproveitar os recursos e as vantagens próprias do lugar; 
g) Em potencializar sistemas organizados de intercâmbio de informação e experiências, com o 

objetivo de romper o isolamento do território 
h) Ações para facilitar o acesso da mulher e jovem ao mercado de trabalho 
l) Outra (s). ...................................................................... 

(.....) 
(.....) 

 
(.....) 
(.....) 
(.....) 

 
(.....) 
(.....) 

 
(.....) 
(.....) 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior. 

............................................................................................................................................................... 

 
13. Por favor, valorize a importância que os seguintes aspectos podem ter no desenvolvimento de seu 

território/região e diga qual deles estão sendo realizados (no seu território) no âmbito dos programas 

para o desenvolvimento dos territórios rurais. 

(Observação: coloque um número entre 1 a 6 para valorizar a importância dos aspectos da tabela; e 

marque com um X  os aspectos que estão sendo realizados) 

 

1. Muito importante   2. Importante    3. Pouco importante   4. Sem  importância  5. Nulo/neutro  6. 

Não sabe 

  

Importância 

Estão  sendo 

realizados 

A) Projetos de cooperação com outros territórios (cooperação interterritorial) 
B) Contatos e relações do colegiado com outras organizações do território (como 

associações, cooperativas, universidades, etc) ou fora dele (como por exemplo, com 

outros colegiados territoriais do estado, ou fora dele; outras instituições) 
C) Participação em fóruns, seminários, cursos,... 
D) Projetos de cooperação entre municípios, quer sejam do mesmo território ou não 
E) Plano de formação/capacitação para apoiar iniciativas de desenvolvimento local 
F) Medidas e ações de proteção, recuperação e difusão de valores ambientais para a 

promoção do desenvolvimento sustentável 
G) Projetos para mobilizar a população e potenciar os recursos endógenos do território 
H) Outro(s) ......................................................................................... 

(....) 
 

 
(....) 
(....) 
(....) 
(....) 
(....) 

 
(....) 

 (....) 
 

 
(....) 
(....) 
(....) 
(....) 
(....) 

 
(....) 

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior.  

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 
14. Na sua opinião,  os objetivos das políticas de desenvolvimento para o meio rural (especialmente do 

Pronaf e do Programa de Desenvolvimento Sustentável nos Territórios Rurais) estão em conexão com 
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as necessidades dos agricultores familiares de sua região? Que comentários acrescentaria neste 

sentido?  (utilize o espaço que desejar) 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

15. Com quais instituições (órgãos públicos e/ou privados, entidades, associações, ONGs, etc) de sua 

região (ou fora dela), o órgão (ou entidade) que o Sr(a) trabalha (ou representa) mantem mais contatos 

com temas relacionados ao desenvolvimento rural de seu território? (favor dizer as três instituições 

que mantém mais contatos) 

1. ............................................................................................... 

2. ............................................................................................... 

3. ............................................................................................... 

 
16. Como o Sr(a) descreve a atual estrutura da gestão do desenvolvimento rural no seu território?  

 

(Observação: Marque apenas com um X para cada par oposto em uma escala de 1 a 5.  Por exemplo, 

se o Sr(a) coloca X na primeira linha, abaixo do número 1, significa que na sua opinião a estrutura 

da gestão do desenvolvimento rural no território é totalmente “de cima para baixo”. Pelo contrário,  

se marca abaixo do 5, significa que é totalmente de baixo para cima.) 

                                    1 2 3 4 5  
De cima para baixo      De baixo para cima 

Rígido      Flexível 

Setorial/fechado      Integrador 

Fragmentado      Coordenado 

Centralizado      Descentralizado 

Formal      Informal 

 

 
SOBRE OS PROJETOS PRIORITÁRIOS 

 

17. De acordo com as informações da Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) e da 

Secretaria Agricultura do Estado, a partir de 2008 foram propostos/aprovados alguns projetos 

prioritários para o Território Rural do Alto-Oeste. Neste sentido, qual o conhecimento do Sr(a)  sobre 

cada um dos projetos (conforme Tabela)?  

 

(Observação: na sequência tem uma numeração de 1 a 5. Favor colocar um número correspondente 

a sua resposta no espaço pontilhado de cada alternativa: de A a C) 

 

1. Conhece, foi discutido e aprovado pela plenária do colegiado 

2. Conhece, mas não foi discutido e aprovado pela plenária do colegiado 

3. Conhece, foi discutido e aprovado no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (ou outra organização) 

4. Conhece, mas ainda está em fase de discussão e aprovação no colegiado 

5. Não conhece/ não está sabendo/nunca ouviu falar 

                                   PROJETOS     
A) Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Bovinocultura Mista /2008    [....] 
B) Unidade de Beneficiamento de Ração Animal – Fábrica de Ração/2009    [....] 
C) Ações de apoio ao fortalecimento e desenvolvimento das atividades da bovinocultura 

mista, fruticultura de sequeiro e associativismo dos agricultores familiares do Alto Oeste 

/2010    

[....] 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 
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....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

OBSERVAÇÃO PARA A PERGUNTA 18: SE EM TODAS AS ALTERNATIVAS DA PERGUNTA 

ANTERIOR(17) O SR(A) MARCOU A ALTERNATIVA 5(Não conhece/não está sabendo/nunca ouviu 

falar) , SIGA  DIRETO PARA A PERGUNTA 19. 
 

18.  As letras A, B e C (no lado direito da tabela abaixo) correspondem a cada um dos projetos da 

pergunta anterior. Por favor, com base no seu conhecimento,  diga se cada um dos respectivos 

projetos...  

 

(Observação: Nos quadrados à direita, abaixo de cada letra  (que representa um projeto), coloque um 

número(1. Sim; 2. Não, 3. mais ou menos, 4. Não conhece/...) correspondente à sua resposta para 

cada pergunta da tabela) 

1. Sim               2. Não               3. Mais ou menos;              4. Não sabe informar        

 

 A B C 

Já está em funcionamento    
Já foi iniciado, mas ainda não está funcionando    
Está vinculado aos eixos temáticos do Plano Territorial                        
Atende as demandas e interesses dos agricultores familiares desta região/território    
Tem caráter de integração territorial ou intermunicipal    
É gestionado pelo colegiado     
Teve forte participação dos agricultores e suas associações na elaboração    
Atende apenas a um município    
Atende apenas a uma/ou pouca comunidade do município    
Faz parte das ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário no programa dos 

territórios rurais 
   

Outra(s)    

 

19. Na sua opinião, quais os principais motivos para os projetos prioritários do território darem 

maior atenção/apoio à bovinicultura e quais as potencialidades  desta atividade no desenvolvimento 

de sua região? (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

........................................................................................................................................................... 

 

20. Qual(is) das seguintes atividades estão sendo desenvolvidas em sua região/território como 

importantes alternativas de diversificação das atividades agrícolas e revitalização econômica da 

população rural(especialmente dos agricultores familiares)? 

            1. Sim                           2. Não                       3. Não sabe;  

A) Turismo rural  [....] 
C) Agroindústria familiar  [....] 
D) Agroecologia/agricultura orgânica [....] 
E) Apicultura [....] 
F) Artesanato [....] 
G) Outra(s). Especificar  

  
(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação sobre a 

resposta ou pergunta anterior. 

................................................................................................................................................................ 

 

21. Das atividades da pergunta anterior, quais são as duas mais importantes como alternativas de 

diversificação das atividades agrícolas e revitalização econômica do meio ural de sua região/território? 

1. ........................................................................... 

2. ........................................................................... 
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SOLICITAÇÃO: Em relação à pergunta anterior, o Sr(a) conhece alguma(s) associação(ões) neste 

ramo de atividade no seu município e/ou região? Caso conheça, favor me fornecer as seguintes 

informações sobre a(s) associações: (favor dizer as principais associações que conhece) 

Associação 1:  

Nome e Localidade: ............................................................................................................ 

Nome do Representante(ou algum sócio) e Contato (telefone e/ou e-amail):...................... 

Associação 2:  

Nome e Localidade: ............................................................................................................ 

Nome do Representante (ou algum sócio) e Contato (telefone e/ou e-amail):...................... 

(pegar estes dados das principais associações que conhece) 

 

22. Para finalizar. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o 

desenvolvimento territorial é um modelo de desenvolvimento (endógeno) em que seu foco principal 

está “ na capacidade da comunidade de determinada localidade (comunidade rural, território, etc) 

liderar e conduzir seu próprio desenvolvimento”.  Em sua opinião, isso é possível na sua 

região/território?  

 

(questionamentos para ajudar no seu comentário/opinião: que condições tem a população de sua 

região para conduzir o desenvolvimento dela mesma? O desenvolvimento estabelecido pela política 

de desenvolvimento dos territórios rurais do MDA é o mesmo que os habitantes de sua 

região/território necessitam/desejam? Em sua opinião que tipo de desenvolvimento eles necessitam, 

ou não necessitam?)  

(pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.................................................................................................................................................................... 

 

OBERVAÇÃO: Este espaço é reservado para o Sr(a), se desejar, acrescentar qualquer comentário ou 

fazer alguma observação sobre  os temas tratados no questionário ou relacionado com as políticas de 

desenvolvimento rural em sua região. (pode usar a quantidade de espaço que desejar). 

 

 

 

 

 
Identificação e forma de contato com o responsál pela pesquisa: 

Prof. Miguel Henrique da Cunha Filho 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN)/CAMEAM;  

Contato: Email: mhcfilho@yahoo.com.br;  

Telefone: (84) 9637-7170; 3351-4037. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mhcfilho@yahoo.com.br
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ANEXO III – MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO COM OS TÉCNICOS  

 

 

TÉCNICOS EXTENSIONISTAS REGIÃO DO ALTO-OESTE/RN 
DADOS DO ENTREVISTADO  

 

Nome do entrevistado:  

Idade:  (  ) 18-25;    (  ) 26-35;    (  ) 36-45;    (  ) 46-60;    (  ) Mais de 60  

Órgão que trabalha: ......................................... 

Nome da região onde atua profissionalmente: .............................................  

Qual o seu grau de estudo (completo)? ...................................... 

Caso tenha nível superior, qual o curso? ............................................ 

Tempo que trabalha na assistência técnica: ........................................ 

Tempo que trabalha na assistência técnica nesta região: ................... 

Telefone de contato: (de preferência fixo)......................................... 

 

01.  Com que categoria de agricultor/produtor o Sr(a) presta assitência técnica? 

a) Agricultura familiar [....] 

b) Agricultura patronal  [....] 

c) Agricultura familiar e patronal  [....] 

d) Qualquer tipo de agricultor e/ou pessoa no meio rural que necessite assistência 

técnica 

 [....] 

e) outro(s)  

 

02. O Sr(a) considera que a Emater tem uma plantilha suficiente de funcionários para atender 

as demandas dessa região? 

1. Sim    (.....)      2. Não. (.....).  Quantas pessoas mais necessitariam?    (.....) 

 
Sobre as políticas/programas para o desenvolvimento rural  

 

03. Sua orientação se baseia em alguma política/programa público específico para o meio 

rural?  

1) Sim  (....) qual(is)? ........................................                    

2) Não  (....)    

 

04. Os atuais programas do governo, como o Pronaf e o Programa de Desenvolvimento Rural 

Sustentável dos Territórios Rurais (PDRS), dão maior importância à participação dos agricultores 

familiares e de suas organizações na elaboração dos planos e projetos para o seu próprio 

desenvolvimento. Na opinião do Sr(a):  

 

(atenção: leia cada alternativa da tabela e preencha o espaço pontilhado com um número 

correspondente a sua resposta: Exemplo: 1. se concorda totalmente; 2.concorda em parte; 3. 

Indiferente, etc) 

 

1.   Concorda totalmente 

2. Concorda em parte 

3. Indiferente 
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4. Discorda em parte 

5. Discorda totalmente 

6.   Não Sabe 

a) A participação dos agricultores familiares e suas associações foi uma importante inovação e 

mudança nos atuais programas para o meio rural 
 

[....] 
b) O fator principal para melhorar as condições de vida dos agricultores e do meio rural é o 

repasse de recursos financeiros; tendo pouca importância à participação dos agricultores e suas 

associações na elaboração e acompanhamento da implantação dos programas 

 
[....] 

c) A melhoria nas condições de vida dos agricultores só é possível se, além do repasse de 

recursos financeiros,  houver participação dos agricultores e suas associações na elaboração, 

gestão e aplicação dos programas. Tendo em vista, que eles podem sugerir melhores formas de 

solucionar os problemas de suas comunidades rurais 

 
[....] 

d) Apesar dos programas atuais darem maior importância à participação, na prática não houve 

mudança em comparação a programas anteriores (que não exigiam a participação). Ou seja, os 

agricultores apenas assistem às reuniões, e em pouco ou em nada interferem nas decisões, que 

geralmente já vem de cima para baixo* 

 
[....] 

e) Atualmente os agricultores e suas associações participam tanto na elaboração dos projetos e 

da assitênciatécnica como na decisão de aplicação dos recursos nas suas comunidades. Ou 

seja, as decisões não vem mais de cima para baixo, são discutidas e elaboradas com a 

participação ativa dos próprios agricultores e suas associações 

 

 
[....] 

f) Na prática, os atuais programas de desenvolvimento rural (como o Pronaf e o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais) pouco incentivam a participação dos 

agricultores familiares 

 
[....] 

g) O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais é mais uma moda e, 

como tantos outros programas, não funciona.  

 
[....] 

h) Outra(s)(pode acrescentar outros,  se desejar) [....] 

* Observação: A expressão “de cima para baixo” significa que as decisões e medidas das 

políticas/programas para o desenvolvimento do território já vêm formuladas por instâncias 

fora do território, sem a participação dos agentes locais (instituições, organizações, 

população, etc ). Pelo contrário, a expressão “de baixo para cima”, significa  que os agentes 

locais participação na construção (discutem, elaboram, etc) das políticas e programas para o 

território.  

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.................................................................................................................................................. 

 

05. Por favor, faça sua avaliação do impacto/importância do PRONAF no desempenho da 

agricultura familiar de sua região.  Atribua os valores numéricos (de importância) correspondentes 

aos seguintes aspectos... 

 

1. Muito importante   2. Importante    3.Pouco importante    4. Sem  importância    5. Nulo/neutro   

6. Não sabe 

a) Nas contribuições econômicas (mais acesso ao crédito) [....] 

b) No aumento da diversificação das atividades/produção na agricultura familiar [....] 

c) No apoio a pequena agroindústria familiar [....] 

d) No emprego e renda do agricultor/a familiar [....] 

e) Na maior participação e organização dos/as agricultores/as familiares [....] 

f) No turismo rural na agricultura familiar [....] 

g) Na conscientização do agricultor com meio ambiente/utilização dos recursos 

naturais 

[....] 
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h) No acesso e melhor qualidade da assistência técnica [....] 

i) No grau de inovação (conhecimento, organização,etc) na agricultura familiar  [....] 

j) Na comercialização dos produtos da agricultura familia [....] 

l) Na qualidade de vida na agricultura familiar  

l) Outra(s)(pode acrescentar outros,  se desejar) [....] 

 [....] 

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

..................................................................................................................................................... 

 

06. Por favor, faça sua avaliação do impacto/importância do PRONAF no desenvolvimento de sua 

área de atuação. Atribua os valores numéricos (de importância) correspondentes aos seguintes 

aspectos... 

 

1. Muito importante    2. Importante   3. Pouco importante  4. Sem  importância  5. Nulo/Neutro  5. 

Não sabe 

 

a) Na infra-estrutura [....] 

b) Na diversificação das atividades  [....] 

c) Na qualificação (formação/capacitação) da população rural [....] 

d) Na criação de ocupação  [....] 

e) Na estrutura fundiária [....] 

f) No grau de participação e organização dos/as agricultores/as [....] 

g) Na arrecadação dos municípios [....] 

h) Na criação de novos canais de comercialização [....] 

i) No fomento de iniciativas de serviços à população nos municípios rurais [....] 

j) No acesso e melhor qualidade da assistência técnica [....] 

l) Na melhoria das condições de vida nas comunidades rurais [....] 

m) Na fixação da população no meio rural [....] 

n) Na constituição de redes de cooperação e itercâmbio de experiências [....] 

o) Outra(s)(pode acrescentar se desejar) [....] 

 [....] 

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.................................................................................................................................................... 
 

07. Além do Pronaf e o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR), 

quais outros programas públicos (federais, estaduais, municipais) existem na sua região com o 

objetivo de melhorar as condições de vida dos agricultores familiares? (Pode colocar a quantidade 

que achar necessária) 

                         

                  Programa                                                                      Federal/estadual/municipal 

7. .......................................................................             .......................................................... 

8. .......................................................................             .......................................................... 

9. .......................................................................             .......................................................... 
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08.  Na sua percepção, como as ações do programa para promover o desenvolvimento 

sustentável nos territórios rurais estão afetando especificamente a sua área de atuação, 

nos seguintes aspectos?  

(Observação: No espaço espaço na frente de cada alternativa do quadro abaixo, favor 

colocar um numero (1. Muito;  2. pouco, etc) correspondente à sua percepção). 

 

1. Muito     2. Pouco;     3. Muito pouco;     4. Não se percebe no território;    5. Não sabe/Não 

conhece 

a) Maior envolvimento da população no conhecimento e na solução dos problemas 

locais 

b) Na introdução no meio rural de formas mais abertas e participativas de tomar 

decisões  

c) Se percebe maior integração entre diferentes agentes (públicos, privados e 

sociedade civil) para o desenvolvimento das ações no território 

d) Maior conscientização e conhecimento da população rural sobre as políticas 

públicas  

f) Maior controle por parte da população na aplicação dos recursos e, portanto, menos 

possibilidade de desvio de dinheiro público 

e) Na criação de associações e aumento da cooperação local para o desenvolvimento 

f) Maior possibilidade de aproveitar os recursos e as vantagens comparativas (próprias 

do lugar) locais; 

g) Em potencializar sistemas organizados de intercâmbio de informação e 

experiências, com o objetivo de romper o isolamento do território 

h) Ações para facilitar o acesso da mulher e do jovem no mercado de trabalho 

l) Outra (s). ...................................................................... 

(.....) 
(.....) 
(.....) 

 

 
(.....) 
(.....) 

 
(.....) 

 
(.....) 

 
(.....) 

 
(.....) 

 
(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.................................................................................................................................................... 
 

O9. De acordo com as informações da Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) e da 

Secretaria Agricultura do Estado, a partir de 2007 foram propostos/aprovados alguns projetos 

prioritários para o Território Rural do Alto Oeste. Neste sentido, qual o conhecimento do Sr(a)  sobre 

cada um dos projetos (conforme Tabela)?  

 

(Observação: na sequência tem uma numeração de 1 a 3. Favor colocar um número correspondente 

a sua resposta no espaço pontilhado de cada alternativa: de A a C) 

 

6. Conhece 

7. Conhece Pouco 

8. Não conhece/ não está sabendo/nunca ouviu falar 

 

A) Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Bovinocultura Mista /2008    [....] 

B) Unidade de Beneficiamento de Ração Animal – Fábrica de Ração/2009    [....] 

C) Ações de apoio ao fortalecimento e desenvolvimento das atividades da 

bovinocultura mista, fruticultura de sequeiro e associativismo dos agricultores 

familiares do Alto Oeste /2010    

[....] 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

................................................................................................................................................... 
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OBSERVAÇÃO PARA A PERGUNTA 10: SE EM TODAS AS ALTERNATIVAS DA PERGUNTA 

ANTERIOR(09) O SR(A) MARCOU A ALTERNATIVA 3(Não conhece/não está sabendo/nunca ouviu falar) 
, SIGA  DIRETO PARA A PERGUNTA 11. 

10.  As letras A, B e C (no lado direito da tabela abaixo) correspondem a cada um dos projetos da 

pergunta anterior. Por favor, com base no seu conhecimento,  diga se cada um dos respectivos 

projetos...  

 

(Observação: Nos quadrados à direita, abaixo de cada letra  (que representa um projeto), coloque um 

número(1. Sim; 2. Não, 3. mais ou menos, 4. Não conhece/...) correspondente à sua resposta para 

cada pergunta da tabela) 

 

1. Sim               2. Não               3. Mais ou menos;              4. Não sabe informar        

 A B C 

Já está em funcionamento    
Já foi iniciado, mas ainda não está funcionando    
Atende as demandas e interesses dos agricultores familiares desta região/território    
Tem caráter de integração territorial ou intermunicipal (atende a mais de um município)    
É acompanhado pelos técnicos da Emater     
Teve participação dos agricultores e suas associações na elaboração    
Atende apenas a um município    
Atende apenas a uma/ou pouca comunidade rural do município    
Outra(s)    

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.................................................................................................................................................... 

 

11. Na sua opinião, quais os principais motivos para os projetos prioritários do território 

darem maior atenção/apoio à bovinicultura e quais as potencialidades  desta atividade no 

desenvolvimento de sua área de atuação? (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

...................................................................................................................................................... 
 

 

Sobre governança/relações institucionais 

 

12.  Como o Sr(a) valoriza a qualidade/intensidade de cooperação entre os seguintes tipos de 

instituições/organizações para o desenvolvimento rural de sua região? 

1. Conflitiva 

2. Muito pouco contatos/escassos 

3. Contatos frequentes, mas somente para tratar de temas administrativos 

4. Contatos informais frequentes para discutir e elaborar políticas/programas comuns 

5. Reuniões formais para desenvolver e implementar políticas conjuntamente 

6. Não sabe 

  

a) Entre os órgãos públicos(estaduais, municipais) no seu município [....] 

b) Entre os municípios de seu território/região [....] 

c) Entre o seu município e setor privado  [....] 
d) Entre o setor público (estadual, municipal,etc) e setor privado na sua região [....] 
e) Entre o setor público de sua região e organizações voluntárias (cooperativas, associações, 

etc), especialmente para o desenvolvimento rural (como associações de agricultores 

familiares) 

 
[....] 
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f) Entre o setor público do âmbito local (município) e estadual [....] 
g) Entre o colegiado e demais orgãnizações (associações, conselhos, cooperativas, etc) do 

território 
[....] 

h) Entre o colegiado e órgãos(públicos e privados) no âmbito do território [....] 
i) Outro(s) [....] 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

...................................................................................................................................................... 

 

13. No exercício de seu trabalho com que frequência o Sr(a) mantém relação/contato com algum dos 

seguintes órgãos/instituições abaixo, sobre temas relacionados com à melhoria do meio rural (e da 

população) de sua àrea de atuação/região?  

 

1. Diariamente                                                  2. Semanalmente 

3. Quinzenalmente                                           4. Mensalmente 

5. Bimestralmente                                            6. Anualmente 

7. Alguma vez/muito esporadicamente            8. Não mantém nehuma relação/contato 

 

                            Órgãos/instituições  Frequência 
a) Associações de agricultores familiares do mesmo município  
b) Associações de agricultores familiares fora do município, mas na mesma região 
c) Outras associações/organizações (cooperativas, conselhos, etc) 
d) Sindicatos dos trabalhadores rurais 
e) Governos municipais (prefeituras)                                                                               

.f) Secretarias de agricultura (ou órgão similar) 
g) Colegiado do território rural 
h) Assessor do territorio rural(ou articulador territorial) 
i) Agente de desenvolvimento rural (se existe na localidade) 
j) ONGs 
l) Incra 
m)Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
n) Outro. Qual(is)? ...................................................................................................... 
 

[......] 
[......] 
[......] 
[......] 
[......] 
[......] 
[......] 
[......] 
[......] 

      [.......] 
[......] 
[......] 

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.................................................................................................................................................... 

 

14. Por favor, valorize a importância que os seguintes aspectos podem ter no desenvolvimento rural 

de sua região e diga qual deles estão sendo realizados. 

(Observação: coloque um número entre 1 a 6 para valorizar a importância dos aspectos da tabela; e 

marque com um X  os aspectos que estão sendo realizados) 

 

1. Muito importante   2. Importante    3. Pouco importante   4. Sem  importância   5. Nulo/neutro   

6. Não sabe 

  
Importância 

Estão  sendo 
realizados 

A) Projetos de cooperação da EMATER com outros órgãos 

B) Contatos e relações da EMATER com outras instituições da região (como 

associações de agricultores, cooperativas, universidades, etc) ou fora dela 

(outros órgãos da Emater e instituições fora de sua região) 

C) Projetos de cooperação entre municípios, quer sejam da mesma região ou 

não; 

E) Plano de formação/capacitação para apoiar iniciativas de desenvolvimento 

(....) 
 

(....) 
 

 
(....) 

 

 (....) 
 

(....) 
 

 
(....) 
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local 

G) Formação de colegiados territoriais e mobilização da população local para 

gestão social dos programas de desenvolvimento rural sustentável 

H) Projetos para potencializar os recursos próprios do território 

I) J) Outro(s) ......................................................................................... 

(....) 
 

(....) 
 

(....) 
(....) 

 

(....) 
 

(....) 
 

(....) 
(....) 

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.................................................................................................................................................. 

 

15. Como o Sr(a) descreve a atual estrutura da gestão (das políticas públicas) do 

desenvolvimento rural no seu território?  

(Observação: Marque apenas com um X para cada par oposto em uma escala de 1 a 5.  Por 

exemplo, se o Sr(a) coloca X na primeira linha, abaixo do número 1, significa que na sua 

opinião a estrutura da gestão do desenvolvimento rural no território é totalmente “de cima 

para baixo”. Pelo contrário,  se marca abaixo do 5, significa que é totalmente de baixo para 

cima.) 

                                    1 2 3 4 5  
De cima para baixo      De baixo para cima 

Rígido      Flexível 

Setorial/fechado      Integrador 

Fragmentado      Coordenado 

Centralizado      Descentralizado 

Formal      Informal 

 

 
Sobre diversificação das atividades 

 

16. Qual(is) das seguintes atividades estão sendo desenvolvidas em sua área de atuação como 

importantes alternativas de diversificação das atividades agrícolas e revitalização econômica 

da população rural(especialmente dos agricultores familiares)? 

            1. Sim           2. Não         3. Não sabe;  

A) Turismo rural geral [....] 

B) Turismo rural na agricultura familiar [....] 

C) Agroindústria familiar  [....] 

D) Agroecologia/agricultura orgânica [....] 

E) Apicultura [....] 
F) Artesanato [....] 
G) Outra(s). Especificar  

  

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

..................................................................................................................................................... 
 

17. Das atividades da pergunta anterior, quais são as duas mais importantes como 

alternativas de diversificação das atividades agrícolas e revitalização econômica do meio rural 

de sua região? 

1. ........................................................................... 



521 
 

2. ........................................................................... 

18. Na sua opinião (com base na sua experiência), quais os principais motivos que levam os 

agricultores familiares de sua região a diversificar as atividades (se existe alguma tipo de 

diversificação conforme pergunta 16) dentro do estabelecimento agropecuário familiar?  

Valorize com um número entre 0 (zero) a 5 (cinco) o grau de importância de cada um dos 

possíveis motivos:  

 
(Observação: considerando 0(zero)  sem importância e 5(cinco)  muito importante) 

a) É uma forma de se protegerem contra os riscos dos preços dos produtos agrícolas [....] 

b) Devido a insuficiência da agricultura para dar condições melhores de vida às 

famílias 

[....] 

c) Uma maneira de diversificar o ritmo do trabalho ao longo do ano 

 

[....] 

d) Por que com a diversificação fica mais fácil encontrar mão-de-obra, tendo em vista 

a pouca disponibilidade desta para atividades agrícolas e o relativo envelhecimento da 

população rural. 

[....] 

e) Para aproveitar os recursos favoráveis que existiam dentro da propriedade agrária [....] 

f) Como forma de garantir emprego (tanto manter como criar emprego) e renda [....] 

g) Aproveitar/explorar as oportunidades externas (mercado, financiamento, 

tecnologias) 

[....] 

h) Devido a decadência da atividade agrária tradicional e pensando na viabilidade a 

longo prazo de melhorar a propriedade familiar 

[....] 

i) Devido aos incentivos das políticas de Desenvolvimento Rural (como o Pronaf) [....] 

j) Devido a preocupação com o meio ambiente [....] 

l) Devido as novas formas de orientação técnica [....] 

m) Devido às novas demandas da sociedade [....] 

n) Maior facilidade de acesso ao crédito [....] 

o) Outras. Especificar .................. [....] 

 [....] 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

..................................................................................................................................................... 

 

Sobre transição do enfoque setorial para territorial 

 

19. Os técnicos (como qualquer outro profissional) podem se diferenciar amplamente  pelo 

“enfoque” característico com que realizam seu trabalho: tanto pela classe de problemas que os 

atraem como pelas orientações do órgão/repartição que trabalham e realizam suas tarefas. Por 

favor, na prática, qual a atenção dada na orientação técnica a cada uma dos itens abaixo? 

Valorize com um número entre 0 (zero) a 5 (cinco) o grau de importância de cada uma das 

informações:  

(Observação: considerando 0(zero)  sem importância; e 5(cinco)  máxima importância) 

a) Orientação à atividades produtivas agrícolas [....] 

b) Formas de acesso à linhas de crédito [....] 

c) Fortalecimento do associativismo/ cooperativismo [....] 

d) Planejamento e gestão de qualidade do estabelecimento familiar [....] 

e) Formas e canais de comercialização dos produtos da propriedade e articulação com 

o mercado 

[....] 

f) Informações sobre equipamentos adequados para o desenvolvimento da atividade [....] 
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g) Orientações sobre conscientização ambiental e melhoria no uso dos recursos naturais [....] 

h) Desenvolvimento e melhoria dos produtos da agricultura familiar [....] 

i) Acompanhamento/monitoramento de  programas governamentais [....] 

j) Orientação sobre diversificação das atividades do estabelecimento agropecuário [....] 

l) As atuais orientações têm um enfoque mais integrador e menos setorial [....] 

Outro(s) [....] 

 

20. Na sua opinião, em termos práticos, quais dos seguintes aspectos os agricultores 

familiares de sua região estão mais interressados e/ou preocupados na hora de receber 

orientação técnica? (Observação: Marque com um X considerando 0(zero)  sem importância; 

e 5(cinco)  máxima importância) 

 

Aspectos 0 1 2 3 4 5 

Aos aspectos mais econômicos       

Aos aspectos mais sociais       

Aos aspectos mais ambientais       

Aos aspectos mais culturais       

Outro(s)       

 

 

21. Por favor, na sua opinião, quais foram as principais mudanças inovadoras que 

aconteceram, nos útimos anos, na orientação técnica para o meio rural de sua região? (favor 

dizer de forma resumida) 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 
Sobre os obstáculos para o desenvolvimento e perspectivas futuras 

 

22.. Em toda região pode existir um conjunto de fatores que dificulta a melhoria das 

condições e qualidade de vida da população rural e do desenvolvimento local. Neste sentido, 

em sua opinião, qual a influência de cada um dos seguintes obstáculos na sua àrea de 

atuação?  

 

(Observação: valorize marcando cada obstáculo potencial com um número entre 0(zero) e 

5(cinco). Onde 0(zero) significa sem influência nehuma/impercebível, e 5(cinco) significa 

muita influência). 

 0 1 2 3 4 5 

Obstáculos potenciais para desenvolvimento       
a) Dificuldade de muitas famílias de agricultores em obter créditos (escassa 

informação, burocracia nos trâmites, etc); 
      

b) A maneira como as organizações/instituições locais se estruturam, como 

repartem a competência e o poder, etc; 

      

c) Rivalidades tradicionais entre agentes (órgãos públicos, entidades, 

associações, etc), falta de confiança, atitudes competitivas, etc. 

      

d) Falta de conexão entre os programas de formação/qualificação 

promovido pelas administrações e os agricultores familiares (e suas 

associações). 

      

e) Falta de cooperação e disponibilidade para fundamentar uma estratégia 

comum de desenvolvimento local;   
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f) Concepção setorial dos programas de desenvolvimento rural nas 

instituições regionais, que se traduzem, inclusive, em prejuízos 

orçamentários para determinados setores; 

      

g) Falta de interesse tanto do legistativo como do executivo em tratar temas 

relacionados especificamente aos problemas do meio rural 

      

h) As metas e capacidades de ação dos agentes na região não estão bem 

claras e definidas, ou seja, muitas vezes não se sabe concretamente onde se 

quer chegar 

      

i) As decisões são geralmente tomadas em benefício de grupos 

privilegiados, que tendem a conseguir vantagens 

      

j) Qualidade das infra-estruturas de acesso (estradas)       

l) Localização geográfica da região       

m) Outro(s)................       

 

(!) Se o Sr(a) desejar, este espaço é reservado para fazer algum comentário ou observação 

sobre a resposta ou pergunta anterior. (pode usar a quantidade de espaço que desejar) 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
 

23. Na opinião do Sr(a), qual o grau de importância dos seguintes aspectos como atributos potenciais 

para melhoria das condições de vida especificamente  dos agricultores familiares de sua área de 

atuação? 

 

0. Sem importância;     1. Pouco importante    2. Indiferente    3. Importante        4. Muito importante    

5. Não Sabe 

a) Fortalecimento da agricultura tradicional da região [....] 
b) Incentivar a diversificação da produção [....] 
c) Fomento ao arteanato [....] 
d) Fortalecimento do associativismo/cooperativo [....] 
e) Incentivo à agroindústria familiar [....] 
f) Mais e melhor qualidade da assistência técnica [....] 
g) Mais crédito para a população rural [....] 
h) Novos canais de comercialização [....] 
i) Melhoria das infra-estuturas(estradas, eletricidade, etc) [....] 
j) Capacitação/formação dos agricultores familiares [....] 
l) Mais acesso à educação [....] 
m) Incentivos ao turismo rural [....] 
n) Incentivo à agricultura ecológica [....] 
o) Outros(s) [....] 

 
OBERVAÇÃO: Para finalizar, este espaço é reservado para o Sr(a), se desejar, acrescentar 

qualquer comentário ou fazer alguma observação sobre  os temas tratados no questionário ou 

relacionados com as políticas de desenvolvimento rural em sua região. (pode usar a 

quantidade de espaço que desejar). 
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SOLICITAÇÃO: Em relação à pergunta 17: gostaria de saber se na sua área de atuação, o 

Sr(a) conhece alguma associação sobre as duas atividades indicadas na referida pergunta. 

Caso conheça, se poderia me fornecer as seguintes informações sobre as associações:  

(favor dizer pelo menos uma das principais associações em cada uma das atividades) 

 

(uma ou mais associação da atividade 1):  

Nome e Localidade: ............................................................................................................ 

Nome do Representante(ou algum sócio) e Contato (telefone e/ou e-amail):...................... 

(uma ou mais associação da atividade 2):  

Nome e Localidade: ............................................................................................................ 

Nome do Representante (ou algum sócio) e Contato (telefone e/ou e-amail):...................... 

(Se colocar mais de uma associação por atividade, pegar estes dados para cada associação) 

 
 

Identificação e forma de contato com o responsável pela pesquisa: 
Miguel Henrique da Cunha Filho 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN)/CAMEAM;  

Contato: Email: mhcfilho@yahoo.com.br;  

Telefone Espanha: 0034627716764; Barcelona, Espanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mhcfilho@yahoo.com.br
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ANEXO IV - RELAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES 

DIVERSIFICADAS VISITADAS 

 
 

 

1.  AAOP - Associação dos Apicultores do Alto Oeste Potiguar. Pau dos Ferros (RN). 

2. ACAFPA - Associação Comunitária dos Agricultores Familiares do Perímetro Irrigado e 

Adjacências. Pau dos Ferros (RN). 

3. AAMV - Associação de Apicultores Sítio Várzea do Canto, Marcelino Vieira (RN) 

4. APPRSF - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Frade. Dr. Severiano (RN) 

5. APPRST - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Traquina. Cel. João 

Pessoa (RN).n está nos 1º maiores 

6. APRSAP - Associação dos Produtores Rurais do Sítio Alexandre Pinto. Portalegre (RN). 

7. APCR - Associação das Pequenas Comunidades Rurais. Portalegre (RN). 

8. AASC - Associação Apícola Serra do Camará. São Miguel (RN). 

9. ACADA - Associação Comunitária de Apoio ao Desenvolvimento da Apicultura. José da 

Penha (RN). 

10. ACPMA - Associação Comunitária dos Produtores de malhada Alta. Rafael Fernandes 

(RN). 

11. ACLP – Associação dos Criadores de Lagoa de Pedra. Luís Gomes (RN). 

12. AMCA - Associação dos Moradores do Sítio Cedro e Adjacências. Alexandria (RN) 

13. AACC - Associação dos Apicultores da Comunidade Coroatá. Almino Afonso (RN) 

14. AAMM - Associação dos Apicultores do Município de Martins (RN) 
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ANEXO V - RELAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM TÉCNICOS/ESPECIALISTAS 

 

 

 

Nº 01 - Técnico Extensionista da EMATER/RN:Unidade Regional/Pau dos Ferros-RN 

Nº 02 -Técnico Extensionista da EMATER/RN:Unidade Regional/Pau dos Ferros-RN 

Nº 03 - Técnico Extensionista da EMATER/RN – Unidade de Alexandria-RN 

Nº 04 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de Luís Gomes-RN 

Nº 05 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de Pilões-RN 

Nº 06 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de Marcelino Vieira-RN 

Nº 07 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de Dr. Severiano/RN 

Nº 08 - Técnico Extensionista da EMATER/RN – Unidade de São F. do Oeste-RN 

Nº 09 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de São Miguel-RN 

Nº 10 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de José da Penha-RN 

Nº 11 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de Portalegre-RN 

Nº 12 - Técnico Extensionista da EMATER/RN - Unidade de Martins/RN 

 

 

 
 

 

 


