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1. Introdução
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o contexto Latino-Americano, as últimas décadas foram acompanhadas do crescimento da utilização de referenciais de territorialidade e
de sustentabilidade nas ações implementadas pelo Estado que visavam o desenvolvimento de áreas empobrecidas e, normalmente, rurais. Essas experiências resultaram no surgimento e na proliferação de organizações de base,
colegiados e outras instâncias de governança e gestão social voltados para pensar
o planejamento estratégico de um território e promover o seu desenvolvimento,
com foco normalmente prioritário naqueles segmentos pobres e historicamente
excluídos dos processos decisórios e das políticas públicas. Assim, ao mesmo
tempo em que no Brasil ganha força a política de construção dos territórios rurais
e mais recentemente o Programa Territórios da Cidadania, nos outros países da
America Latina distintas iniciativas mostram o seu compromisso com o desenvolvimento territorial.
Contudo, a riqueza destas experiências, ao mesmo tempo em que possibilita uma ressignificação e revalorização do meio rural e dos atores que lá vivem,
coloca para os gestores de políticas públicas e para as demais organizações da
sociedade civil envolvidas com a promoção do desenvolvimento e com a implementação de políticas públicas, novos conceitos e metodologias que desafiam o modus operandi tradicional das antigas políticas de desenvolvimento rural
e local. Dividem-se esses desafios em cinco campos prioritários: (i) incorporação
do conceito de território de identidade; (ii) articulação das políticas setoriais com
participação social nos espaços territoriais; (iii) construção de um marco jurídico
apropriado para a territorialização e a sustentabilidade; (iv) fortalecimento da capacidade de gestão territorial; e (iv) adoção de sistemas de financiamento apropriados às demandas territoriais.
Dentro dessa perspectiva, torna-se imprescindível não somente conceber
novos instrumentos de política pública apropriados a esta realidade e que respondam cada um a sua maneira aos desafios descritos acima, mas iniciar processos de formação de capacidades e de lideranças voltados para a aplicação dessas

inovações. E, para avançar neste campo, torna-se imprescindível olhar e aprender
com as experiências de desenvolvimento territorial atualmente em curso nos países latino-americanos. Esta visão estimulou o IICA-Fórum DRS e seus principais
parceiros (Governo do Estado de Pernambuco, Projeto Dom Helder Câmara, Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Integração Nacional, Ministério de Minas e Energia, Eletrobras,
Eletronorte e Banco do Nordeste) a organizarem a segunda edição do Curso Internacional de Atualização Conceitual e Intercâmbio de Experiências em Políticas
Públicas de Desenvolvimento Territorial.

Este relatório procura sistematizar as principais questões que estiveram presentes ao longo do II Curso Internacional de Atualização Conceitual e Intercâmbio
de Experiências em Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial, servindo de
insumo para novas versões que possam ser implementadas adiante. Concomitantemente, este documento dá continuidade e finaliza as funções exercidas pela
monitoria do Curso (o Anexo 1 traz um breve resumo destas atividades) e pelo
Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura (OPPA/CPDA/UFRRJ).
Iniciamos o relatório trazendo uma caracterização geral dos participantes,
seja em relação a sua procedência, seja em função da sua instituição de origem e
de sua ocupação. Em seguida apontamos as experiências de políticas públicas de
desenvolvimento territorial dos alunos do Curso, tendo como insumo as fichas de
inscrição preenchida por eles. Posteriormente focamos a análise na programação
do Curso, nos objetivos de cada módulo, nos temas abordados e na metodologia/dinâmica das aulas. Por fim, trazemos a sistematização da avaliação (tanto oral
como escrita) feita pelos alunos, destacando as suas sugestões para qualificação
dos próximos Cursos.
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O objetivo do II Curso foi promover a atualização conceitual e operacional dos temas relacionados à formulação e implementação de políticas publicas
para o desenvolvimento territorial. Paralelamente, procurou estimular o intercâmbio de experiências entre os alunos, na perspectiva de construir um espaço de
conhecimento, aprendizado e diálogo entre as questões teóricas e práticas. O II
Curso foi realizado no período de 15 a 26 de novembro de 2010 em Recife/PE e
totalizou 100 horas/aula.
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2. Os Participantes do II Curso Internacional
de Atualização Conceitual e Intercâmbio
de Experiências em Políticas Públicas de
Desenvolvimento Territorial

O

II Curso Internacional de Atualização Conceitual e Intercâmbio de
Experiências em Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial
contou com a participação de 58 alunos, sendo 37 brasileiros (qua2
se /3 do total) e 21 de outros países da América Latina (Figura 1). Dentro deste
último estrato, estiveram presentes quatro pessoas do Equador, três da Argentina,
três do Paraguai, duas da Costa Rica, duas do Peru, duas do Chile, uma do Panamá, uma da Bolívia, uma da República Dominicana, uma da Guatemala e uma da
Venezuela. Ao comparar os alunos do I Curso com os participantes da edição de
2010, pode-se perceber um aumento no tamanho da turma (subindo de 48 para
58), uma maior participação de alunos estrangeiros (indo de 33% para 36%) e um
maior número de países representados (passando de 8 para 11 países).
Figura 1 - Nacionalidade dos participantes do II Curso




O nome dos participantes, entidade e país pode ser encontrado no Anexo 2.

Dos 21 estrangeiros, 16 estão vinculados a órgãos governamentais (76%),
como ministérios, secretarias, conselhos, entre outros. Os demais participantes
oriundos de fora do Brasil são do IICA, universidade, fundação ou corporação.
Nesse aspecto houve uma grande mudança em relação ao I Curso, pois em 2009
mais de 60% dos alunos estrangeiros estavam vinculados ao IICA e somente 31%
ao governo.

Figura 2 - Estado de origem dos participantes brasileiros do II Curso

Dos 37 alunos brasileiros participantes do curso, 80% trabalham em Ministérios e Secretariais e os demais estão vinculados a Eletronorte (5%), Banco do
Nordeste (5%) e IICA (2%), além de representantes da sociedade civil (8%). Assim
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Em relação aos participantes brasileiros, houve uma presença massiva de
pessoas oriundas do Centro-Oeste e Nordeste (97% dos integrantes nacionais do
II Curso), em especial de Pernambuco e Distrito Federal, que respondem por 90%
dos alunos (Figura 2). A apresentação dos dados através das Federações de origem
passa uma falsa impressão de concentração estadual, enquanto que na verdade
ocorre uma concentração municipal (Recife e Brasília). É importante afirmar que a
região Sul e Sudeste não esteve representada, demonstrando que a distribuição
espacial dos alunos brasileiros não ocorreu de modo paritário. Essa concentração
já havia ocorrido em 2009, ainda que de modo mais sutil porque todas as regiões
estavam representadas e as duas unidades federativas mais expressivas respondiam por 73% dos alunos (enquanto que no II Curso esse valor chegou a 90%).
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como em 2009, a presença de gestores públicos foi majoritária no caso dos participantes brasileiros, sendo uma novidade a participação de atores vinculados
ao Banco. É importante atentar ainda que os representantes da sociedade civil
tiveram um decréscimo de 8% do I Curso para a segunda edição em 2010.



Participantes do II
Curso Internacional de
Atualização Conceitual
e Intercâmbio de
Experiências em
Políticas Públicas de
Desenvolvimento
Territorial

A partir dos dados apresentados, pode-se destacar que:
i)

Foi muito significativa a presença de participantes brasileiros (quase
/3), em especial do Estado de Pernambuco e do Distrito Federal (55%
do total e 90% dos alunos nacionais), o que aponta para uma concentração espacial das pessoas que fizeram o Curso.
2

A grande maioria dos participantes brasileiros é composta de atores
vinculados ao governo, em especial gestores do Ministério do Desenvolvimento Agrário e das Secretarias de Estado de Pernambuco,
enquanto que a sociedade civil teve uma participação pouco expressiva (8% do total de alunos do Brasil).

iii)

Assim como os alunos brasileiros, os participantes dos outros 11 países (Equador, Argentina, Paraguai, Costa Rica, Peru, Chile, Panamá,
Bolívia, República Dominicana, Guatemala e Venezuela) são majoritariamente gestores de políticas públicas ou representantes de instituições governamentais – diferentemente do que ocorreu no I Curso.

3. As Experiências de Políticas Públicas de
Desenvolvimento Territorial dos
Participantes do II Curso

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

ii)

A

pós definir os participantes do Curso, foi encaminhada aos mesmos
uma ficha técnica (Anexo 3) para ser preenchida com seus dados pessoais e, paralelamente, foi solicitado que relatassem a sua experiência com uma política pública de desenvolvimento territorial. Nesta ficha, além da
identificação geral dos mecanismos de intervenção, interessava saber informações referentes às diferentes fases destes instrumentos, que vai desde a definição da política (construção da agenda, processo de negociação), implementação,
fiscalização, modificação/adaptação até a sua avaliação (pontos fortes/fracos e



efetividade). Dos 58 participantes, 21 deles (36%) encaminharam as fichas preenchidas com as suas respectivas experiências.

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Nome da experiência

10

País

N.

Programa Territórios da Cidadania

Brasil

4

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios
Rurais

Brasil

2

Política Nacional de Desenvolvimento Regional
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río
Sixaola
Plano de Inserção Regional da Uhe Tucuruí

Brasil
Costa
Rica
Brasil

2

Equador

1

Equador

1

Chile

1

PRONAF Infra-estrutura

Brasil

1

Turismo Rural Comunitario

Chile

1

Brasil
Argentina
Guatemala
Bolívia

1

Competencias de Fomento Productivo para Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion
Programa Servicio País

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
Políticas públicas de desarrollo rural con enfoque territorial - Mendoza
Desarrollo Rural Integral
Programa “Universidades y Territorios” - Cantón Coroico
TOTAL

2
2

1
1
1
21

Do total de políticas públicas de desenvolvimento territorial preenchidas
pelos participantes do II Curso, 57% são brasileiras, seguidos por Equador e Chile, cada um com duas experiências relatadas (Figura 3). O Programa com maior
incidência foi o Territórios da Cidadania, seguido do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, Política Nacional de Desenvolvimento
Regional, Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola
(Costa Rica) e Plano de Inserção Regional da Uhe Tucuruí. Com exceção destes cinco
casos, as demais experiências apresentaram somente um aluno envolvido.

Figura 3 - Origem das experiências de políticas públicas de desenvolvimento territorial dos participantes do II Curso

A partir das diferentes experiências apresentadas pelos participantes do II
Curso, pode-se constatar que:
i)

Muitas iniciativas deixaram de ter como foco exclusivo no meio rural, a exemplo do Programa Territórios da Cidadania, Programa Servicio País e Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion;

ii)

A dimensão produtiva também não tem sido o único objetivo das
experiências descritas, ganhando peso e importância os mecanismos de intervenção voltados a gestão (Políticas públicas de desarrollo rural con enfoque territorial), capacitação (Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais e Programa “Universidades y Territorios”), mudança no marco jurídico (Codigo Organico
de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion) e conser-
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Os demais países que preencheram as fichas relatando as suas experiências
foram Equador (Competencias de Fomento Productivo para Gobiernos Autónomos
Descentralizados e Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion), Chile (Programa Servicio País e Turismo Rural Comunitario), Argentina (Políticas públicas de desarrollo rural con enfoque territorial), Guatemala (Desarrollo Rural Integral) e Bolívia (Programa “Universidades y Territorios”).
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vação ambiental (Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola e Plano de Inserção Regional da Uhe Tucuruí);
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iii)

Tem ocorrido uma pluralidade de formas de intervenção (Políticas,
Programas e Projetos), as quais efetivamente apresentam um rompimento com os modelos mais tradicionais de “fazer políticas”, pois
é possível perceber a diversidade de atividades apoiadas (turismo
rural, agroindústria familiar, artesanato, etc.) e a inclusão de novos
públicos beneficiários (agricultores familiares, mulheres trabalhadoras rurais, assentados, acampados, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas e ribeirinhos).

4. Programação e Metodologia do II Curso
Internacional de Atualização Conceitual e
Intercâmbio de Experiências em Políticas
Públicas de Desenvolvimento Territorial

O

II Curso Internacional de Atualização Conceitual e Intercâmbio de
Experiências em Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial
foi estruturado para atuar em seis módulos, os quais serão apresentados separadamente abaixo. Paralelamente a essa programação, chamamos
atenção ao conteúdo base das exposições e a dinâmica/metodologia utilizada
por cada facilitador.
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Para um detalhamento maior do conteúdo das aulas e o resumo das discussões por painel, ver Anexos 4 e 5.

Dia 15 de novembro de 2010 (08h30min – 9h30min)
Módulo 1:
Contextualização do
Desenvolvimento
Territorial

Expositores

Breno Tiburcio e
Carlos Miranda
(IICA – Brasil)

Temas Tratados
• Boas-vindas aos participantes;
• Os motivos e as motivações para a construção do II Curso;
• Os eixos centrais desta nova geração de políticas públicas de desenvolvimento
rural sustentável, que perpassam pelas novas institucionalidades, gestão social,
intercambio de experiências, marco jurídico/normativo, sistemas de financiamentos estratégicos e análise comparada de políticas públicas territoriais no
Brasil e em outros países;
• Apresentação geral do II Curso e a sua programação.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Apresentação sintética dos alunos, informando nome, país e cargo;

•

Rápida exposição em PowerPoint dos eixos do II Curso;
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Objetivo do módulo:
contextualizar o desenvolvimento territorial na America Latina
e no Brasil por meio da
realização de painéis
sobre o contexto internacional e sobre as
políticas e programas
de desenvolvimento
regional e territorial
brasileiras.

Título do painel: Apresentação do Curso

Exposição de Breno
Tiburcio e Carlos
Miranda
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Exposição de Breno
Tiburcio e Carlos
Miranda

14

Apresentação dos
alunos do II Curso

Apresentação dos
alunos do II Curso

Dia 15 de novembro de 2010 (08h30min – 9h30min)
Título do painel: Integração dos participantes
Dinâmica/metodologia utilizada:
•

No café foi promovido uma atividade de integração dos participantes
do II Curso, que contou com a presença de personagens típicos da
cultura pernambucana;

•

Foi feita uma nova rodada de apresentação dos alunos, além do envolvimento deles com músicas e danças regionais;
RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Personagens típicos da
cultura pernambucana

Personagens típicos da
cultura pernambucana
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Dia 15 de novembro de 2010 (15h00 – 18h30min)
Título do painel: Estado da arte do desenvolvimento territorial nos países latino
americanos, em especial, das políticas públicas aplicadas nestes países.
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Expositor
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Arilson Favareto
(Universidade
Federal do ABC)

Temas Tratados

• A reconstituição do contexto e dos elementos básicos que dão sustentação à emergência da chamada abordagem territorial do desenvolvimento de regiões rurais na
virada do século;
• A identificação dos principais processos sociais e econômicos em curso em regiões
rurais latinoamericanas e seus determinantes;
• A análise das políticas de desenvolvimento territorial e sua capacidade e limites em
promover o desenvolvimento de regiões rurais.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Rodadas de perguntas, esclarecimentos e debate;

•

Por fim, prof. Arilson fez um fechamento e uma sistematização das atividades, amarrando nesta análise as questões teóricas tratadas previamente e as perguntas trazidas pelos alunos.

Exposição do prof. Arilson
Favareto (Universidade
Federal do ABC)

Dia 16 de novembro de 2010 (08h30min – 13h00)
Módulo 2: Questões
Conceituais

Título do painel: Desenvolvimento territorial – análise comparativa das políticas públicas
Primeiro Bloco
Expositores

Temas Tratados
• As políticas de desenvolvimento territorial no meio rural brasileiro: breves
considerações

Karina Kato
(Pesquisadora
OPPA/CPDA)

• A análise comparativa em políticas públicas e o método dos três IS (Idéias,
Interesses e Instituições)
• Caracterização das políticas públicas selecionadas
• Proposta de tipologia das políticas de desenvolvimento com enfoque territorial (desconcentradas, descentralizada, políticas de fomento a projetos coletivos territoriais e ações concebidas no território).

Humberto
de Oliveira
(Secretário da
SDT/MDA)

Henrique Villa
da Costa Ferreira
(Secretário de
Políticas de DR
no MIN)

• O Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (motivações, áreas de atuação e resultados estratégicos);
• O Programa Territórios da Cidadania (motivações, objetivos, participantes,
ações, abrangência, gestão do programa e resultados).
• Os desafios do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais
e do Programa Territórios da Cidadania.
• Apresentação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional: contexto
político-institucional, conceitos, distribuição geográfica, ênfases, foco de atuação e resultados (valores aplicados);
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Objetivo do módulo:
promover a atualização dos conceitos relacionados às políticas
públicas para o desenvolvimento territorial
nas seguintes aulas
temáticas:
análise
comparada de políticas públicas; novas
institucionalidades;
o marco jurídico para
o desenvolvimento
territorial; gestão social dos territórios; e
sistemas de financiamento.

• Apresentação das perspectivas futuras e desafios da Política Nacional de Desenvolvimento Regional pós-2010.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Apresentação pelos expositores dos temas abordados;

•

Rodadas de questionamentos, onde os participantes dialogavam, a
partir das suas experiências, com as políticas territoriais apresentadas
pelos expositores;
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•

Por fim, um fechamento e uma sistematização das atividades, dialogando a tipologia de políticas com os programas apresentados.
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Segundo Bloco
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Expositores

Temas Tratados

João Fernandes
Moraes (Gerente
de Projetos
MME/LpT)

• O Programa Luz para Todos: objetivo, metodologia, fonte dos recursos, estrutura
operacional, prioridades, diferenciais, ações integradas, dificuldades e resultados
alcançados.

Fernando Oliveira
Mateus (Eletrobras)

• O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica;
• O Programa de Centros Comunitários de Produção (motivações, objetivos, participantes, ações, abrangência, condições fundamentais, gestão do programa, parceiros, resultados, principais dificuldades e ações para ampliação).

• Plano de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião de Tucuruí – PDST
Rosana Brandão
de Obaldia (Eletrobras - Eletronorte)

• Plano Popular de Desenvolvimento Sustentável da Região a Jusante da UHE Tucuruí
–PPDJUS
• Plano de Inserção Regional PIRTUC/PIRJUS
• Programa Social de Expropriados da Primera Etapa da UHE Tucuruí

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Apresentação pelos expositores dos temas abordados;

•

Rodadas de questionamentos, onde os participantes dialogavam, a
partir das suas experiências, com as políticas apresentadas pelos expositores;

•

Por fim, um fechamento e uma sistematização das atividades, comentando o tema do debate com os programas apresentados.
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Expositores do
primeiro bloco

Expositores do
segundo bloco
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Dia 16 de novembro de 2010 (14h30min – 18h30min)
Título do painel: Políticas públicas de desenvolvimento territorial no contexto das
novas institucionalidades
Expositores

Temas Tratados
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• Atores sociais, instituições, desenvolvimento e políticas públicas: aspectos conceituais;
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Nelson
Delgado
(OPPA/CPDA)

• Sociedade civil, Estado e “novas institucionalidades”: o alargamento do conceito de público, de políticas públicas e de “atores do desenvolvimento”;
• Breves considerações metodológicas acerca da análise das políticas públicas de desenvolvimento territorial no contexto das novas institucionalidades;
• Institucionalidades, protagonismo social e dinâmica territorial: análise comparativa a
partir dos casos dos Territórios de Cidadania da Borborema/PB, do Noroeste Colonial/RS e
do Baixo Amazonas/PA.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Apresentação pelo expositor dos temas abordados;

•

Comentários da apresentação do prof. Nelson por representantes dos
Colegiados Territoriais da Borborema/PB e do Baixo Amazonas/PA;

•

Rodadas de questionamentos, onde os participantes debatiam tanto
a apresentação do prof. Nelson como os elementos trazidos pelos representantes dos Colegiados Territoriais da Borborema/PB e do Baixo
Amazonas/PA;

•

Por fim, prof. Nelson fez um fechamento e uma sistematização das atividades, amarrando nesta análise as questões teóricas tratadas previamente, os casos pesquisados e as perguntas trazidas pelos alunos.

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Exposição do prof.
Nelson Delgado
(OPPA/CPDA)

Representantes
dos Colegiados
Territoriais da
Borborema/PB e do
Baixo Amazonas/PA
comentando a
exposição do prof.
Nelson Delgado
(OPPA/CPDA)
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Dia 17 de novembro de 2010 (08h30min – 13h00)
Título do painel: Articulação de políticas públicas e atores sociais na gestão dos
territórios
Expositor

Temas Tratados

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

• O território nas políticas públicas e a territorialização da governança, do desenvolvimento e dos mecanismos de intervenção;
Sergio Leite
(OPPA/CPDA)

• Território, autonomia e poder: o lugar do conflito na dinâmica territorial (produção
social do espaço e relações de poder);
• Os atores da política territorial: organização, representação e participação;
• Desafios da política territorial: gestão e controle social;
• Concepção de gestão social e o organograma institucional presente no Programa
de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais e no Programa Territórios da
Cidadania;

• Territórios rurais decretados ou socialmente construídos?
Silvia Gorenstein
(UNS - Bahía
Blanca- Argentina)

• Políticas territoriais ou territorialização de políticas setoriais?
• A dimensão local- regional
• Desenvolvimento e atores dos territórios rurais
• Territórios e lógicas de acumulação em disputa: o caso do Norte Argentino

Dinâmica/metodologia utilizada:
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•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Rodadas de perguntas, esclarecimentos e debate;

•

Por fim, os professores fizeram um fechamento e uma sistematização
das atividades, amarrando nesta análise as questões teóricas tratadas
previamente e as perguntas trazidas pelos alunos.
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Exposição do
prof. Sergio Leite
(OPPA/CPDA)

Exposição da Silvia
Gorenstein (UNS
- Bahía BlancaArgentina)
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Questionamento
dos alunos aos
professores

Dia 17 de novembro de 2010 (13h30min – 18h30min)
Título do painel: Marco jurídico normativo para o desenvolvimento territorial
Expositor

Temas Tratados
• Noções gerais sobre o marco jurídico, mudanças institucionais, políticas públicas
e enfoque territorial;
• As relações estabelecidas entre o desenvolvimento rural com enfoque territorial
e os marcos jurídicos existentes;

Marcelo Miná Dias
(Prof. UFV e Colaborador do OPPA/CPDA)

• Possibilidades, limites e tensões do marco jurídico atual nas políticas de desenvolvimento rural com enfoque territorial: regra geral para casos específicos,
normas setoriais para relações intersetoriais, “autonomia” dos colegiados territoriais e a sua “dependência” das prefeituras;
• Institucionalização das articulações territoriais (consórcios públicos ou regiões
integradas de desenvolvimento);
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• As tensões entre a política territorial e o marco legal na: concepção de rural e
agricultura familiar; transferências de recursos públicos (colegiados não tem
forma jurídica); participação social nos processos de gestão social.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Rodadas de questionamentos e exposição das experiências particulares dos alunos em relação ao marco jurídico, criando um diálogo entre
as questões teóricas e os conhecimentos empíricos;

•

Por fim, o expositor fez um fechamento e uma sistematização das atividades, agregando nesta análise as questões teóricas tratadas previamente e o debate trazido pelos participantes.
RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Exposição do prof.
Marcelo Mina
(OPPA/UFV)

Dia 18 de novembro de 2010 (08h30min – 12h30min)
Título do painel: Sistemas de financiamento para projetos territoriais estratégicos de
natureza multisetorial - financiamento da política de desenvolvimento territorial.
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Expositores

Temas Tratados
• Execução financeiro-orçamentária do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais e do Programa Territórios da Cidadania;

Sergio Leite
(Prof. CPDA/
OPPA/UFRRJ)

• O papel central da prefeitura no encaminhamento de projetos na área de investimento.
• Os desafios que envolvem a execução financeiro-orçamentária nos programas
territoriais;

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional
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• A importância dos projetos de infraestrutura e das emendas parlamentares nos
valores da execução financeiro-orçamentária;

Dinâmica/metodologia utilizada:

Exposição do
prof. Sergio Leite
(OPPA/CPDA)

•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Rodadas de questionamentos e exposição das experiências particulares dos alunos brasileiros e estrangeiros, criando um diálogo entre as
questões teóricas e os conhecimentos empíricos;

•

Por fim, o prof. Sergio fez um fechamento e uma sistematização das
atividades, agregando nesta análise as questões teóricas tratadas previamente e o debate trazido pelos participantes.

Dia 18 de novembro de 2010 (14h00 – 18h30min)
Módulo 3: Experiências de Desenvolvimento Territorial

Título do painel: Sistemas de financiamento para projetos territoriais, programas e instrumentos
Expositores

Objetivo do módulo:
apresentar experiências nacionais e internacionais de desenvolvimento territorial
a luz do debate teórico
apresentado no tópico acima, buscando
assim um diálogo
entre os conceitos e a
prática, além de um
intercambio de iniciativas de significativo
sucesso.

Temas Tratados
• Evolução dos debates sobre o papel das finanças no desenvolvimento (crédito
subsidiado, microcrédito, microfinanças e sistemas financeiros inclusivos);

Fábio Búrigo
(Prof. UFSC e
Colaborador do
OPPA/CPDA)

• As experiências internacionais de microfinanças;
• Sistemas financeiros rurais (características, objetivos, matriz de governança,
estratégias, debilidades e potencialidades);
• Políticas de crédito rural: o caso do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf);
• Cooperativismo de crédito solidário no Brasil: referenciais, inovações, funcionamento e resultados.

Cristiane Garcia
Barbosa (Gerente
do Ambiente de
Gerenciamento do
BNB)

• Retrato geral do Banco do Nordeste (valores movimentados, clientes, área de
atuação e programas);
• O Programa Agroamigo (definição, missão, visão de futuro, parceiros, metodologia, perfil de atuação, resultados, reconhecimento e desafios atuais.
• Retrato geral do Banco do Brasil;

(Integrante do DRS/
BB de Pernambuco)

• As perspectivas da linha de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco
do Brasil: objetivo, modelo de atuação, metodologia e principais cadeias produtivas apoiadas.
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• Características do sistema financeiro brasileiro;

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Rodadas de questionamentos e debate com as experiências apresentadas;

•

Por fim, foi feito um fechamento e uma sistematização das atividades,
agregando nesta análise as questões teóricas tratadas previamente e o
debate trazido pelas experiências apresentadas e pelos participantes.
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Participantes do
painel

Dia 19 de novembro de 2010 (08h30min – 13h00)
Título do painel: Experiências de iniciativas territoriais de países estrangeiros
Expositores
•

Carlos Jara
(Diretor de DRS do IICA)

Lautaro Andrade (CONCOPE - Equador)
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Temas Tratados

Miguel Eduardo Andrade (Consejo Nacional
de Juntas Parroquiales
Rurales - Equador)

•

Apontamentos sobre a presença de uma crise de paradigma e a necessidade de
incorporar outros referencias analíticos quando se debate o desenvolvimento
territorial;
Princípios da estratégia de desenvolvimento do “Bom Viver” do Equador: desenvolvimento sustentável territorial com enfoque sistêmico; participação e gestão
social; coordenação interinstitucional e intersetorial; descentralização e desenvolvimento de capacidades de gestão de competências; equidade de gênero e
geracional; produtividade e sustentabilidade ambiental; diversificação produtiva, geração de emprego, acesso à ativos e ao mercado.

•

Apresentação da estratégia de desenvolvimento do “Bom Viver” (Equador),
destacando as iniciativas de fomento produtivo, novo marco legal e suas implicações ao Equador.

•

Apresentação da estratégia de desenvolvimento rural no Equador, trazendo
alguns conceitos chaves, princípios orientadores, institucionalização, linhas de
ação, objetivos, atividades e resultados.

Princípios da estratégia de desenvolvimento do “Bom Viver” do Equador: desenvolvimento sustentável territorial com enfoque sistêmico; participação e gestão
social; coordenação interinstitucional e intersetorial; descentralização e desenvolvimento de capacidades de gestão de competências; equidade de gênero e
geracional; produtividade e sustentabilidade ambiental; diversificação produtiva, geração de emprego, acesso à ativos e ao mercado.

•
•

Caracterização da Província de Mendonza/AR;
Considerações conceituais e metodológicas – do setorial para o territorial (dimensão social, econômica, ambiental e política-institucional);
A experiência do Instituto de Desenvolvimento Rural de Mendonza/Argentina
através do: Programa de Participación Local y Desarrollo Humano; Programa de
Ordenamiento Territorial Rural; Programa Más y Mejor Trabajo y Competencias
Laborales; Jóvenes emprendedores rurales; Proyecto Conectividad Rural Provincia de Mendoza; Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo
Rural.

Lucy Montalvo (Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura
y Pesca - Equador)

Martín A. Perez (IDR
– Argentina)

Rubén Darío Gómez
Arroyave (UAC CP SP
Bolivia)

•

•

Programa Universidad y Territorios: UAC-Carmen Pampa: contexto do território,
principios da Universidade, a estratégia utilizada e os resultados obtidos.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição em PowerPoint das experiências;

•

Debate geral e questionamentos referentes às experiências apresentadas;

•

Por fim, o coordenador da mesa fez o fechamento das discussões.

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

•
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Exposição da
experiência do
Equador

Expositores das
experiências da
Bolívia e da Argentina
(Rubén Arroyave e
Martín Perez)
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Dia 19 de novembro de 2010 (14h30min – 18h30min)
Título do painel: Experiências de iniciativas territoriais brasileiras
Expositores

Temas Tratados
•

José Patriota
(Secretário de Des. e Articulação Regional do Govoverno
de Pernambuco)

•

Apresentação da experiência de cooperação interestadual entre a Bahia e
o Sergipe para o desenvolvimento: motivações, instrumentos, ações precursoras, atividades desenvolvidas, alguns resultados e sistematização das
experiências.

•

Apresentação do Projeto Dom Hélder Câmara: objetivos, área de atuação,
conceitos, diretrizes orientadoras, componentes, instrumentos, metodologia, gestão dos projetos, parceiros, acúmulos, resultados e impactos.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição em PowerPoint das experiências;

•

Debate geral e questionamentos referentes às experiências apresentadas;

•

Por fim, o coordenador da mesa fez o fechamento das discussões.

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

•
Wilson Dias (Consultor
IICA/SDT)

Walmar Jucá (Projeto Dom
Hélder Câmara)

Apresentação da estratégia de interiorização do desenvolvimento de Pernambuco (2007 a 2010): contexto do projeto, orçamento, metas, resultados e dificuldades;
Apresentação da estratégia de fortalecimento do desenvolvimento territorial em Pernambuco (2011 a 2015): contexto do projeto, metas, desafios,
programas e resultados esperados;
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Exposição de
José Patriota
(Secretário de
Des. e Articulação
Regional do Gov. de
Pernambuco)

Exposição de
Wilson Dias
(Consultor IICA/SDT)
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Dia 20 e 21 de novembro de 2010
Módulo 4: Visita de
campo aos territórios
rurais

Território

•
•
•
•
Território Sertão
do Pajeú/PE
•

Território do
Agreste Meridional/PE

•
•
•
•
•

Visita ao Centro de Referência da Apicultura do Pajeú em Carnaíba;
Conversa com membros do Colegiado Territorial;
Visita a Feira do Bode em Carnaíba;
Visita a comunidade Santo Antônio II em Afogados da Ingazeira, onde se
conheceu experiências de produção agroecológica, produção de biogás e um
projeto de educação ambiental;
Visita a comunidade remanescente de quilombolas de Umbuzeiro/Leitão
no município de Afogados da Ingazeira, onde se conheceu uma unidade de
beneficiamento de castanha de caju e se assistiu a apresentação cultural do
grupo samba de coco de roda de Leitão.

Visita à comunidade Cristo Rei em Águas Belas;
Visita a uma tenda de artesanato indígena local;
Visita a cooperativa de leite Coopanema;
Conversa com membros do Colegiado Territorial em Garanhus;
Visita a Associação Comunitária do Escovão (município de Garanhus), onde se
conheceu a agroindústria de beneficiamento de castanha de caju e doces de
Miracica.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Os participantes do Curso foram divididos em dois grupos, onde cada
turma visitou um território diferente;

•

Foram apresentadas antecipadamente as características gerais dos
territórios visitados e os projetos que seriam conhecidos;

•

Os monitores destacaram algumas questões chaves que foram debatidos ao longo do curso, as quais poderiam orientar a visita de campo
(Anexo 6);

•

Os alunos saíram às 07h00 de sábado em direção aos dois territórios,
retornando a Recife no domingo à noite;

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Objetivo do módulo:
visitar experiências
empíricas de desenvolvimento territorial
a luz do debate conceitual discutido no II
Curso, buscando assim
oferecer aos participantes a oportunidade de um diálogo mais
direto entre a teoria e
a prática.

Experiências Visitadas
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Centro de Referência da
Apicultura do Pajeú em
Carnaíba (Território Sertão
do Pajeú/PE)

Comunidade Santo
Antônio II em Afogados da
Ingazeira (Território Sertão
do Pajeú/PE)

Unidade de beneficiamento
de castanha de caju
(Território Sertão do
Pajeú/PE)

Conversa com membros
do Colegiado Territorial
(Território do Agreste
Meridional/PE)

Visita a cooperativa de leite
Coopanema (Território do
Agreste Meridional/PE)

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Participantes do II Curso que
visitaram o Território Sertão
do Pajeú/PE

35

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

36

Agroindústria de
beneficiamento de
castanha de caju e doces
em Miracica (Território do
Agreste Meridional/PE)

Agroindústria de castanha
de caju e doces de
Miracica (Território do
Agreste Meridional/PE)

Dia 22 de novembro de 2010 (14h30min – 18h30min)
Módulo 5: Metodologia para sistematização de experiências

Expositor

María José Gómez
(Coordinadora de Cooperación de
Proterritorios)

Rafael Echeverri
(Secretário Técnico do
Proterritorios)

Temas Tratados

•

A experiência do Proterritorios, destacando o seu marco legal, estrutura de operação, estratégias de atuação, contrapartidas técnicas
nacionais, componentes do programa e mecanismos de cooperação
Iberoamericana.

•

Políticas públicas de caráter territorial: estratégias, legislação, instituições ;

•

Estruturas de gestão das políticas públicas: programas, sistemas de
inversão pública, projetos;

•

A gestão social dos territórios: experiências de gestão de territórios;

•

O valor político da gestão de conhecimento sobre a experiência da
gestão das políticas públicas;

•

Metodologias para a classificação de políticas públicas.

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Objetivo do módulo:
oferecer aos alunos do
II Curso elementos para
construção e aplicação
de uma metodologia
para sistematização
de experiências de formulação de políticas,
programas e projetos
de desenvolvimento
territorial.

Título do painel: Metodologia para sistematização de experiências de formulação de políticas, programas e projetos de desenvolvimento territorial

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Rodadas de perguntas, esclarecimentos e debate;

•

Por fim, os expositores fizeram um fechamento e uma sistematização
das atividades, agregando nesta análise as questões tratadas previamente e o debate trazido pelos participantes.
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Exposição de María José
Gómez (Coordinadora de
Cooperación Proterritorios)

Exposição de Rafael
Echeverri (Secretário
Técnico do Proterritorios)

Dia 23 de novembro de 2010 (08h30min – 13h00)
Título do painel: Aplicação da metodologia para sistematização de experiências
de formulação de políticas, programas e projetos de desenvolvimento territorial
Expositor
•

Instrumentos de caracterização e homologação de informação para a
sistematização: os indicadores de classificação e de caracterização;

•

Sistema de informação sobre políticas públicas;

•

Métodos de análises comparados;

•

Aplicação de metodologias em casos concretos.

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Após o debate mais teórico e técnico, foram formados três grupos
(com média de 20 participantes cada, privilegiando nessa composição
a diversidade espacial, profissional e de gênero), cujo exercício era, a
partir de um instrumento de sistematização apresentado, preencher o
questionário destacando as principais dificuldades encontradas;

•

Depois de quase duas horas de discussão com o grupo, os alunos faziam internamente uma sistematização dos principais pontos debatidos;

•

Em seguida, o grupo escolhia um integrante para apresentar, sinteticamente, as principais observações e apontamentos que foram destacados nos debates internos;

•

Por fim, o expositor fez um fechamento e uma sistematização das atividades, agregando nesta análise as questões teóricas tratadas previamente e o debate trazido pelos participantes a partir das experiências
práticas.
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Rafael Echeverri
(Secretário Técnico do
Proterritorios)

Temas Tratados
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Segunda exposição
de Rafael Echeverri
(Secretário Técnico do
Proterritorios)

Trabalho em grupo

Dia 23 de novembro de 2010 (14h30min – 16h30min)
Título do painel: A Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR)
Expositor

José Aldo dos Santos (Conselheiro do Condraf)
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Temas Tratados
•

A Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR): contexto, princípios, desenho e ações;

•

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 258, de 2010, que institui a Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e dispõe sobre a elaboração
do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR).

Dinâmica/metodologia utilizada:
•

Exposição sistematizada em PowerPoint dos temas abordados;

•

Rodadas de perguntas, esclarecimentos e debate;

•

Por fim, os expositores fizeram um fechamento e uma sistematização
das atividades, agregando nesta análise as questões tratadas previamente e o debate trazido pelos participantes.

Dia 23 de novembro de 2010 (16h30min – 18h30min)

Segunda exposição
de Rafael Echeverri
(Secretário Técnico do
Proterritorios)

Trabalho em grupo
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Título do painel: Avaliação oral e escrita dos participantes do II Curso (maior detalhamento pode ser visto no próximo capítulo deste relatório)
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Avaliação oral dos
participantes do II Curso

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Participantes do II
Curso Internacional de
Atualização Conceitual
e Intercâmbio de
Experiências em
Políticas Públicas de
Desenvolvimento Territorial
(2010)

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Avaliação oral dos
participantes do II Curso

43

Em suma, a programação do II Curso procurou:
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Módulo 6: V Fórum Internacional
de Desenvolvimento Territorial

Objetivo do módulo: oportunizar
aos participantes do II Curso a
ampliação do conhecimento referente às políticas públicas para
o desenvolvimento territorial
e combate a pobreza, pois são
temas próximos aos discutidos
em aula, com o diferencial de
apresentar novos olhares sobre
esses processos, agregando aos
alunos uma compreensão mais
ampliada do objeto discutido no
decorrer do Curso.

ii) Promover a atualização dos conceitos relacionados
às políticas públicas para o desenvolvimento territorial;
iii) Intercambiar experiências entre os participantes
por meio da apresentação de iniciativas de boas práticas territoriais no Brasil e no exterior;
iv) Visitar experiências empíricas de desenvolvimento
territorial, buscando com isso aproximar a teoria e a prática;
v) Oportunizar aos participantes do II Curso a ampliação do conhecimento referente às políticas públicas
para o desenvolvimento territorial através do V Fórum
Internacional de Desenvolvimento Territorial.

5. Avaliação dos Participantes
em relação II Curso

A
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i) Contextualizar o desenvolvimento territorial na
America Latina e no Brasil;

o final das atividades os participantes fizeram uma avaliação oral e
escrita do II Curso Internacional de Atualização Conceitual e Experiências em Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial. No total
46 pessoas (80% dos alunos) responderam o questionário de avaliação aplicado,
que continha questões referentes ao conteúdo do Curso, metodologia das aulas,
facilitadores/professores, bibliografia, monitoria, visita de campo, infraestrutura,
dificuldade (Anexo 7). A maioria das perguntas foi estruturada de modo fechado
(ótimo, bom, regular, ruim e péssimo), mas que deviam ser justificadas descritivamente. Abaixo procuramos sistematizar essa avaliação, trazendo os argumentos
gerais dos participantes e as sugestões de melhoras.

Conteúdo do Curso
Como pode ser visto na Figura 5, foi positiva a avaliação do conteúdo do
Curso, pois 70% dos alunos consideraram bom, 22% ótimo e 6% regular – apenas
uma pessoa considerou ruim (2%). Esse resultado satisfatório se deve ao fato de
que, além dos outros elementos citados abaixo, o conteúdo permitiu uma visão
geral do avanço das políticas de desenvolvimento territorial na América Latina e
no Brasil.

Comentários gerais
•

O conteúdo permitiu uma visão geral e abordou temas imprescindíveis para o processo de desenvolvimento rural sustentável;

•

Destacou vários ângulos acerca do tema do curso, levando a integração e ao debate;

•

Apresentou uma abordagem compreensível que poderá ser aplicado
nos territórios;

•

Conseguiu tratar de questões comuns que puderam ser vista tanto
nas experiências brasileiras com estrangeiras;
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Figura 5 – Avaliação pelos participantes do Conteúdo do Curso
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•

Material de muito boa qualidade que conseguiu unir os conceitos à
prática e, com isso, possibilitou importantes reflexões;

•

As abordagens apresentadas estavam fundamentadas basicamente nas vertentes brasileiras, carecendo de um enfoque mais amplo e
complementar;
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Sugestões de melhoras
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•

Dar enfoque nas experiências práticas de desenvolvimento territorial,
incorporando a avaliação e a sistematização dos casos;

•

Ampliar os temas a serem discutidos (avaliação de políticas, assistência técnica, gestão pública, capacitação, sustentabilidade, mercados,
orçamento participativo e mudanças climáticas);

•

Incluir um módulo sobre articulação, integração e coordenação das
políticas e outro sobre gestão pública na abordagem territorial;

•

Fazer um painel inicial apresentando as várias políticas brasileiras – reforma agrária, crédito rural, comercialização, saúde, educação, etc.

•

Deter uma pluralidade de interpretações teóricas referente aos mesmos processos para diversificar as vertentes analíticas;

•

Abrir mais espaço para troca de experiências entre os participantes;

•

Evitar a repetição dos temas e a falta de síntese de alguns painelistas;

•

Incluir mais o tema urbano, visto que desenvolvimento territorial passa por essa relação com as cidades;

•

Montar espaços de debate e discussão entre Governo e Academia;

•

Trazer experiências européias, visto sua bagagem neste tema, e dar
mais espaço para as experiências latino-americanas;

Metodologia do Curso
Ainda que maioria dos participantes do Curso tenha considerada positiva a
metodologia utilizada (entre boa e ótima), essa variável foi a que teve o segundo
maior percentual de respostas regulares (17%) de todas as perguntas fechadas (Figura 6). Isso se deve, basicamente, a falta de dinâmicas de grupos que causaram
cansaço nos participantes.
Figura 6 – Avaliação pelos participantes da Metodologia do Curso

•

A metodologia possibilitou ampla discussão dos temas tratados e
oportunizou uma compreensão fácil de temas difíceis;

•

Em alguns momentos a exposição se expandiu em demasiado, tornando-se cansativo;

•

Em algumas mesas faltou espaço para os debates em grupos ou para
a sistematização (feedback) dos palestrantes;

•

A metodologia proporcionou uma aproximação/mediação entre teórico e prático;

•

Excessivo uso de power point;
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Comentários gerais
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•

Possibilitar mais dinâmicas coletivas e desenvolver metodologias mais
participativas (mesas redondas, debates temáticos, etc.);

•

Recomendar que os expositores e participantes falem mais devagar
para que haja um maior aproveitamento do conteúdo;

•

Destinar mais tempo para a troca de experiências e trabalhos em grupos, mas sem comprometer as exposições;

•

Evitar a repetição dos temas e conteúdos das aulas;

•

Maior integração entre professores e alunos;

•

Disponibilizar mais material complementar aos alunos (livros, relatórios, etc.);

•

Enviar previamente os textos para que os alunos passam vir ao Curso
com um nível mínimo;

•

Controlar o tempo da pergunta por participante;

•

Ter tradução integral, ou seja, durante todo o curso;

•

Disponibilizar de forma impressa aos participantes o resumo feito pelos monitores;

•

Controlar o tempo em alguns momentos para não comprometer outros participantes ou a sistematização dos palestrantes;

•

Realizar uma avaliação diária da construção pedagógica e da metodologia;

•

Ter algum intervalo de descanso maior durante o Curso para reduzir o
cansaço dos alunos;

•

Ter um dia livre para que todos os participantes possam, conjuntamente, fazer turismo;

Facilitadores/Professores do Curso
A Figura 7 traz a avaliação dos participantes do Curso em relação aos
palestrantes/professores/facilitadores, a qual foi positiva, já que 39% dos alunos
consideraram ótimas as suas performances e 61% destacaram como boas. Esse
resultado satisfatório foi atrelado principalmente, como pode ser visto nos comentários gerais abaixo, ao domínio do conteúdo e à organização das aulas teóricas.

Comentários gerais
•

Excelente organização dos expositores;

•

Apresentaram muito domínio do conteúdo;

•

Apresentações pautados em pesquisas empíricas e práticas;

•

São seguros e claros, o que fez com que eles atingissem os objetivos;

•

Alguns palestrantes não conseguiram ser sintéticos nas suas exposições, o que tomou muito tempo e ficou cansativo;
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Figura 7 – Avaliação pelos participantes dos Facilitadores/
Professores do Curso
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•

Entregar aos participantes um resumo diário com as principais conclusões;

•

Ter maior controle do tempo e capacidade de síntese para não comprometer o debate;

•

Agregar professores de outras linhas/escolas/localidades, ampliando
as visões de desenvolvimento territorial;

•

Incorporar as sugestões da metodologia (vida acima);

•

Excluir algumas experiências de políticas apresentadas pelos gestores,
pois focam na obviedade e no discurso político;

•

Reduzir os espaços ocupados pelas instituições públicas fomentadoras do curso;

•

Trazer mais atores chaves dos territórios e dos locais;

•

Trazer uma análise crítica pautada na realidade e nos contextos das
transformações atuais;

•

Em alguns casos não houve interação entre os professores e os alunos,
pois os apresentadores ficaram todo tempo sentado;

•

Equilibrar a participação de gênero;

•

Dialogar com contextos concretos e práticos – em alguns casos isso
não ocorreu;

•

Inserir profissionais com mais experiência no Norte e Nordeste;

Bibliografia do Curso
Monitoria do Curso

Figura 8 – Avaliação pelos participantes da Monitoria do Curso
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A Figura 8 traz a avaliação da monitoria do Curso, que foi considerada
pelos participantes como ótima em 48% dos casos e como boa em 48%. Um dos
fatores que contribuiu para essa percepção foram as sínteses feitas no inicio de
cada manhã, onde eram destacados os principais temas e as conclusões centrais
das palestras e aulas do dia anterior. Um aluno considerou regular (2%) e outro
não respondeu (2%).

Comentários gerais
•

Excelente capacidade de síntese dos principais pontos que foram discutidos durante o Curso;

•

Os resumos permitiram fazer os “ganchos” com os outros temas e temáticas;

•

A monitoria foi objetiva e prevenida, sempre prestativa a ajudar e esclarecer as dúvidas;


Não foi sistematizada a avaliação da bibliografia porque a maioria não respondeu, visto que receberam
somente no dia do Curso em CD, o que impossibilitou um contato mais direto com esta.
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•

Pessoas com conhecimento da temática;

•

Contemplar um homem e uma mulher;

•

Sempre estiveram integrado com o grupo de alunos;

•

Responderam com eficiência as tarefas atribuídas;

•

Superaram todos os obstáculos comunicacionais, ampliando as interações interpessoais e interinstitucionais;

Sugestões de melhoras

•

Entregar aos participantes um resumo diário com as principais conclusões;

•

Controlar mais o tempo dos apresentadores e participantes;

•

Ter um tempo disponível maior para poder envolver mais os participantes na sistematização – inclusive fazendo perguntas aos alunos;

•

Utilizar algumas dinâmicas para “quebrar o gelo” e para aumentar a
integração dos participantes;

•

Não acumularem outras funções para além da monitoria;

•

Reduzir as conversas paralelas às apresentações;

Visita de Campo
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Segundo a Figura 9, foi muito positiva a avaliação das visitas de campo no
Curso, pois 86% dos participantes consideraram entre boa e ótima. Esse módulo
parece ter sido de suma importância para os alunos porque conseguiu aproximar
os debates teóricos e conceituais com as experiências práticas do dia-a-dia. Entretanto, 11% consideraram com regular, dada o cansaço e a distância dos lugares
visitados. É importante destacar que nessa questão houve a maior discordância

de opiniões. Enquanto alguns acharam excelentes as escolhas dos casos e sugeriram ampliar o tempo da visita de campo e o número de experiências, outros
não ficaram satisfeitos com os projetos territoriais definidos, querendo reduzir o
tempo envolvido com essa atividade.

Figura 9 – Avaliação pelos participantes da Visita de Campo

•

Permitiu compreender, mesmo que basicamente, a composição e organização existente nos territórios;

•

Foi um privilégio falar com representantes do Colegiado e com autoridades políticas;

•

Excelente experiência para entender a realidade dos territórios na prática e na realidade cotidiana;

•

Apresentou muitas lições para serem apreendidas e levadas para outros países;

•

Excelente nível de conhecimento dos lideres locais sobre as políticas
de governo;
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Comentários gerais
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•

Excelente escolha das experiências visitadas, pois dialogam com o
tema do desenvolvimento territorial;

•

Boa logística e organização da visita de campo;

•

Possibilitou uma maior integração entre os participantes do curso;

•

Foi cansativo fisicamente, pois foi muito corrido e o local era longe da
sede do curso;

•

Permitiu constatar “in loco” a maioria dos conteúdos abordados no
curso;

Sugestões de melhoras

•

Escolher experiências mais próximas;

•

Não se centrar demasiadamente nas experiências produtivas para poder incorporar complementarmente os processos de participação e
gestão territorial;

•

Conhecer mais a história do território para compreender melhor os
processos e as experiências a serem visitadas;

•

Reduzir o número de experiências para poder aprofundar o conhecimento sobre elas;

•

Poder escolher entre as opções a serem visitadas conforme o interesse
do aluno no tema;

•

Aumentar o número de dias da visita de campo e de casos visitados,
evitando o cansaço e aprofundando mais os projetos;

•

Ter tradução nas visitas de campo;

•

Visitar mais experiências com produtores;

•

Envolver mais instituições de ensino e pesquisa nas visitas;

Conhecer experiências mais antigas, para perceber a sustentabilidade
do projeto;

•

Utilizar ônibus adequado para viagens longas;

•

Fazer um melhor planejamento das saídas a campo, evitando que as
experiências sejam visitadas de forma muito rápida e superficial;

•

Não colocar as visitas de campo no final de semana, pois dificulta o
contato com os atores locais;

•

Fazer a avaliação da visita de campo assim que chegar na sede do curso;

•

Esquematizar e sistematizar as experiências visitadas e relacionar elas
com as questões teóricas postas no Curso;

•

Construir um questionário para os alunos preencherem a partir das
experiências visitadas;

•

Visitar experiências que não estão tão bem sucedidas, para ver quais
os problemas encontrados – pois também se aprende com casos menos estruturados;

•

Pedir para os alunos trazerem suvenirs dos seus locais de origem para
entregar às pessoas dos territórios;

Infraestrutura e Acompanhamento Logístico do Curso
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•

Em relação à infraestrutura e ao acompanhamento logístico do Curso, a
Figura 10 demonstra que 37% dos participantes consideraram essa variável como
boa, 28% como ótima, 28% como regular, 5% como ruim e 2% como péssima.
Esse resultado é reflexo, sobretudo, do reduzido tamanho da sala, que impossibilitava uma melhor dinâmica do grupo e uma maior integração dos participantes.
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Figura 10 – Avaliação pelos participantes da Infraestrutra do Curso

Comentários gerais
•

A infraestrutura possibilitou o funcionamento do curso;

•

O alojamento e a alimentação estavam bons;

•

Tudo muito bem organizado;

•

A sala impossibilitava trabalhos em grupos pelo seu formato tradicional;

•

As cadeiras eram desconfortáveis para tanto tempo de aula;

•

Painel de exposição do data show estava muito baixo, dificultado a visualização de todos;

Sugestões de melhoras
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•

Ter internet free e de boa qualidade;

•

O Curso e o Fórum ocorrerem no mesmo local;

•

Ter um restaurante sem cheiro de gordura;

•

Pensar em uma maneira em que o painel de exposição do data show não
fique muito baixo;

Usar uma sala maior, que facilite a participação, o intercâmbio e que
todas as pessoas possam se ver;

•

Reduzir o número de pessoas por quarto;

•

Escolher quartos que tenham mais de um armário para que todos tenham espaço para guardar seus pertences;

•

Reduzir a comida calórica e aumentar a diversidade de alimentos mais
saudáveis e leves;

•

Ter tradutor em todos os momentos do curso;

•

Ter cadeiras mais confortáveis para 8 horas de aula e ter mesas para os
alunos poderem escrever melhor;

Avaliação Geral do Curso
Como pode ser visto na Figura 11, foi muito positiva avaliação geral do
Curso, sendo que para 50% dos alunos consideraram boa, 48% ótima e 2% regular
(uma pessoa). Para a maioria dos participantes, o Curso abordou os temas fundamentais que perpassam as políticas públicas de desenvolvimento territorial, possibilitando um intercâmbio de experiências entre as regiões do Brasil e os países
Latino-Americanos.
Figura 11 – Avaliação Geral do Curso pelos participantes
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•
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•

Alcançou os objetivos de compreender os avanços das políticas públicas de desenvolvimento territorial;

•

O curso foi muito bem pensado e organizado, trazendo perspectivas
contemporâneas e amplas;

•

Possibilitou a articulação das atividades teóricas e práticas, tanto nacionais como internacionais;

•

Bom intercâmbio de experiências entre as regiões do Brasil e os países
Latino-Americanos;

•

Debateu alguns conceitos conhecidos a partir de novas abordagens;

•

Conseguiu debates enriquecedores e interessantes;

•

Abordou os assuntos fundamentais das políticas públicas de desenvolvimento territorial;

•

Possibilitou a construção de novos contatos;

•

Tornará possível a aplicação, pelos alunos, do conteúdo aprendido no
curso;

•

É um curso sério e muito completo;

•

Em alguns momentos houve muita repetição do conteúdo;

•

Alguns módulos foram muito cansativos, diminuindo o aproveitamento dos alunos;

•

Ficou muito centrado na experiência brasileira, faltando um tempo
maior para apresentações de outros países;

Sugestões de melhoras (foram incluídas nos outros pontos)

Cumprimento das Expectativas

Figura 12 – Cumprimento das expectativas dos participantes
em relação ao Curso
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No que se refere ao cumprimento das expectativas dos participantes em
relação ao Curso, 80% consideraram que foi atingido as suas premissas iniciais e
20% afirmaram que em partes (Figura 12). Ninguém respondeu negativamente.
Isso significa que para a suprema maioria dos alunos foi obtido um resultado satisfatório do II Curso, ainda que algumas dificuldades tenham ocorrido.

Comentários gerais
•

Tratou dos diversos temas que compõe o debate das políticas de desenvolvimento territorial;

•

Tornou possível o intercâmbio entre pessoas de diversos países e com
distintas experiências;

•

Possibilitou que pessoas de outros países conhecessem as políticas
territoriais brasileira;
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•

Permitiu que os atores voltem para os territórios com a teoria do Curso
e com novas experiências de desenvolvimento territorial;

•

Possibilitou conhecer novas abordagens em cima de conceitos mais
tradicionais;

•

Permitiu aprofundar o conhecimento na temática do curso;

•

Esclareceu alguns conceitos que envolvem o debate do desenvolvimento territorial;

•

Possibilitou a troca de experiência com atores da ponta da política
(tanto na escala local como nacional);

•

Permitiu ver a situação dos outros países a partir do Brasil;

•

O fato de que alguns painéis serem muito cansativos, impossibilitou o
processamento de tanta informação;

•

A visita de campo foi central e muito importante, mesmo em um curso
teórico;

Sugestões de melhoras
•

Ter um maior número de gestores da base (articuladores territoriais,
atores não-governamentais, etc.);

•

Melhorar a aplicação das teorias para a prática;

•

Dar mais destaque ao tema da relação entre rural e urbano;

•

Trazer mais experiências de políticas territoriais para além do Brasil;

•

Ter atividades mais práticas;

Principais Dificuldades no Curso
Compreender a língua estrangeira, principalmente quando se fala
muito rápido ou quando não tinha tradução simultânea;

•

Compreender as experiências dos países sem conhecer minimamente
o seu funcionamento político, administrativo e organizacional;

•

Ficar sentado por várias horas em um lugar desconfortável;

•

Relacionar-se inicialmente com outros participantes;

•

Entender o tema do marco jurídico e dos bancos;

•

Entender a dinâmica de funcionamento de algumas políticas públicas
apresentadas no Curso;

•

Conciliar o trabalho com o curso;

•

Visualizar as projeções no telão;

•

Perceber a viabilidade das experiências para a replicação;

•

Ter pouco espaço para descanso;

•

Ausência de material de leitura;

•

Ter translado para o Fórum ou fazer o Curso e o Fórum no mesmo local;

•

Em alguns casos ficou muita propaganda do Governo;

•

Falta de uma pessoa que fala espanhol no aeroporto para receber os
participantes estrangeiros que chegam pela primeira vez no Brasil;

•

Ter atividades em feriado e final de semana;

•

Algumas apresentações foram muito críticas e não proporão alternativas aos problemas;

•

Assimilar o conteúdo em alguns momentos de elevado cansaço;

•

Não ter acesso gratuito à internet;
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•

Intercambio de experiências;

•

Diversidade dos participantes;

•

Organização do evento;

•

Visita de campo nos territórios rurais;

•

Coordenação do IICA;

•

Qualidade dos participantes;

•

Curso atualizado, bem planejado e organizado – o mais completo do Brasil;

•

Aprofundamento teórico e de novas abordagens;

•

A hospedagem ser junto com o Curso;

•

Elevado nível dos expositores/facilitadores/professores;

•

O evento estava bem localizado;

•

Contato com a teoria atualizada no tema do desenvolvimento territorial;

•

Estímulo à reflexão;

•

Conhecer metodologias de sistematização de experiências;

•

A qualidade das palestras e do conteúdo discutido;

•

Liberdade para expor diferentes pontos de vista;

•

Poder apreender com pessoas tão qualificadas como os expositores do Curso;

•

O perfil do grupo, que teve muita sinergia e isso facilitou o bom andamento
das atividades;

•

Motivação dos participantes para debater temas e questionar conceitos;

•

Distribuição do material em pen drive;

•

Diálogo entre os diferentes atores públicos;

•

Atenção da organização aos participantes do Curso;

Como utilizar a experiência do Curso
Em assessoria aos países na formulação de políticas públicas de desenvolvimento rural com enfoque territorial;

•

Nas atividades que já são desenvolvidas no dia-a-dia;

•

Através da reflexão sobre o modo de atuar nas políticas públicas de
desenvolvimento territorial;

•

Por meio da aplicação e difusão do conhecimento gerado nos locais
de trabalho;

•

Através da socialização das experiências;

•

Aplicando o aprendizado nas atividades de consultoria;

•

Repassando o conteúdo aos colegas de trabalho;

•

Participando mais ativamente do Fórum DRS;

•

Buscando a articulação institucional;

•

Na formulação e implementação de políticas públicas;

•

Promovendo espaços de intercambio de conhecimento;

•

Debatendo os temas no Colegiado Territorial;

•

Capacitando técnicos e gestores de políticas públicas;

•

Em audiências públicas, seminários e conferencias que tratam do tema
do Curso;

•

Por intermédio da difusão de experiências e materiais referente ao
tema;
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•
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•

Através da interface das questões do Curso com os trabalhos relacionado à gestão governamental;

•

Através da elaboração de informes que serão apresentados e discutidos nos territórios;

•

Na ampliação das parcerias entre os setores interessado na discussão das
políticas públicas de desenvolvimento rural com enfoque territorial;

De um modo geral, a avaliação do Curso Internacional de Atualização Conceitual em Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial feita pelos participantes foi muito positiva e trouxe importantes elementos para qualificar as suas
futuras versões.

ANEXOS
Anexo 1
ATIVIDADES DA MONITORIA DO II CURSO INTERNACIONAL DE ATUALIZAÇÃO CONCEITUAL E
INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Antes do curso
•

Definir previamente a forma de apoio aos professores
- Estabelecer contato prévio com os professores para:

•

o

Informar preliminarmente o modo com que será conduzida a monitoria durante o curso;

o

Verificar as suas demandas em relação à monitoria;

o

Verificar com cada professor a dinâmica que será utilizada em sala, para organizar o apoio nas respectivas aulas
(adaptar a monitoria para cada dinâmica de aula);

o

Verificar os materiais necessários para as aulas (textos, projetor, etc.);

o

Organizar as informações coletadas junto aos professores
para orientar a monitoria durante as aulas;

Tornar disponível aos alunos os materiais necessários;
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Este documento visa esclarecer e orientar os trabalhos e atividades que
serão desenvolvidas no âmbito da monitoria do “II Curso Internacional de Atualização Conceitual e Intercâmbio de Experiências em Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial”, que será realizado de 15 a 26 de novembro de 2010 em
Recife/PE no Park Hotel.
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Durante o curso
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•

o

Quando necessário, formar grupos que mantenham a diversidade profissional, regional, de gênero, etc.;

o

Estimular o debate ou, dependendo do caso, minimizá-lo;

•

Auxiliar no controle do tempo dos apresentadores e participantes;

•

Acompanhamento, registro e sistematização das aulas

•
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Auxiliar na organização das dinâmicas das aulas conforme a metodologia de cada professor

o

Construção conjunta da síntese com os alunos, estimulando a sua participação no mapeamento de questões chaves
que estiveram presentes nas aulas (os monitores já terão
preparado um registro prévio, caso não haja intervenção
por parte dos alunos);

o

A síntese conjunta com os alunos e a sua amarração com o
conteúdo dos demais dias será realizada no inicio da manhã;

o

Colar ao redor da sala as frases sínteses de cada aula, para
que esse material permaneça ao longo do curso e possa
ser visualizado a qualquer momento pelos alunos, facilitando a sua assimilação;

Apoio aos alunos dentro e fora da sala de aula
o

Tirar dúvidas e esclarecer questões sobre o tema das aulas;

o

Incorporar sugestões dos alunos, etc.;

•

Ficar responsável pela lista de presença e pelo seu controle

•

Acompanhar as experiências nacionais e internacionais

•

o

Fazer o registro das experiências nacionais e internacionais
apresentadas pelos alunos;

o

Amarrar as experiências com o contexto mais geral apresentado durante as aulas (associá-las com a discussão feita
pelos professores e retomar as sínteses espalhadas pela
sala, relacionado-as com as experiências);

Avaliação do curso:
Fazer uma avaliação oral coletiva, onde todos os alunos
expõem as suas impressões sobre o curso em relação ao
conteúdo, professores, metodologia, bibliografia, visita a
campo, monitoria, infraestrutura, etc.

o

Aplicar questionário de avaliação (Anexo I) com todos os
alunos, procurando apreender as suas impressões sobre
diversos aspectos do curso, bem como as suas proposições para a melhoria do mesmo.

Depois do curso
•

Preparar um relatório final com a sistematização do II Curso.
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o
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Anexo 2
LISTA DE PARTICIPANTES DO CURSO
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N.º

68

Participante

Referência

1

Aluizio Camilo da Silva

SEDAR - PE

2

Ana Isabel Dominguez Del Aguila

3

Ana Nery dos Santos

4

Anastácia Brandão de Melo
Santos

5

Carla Constanza Martin Bonito

6

Claúdia Soares de Melo

7

Eda Maria de Albuquerque Lins

SEDAR - PE

8

Edilson Dias de Santana

ITERPE - PE

9

Eduardo Azevedo Rodrigues

SRHE - PE

10

Elânia Duarte Gonçalves

SDT/MDA

11

Elpidio Antonio Ulloa Ulloa

12

Elton Emanuel Costa Ferreira

13

Ervanda Timm

14

Felipe Petit-Laurent Eliceiry

15

Fernando Portella Rosa

16

Francisco Antônio de Oliveira

SARA - PE

17

Gabriel Torquato Silveira

SDT/MDA

18

Gabriela de Freitas Barbosa

Presidencia Del Consejo De Ministros - Perú
Centro Luiz Freire - PE
SEDAR - PE
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Republica de Argentina
Condepe/Fidem - PE

Ministerio de Agricultura, Proyecto PRORURAL-OESTE - FIDA - República Dominicana
SDT - Representante do Território Baixo
Amazonas (PA)
SDT/MDA
Fundación Para La Superacion De La Pobreza - Chile
Eletronorte

SEPLAG - PE

N.º

Participante

Referência
Corporación Yaracuyana de Turismo (CORYATUR)
- Venezuela

19

Grisel Ponce Sandoval

20

Ivanilson Guimarães

21

Jânia Maria Pinho Souza

22

Joao Arnaldo Novaes
Júnior

23

Jose Maria Mones Cazon

Ministerio De Agricultura, Ganaderia Y Pesca De La
Republica Argentina - Argentina

24

José Mário Barros Falcão

SEDAR - PE

25

Juliano de Queiroz Souza

IICA Brasil

26

Julio Daniel E. Manosalvas

IICA Ecuador

27

Justo Oscar Meza Rojas

28

Lautaro R. Andrade

29

Leandro César Signori

MI

30

Leonel de Jesus Prestes

SDT/MDA

31

Lucy Montalvo

32

Luiz Roberto de L. Botelho

SEDAR - PE

33

Marco Antônio Cavalcante
Luz

SEDAR - PE

34

Marenildo Batista da Silva

SDT - Território Borborema (PB)

35

Maria Adriana dos Santos

SEDAR - PE

36

Maria Clara Queiroz M.
Pierri

NEAD/MDA

37

Maria de Lourdes F. C. de
Oliveira

38

Maria Gloria C. Romero

39

Maria José Monteiro Filha

SEDAR - PE

40

Mario Ruben Leon Frutos

Ministerio De Agricultura Y Ganaderia - Paraguay

SDT/IICA
BNB
SEDAR - PE

CONCOPE –Consorcio de Gobiernos Provinciales
de Ecuador

Ministerio De Agricultura, Ganadería, Acuacultura
Y Pesca - Ecuador
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Ministerio de Agricultura Y Ganaderia - Paraguay

Secretaria das Cidades do Gov. do Estado - PE
FCA/UNA-IICA - Paraguay
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N.º
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Participante

Referência

41

Martín Alberto Perez

IDR - Argentina

42

Mauricio Alejandro Jelves Perez

Gobierno Regional De Los Ríos - Chile

43

Mauricio Carneiro de Albuquerque

NEAD/MDA

44

Maximina Graciela Delgado
Atencio

45

Miguel Eduardo Andrade

46

Milze Silva da Luz

47

Oscar Noé Martínez Murillo

48

Otavio C. Santos

49

Raquel Araújo Martins

50

Rosana Brandão de Obaldía

51

Rubén Darío Gómez Arroyave

52

Silvana Batista Lima Silva

53

Valéria Landin de Carvalho Falcão

ASA - PE

54

Verônica Cristina Moreira Ribeiro

SDE - PE

55

Victor Julio Carvajal Garro

56

Vinicius Scarpa Sousa

57

Yzia Justa Mercedes Encomenderos Bancallán

58

Zayra Quesada Rodríguez

Ministerio De Desarrrollo Agropecuario
- Panamá
Consejo Nacional De Juntas Parroquiales
Rurales Del Ecuador - Ecuador
SARA - PE
Secretaria de Planificación y Programación de La Presidencia - Guatemala
SDT/MDA
MI
Eletronorte
Universidad Católica Boliviana San Pablo
- Bolívia
BNB

Instituto De Desarrollo Agrario - Costa
Rica
SDT/MDA
Gobierno Regional de San Martin - Perú
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
- Costa Rica

Anexo 3
FICHAS DE EXPERIÊNCIAS PREENCHIDAS PELOS PARTICIPANTES DO CURSO
1 – Informações Pessoais

2 – Política Pública de Desenvolvimento Territorial Selecionada
Nome da política pública:
Início da operacionalização:
Estágio atual (resumo - exemplo em quantos municípios está presente, alguns resultados):
Parte 1 – Definição (construção da agenda, processo de negociação)
1.1 Contexto de criação
1.2 Origem das demandas e grandes temas da política (local, instância etc.)
1.3 Atores sociais responsáveis pela elaboração (Fórum, órgão)
1.4 Idéias – hipóteses que orientam o programa
1.5 Definição dos objetivos (setorial/único ou diversificados)
1.6 Público-alvo prioritário
Parte 2 – Implementação e Organização Territorial
2.1 Repartição de responsabilidades (diferentes níveis da administração)
2.2 Regras de mobilização dos recursos (origem)
2.3 Instrumentos (formas de atingir os objetivos da política pública)
Parte 3 – Fiscalização
3.1 O controle social das políticas (mecanismos, instrumentos e dinâmicas
3.2 Espaços de exercício do controle social, despesas e ritmo
Parte 4 – Modificação e Adaptação
4.1 Mudanças feitas
Parte 5 – Avaliação
5.1 Grau de realização com respeito aos objetivos (Estado)
5.2 Resultados esperados e obtidos (sociedade civil)
Parte 6 – Pontos Fortes e Fracos da Política
6.1 Destaque os pontos fortes da política
6.2 Destaque os pontos fracos da política
Parte 7 – Efetividade
7.1 Resultados concretos da política

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Nome:
Idioma:
País de origem:
Endereço:
Correio eletrônico:
Instituição atual:
Cargo:
Endereço:
Telefone:
Instituições em que já trabalhou:
Conte resumidamente (cerca de uma página), sua trajetória e experiências com políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável e enfoque territorial:
Comente algumas expectativas em relação a este Intercâmbio:

71

Anexo 4
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AULAS
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Tema 1: Estado da arte do desenvolvimento territorial nos países latino americanos e das políticas públicas aplicadas
Prof. Arilson Favareto – Universidade Federal do ABC, São Paulo
Ementa
O objetivo do curso consiste em analisar os esforços de países latinoamericanos na
promoção do desenvolvimento territorial. Para tanto serão adotados três movimentos
de análise: a) a reconstituição do contexto e dos elementos básicos que dão sustentação
à emergência da chamada abordagem territorial do desenvolvimento de regiões rurais
na virada do século; b) a identificação dos principais processos sociais e econômicos em
curso em regiões rurais latinoamericanas e seus determinantes; e c) a análise das políticas
de desenvolvimento territorial e sua capacidade e limites em promover o desenvolvimento de regiões rurais.

Tema 2: Desenvolvimento territorial análise comparativa das políticas públicas
Profª. Karina Kato – OPPA/CPDA – UFRRJ
Ementa
1. As Políticas de Desenvolvimento Territorial no Meio Rural Brasileiro: breves
considerações
2. A análise comparativa em Políticas Públicas e o método dos três IS (Idéias, Interesses e Instituições)
3. Caracterização das políticas públicas selecionadas
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4. Proposta de Tipologia com Relação ao Território

Tema 3: Políticas públicas de desenvolvimento territorial no contexto das novas institucionalidades
Prof. Nelson Delgado – OPPA/CPDA – UFRRJ
Ementa
1. Atores Sociais, Instituições, Desenvolvimento e Políticas Públicas: Aspectos
Conceituais

3. Breves considerações metodológicas acerca da análise das políticas públicas
de desenvolvimento territorial no contexto das novas institucionalidades
4. Institucionalidades, protagonismo social e dinâmica territorial: análise comparativa a partir dos casos dos Territórios de Cidadania da Borborema/PB, do
Noroeste Colonial/RS e do Baixo Amazonas/PA
Referências bibliográficas

Delgado, N.G. e Zimmermann, S. Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento
Rural no Contexto das Novas Institucionalidades. Relatório 1: Os Programas Territórios
de Cidadania e Territórios Rurais de Identidade. Reflexões Metodológicas sobre Institucionalidades Territoriais e Gestão de Políticas Públicas. Rio de Janeiro, OPPA/CPDA/
UFRRJ-IICA, mimeo, novembro de 2008, 20 p.
Delgado, N.G. e Zimmermann, S. Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento
Rural no Contexto das Novas Institucionalidades. Relatório 2: Território de Cidadania
da Borborema PB. Rio de Janeiro: OPPA/CPDA/UFRRJ-IICA, mimeo, dezembro de
2008, 37 p.
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2. Sociedade civil, Estado e “novas institucionalidades”: o alargamento do conceito de público, de políticas públicas e de “atores do desenvolvimento”

Delgado, N.G. e Zimmermann, S. Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento
Rural no Contexto das Novas Institucionalidades. Relatório 3: Território de Cidadania
do Noroeste Colonial RS. Rio de Janeiro: OPPA/CPDA/UFRRJ-IICA, mimeo, setembro
de 2009, 45 p.
Delgado, N.G. e Zimmermann, S. Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento
Rural no Contexto das Novas Institucionalidades. Relatório 4: Território de Cidadania
do Baixo Amazonas PA. Rio de Janeiro: OPPA/CPDA/UFRRJ-IICA, mimeo, julho de
2010, 53 p.
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Tema 4: Articulação de políticas públicas e atores sociais para a gestão dos territórios
Prof. Sérgio Leite – OPPA/CPDA – UFRRJ
Ementa
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1. O território nas políticas públicas e a territorialização da governança, do desenvolvimento e dos mecanismos de intervenção
2. Território, autonomia e poder: o lugar do conflito na dinâmica territorial (produção social do espaço e relações de poder)
3. Os atores da política territorial: organização, representação e participação
4. Desafios da política territorial: gestão e controle social
5. Concepção de gestão social e o organograma institucional presente no Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais e no Programa
Territórios da Cidadania
Referências bibliográficas

Leite, S.P. Governança das políticas públicas para o desenvolvimento rural no Brasil.
International Conference “Dynamics of Rural Transformation in Emerging Economies. Nova Delhi, Abril, 2010. Mimeo.

Tema 5: Marco jurídico normativo para o desenvolvimento territorial
Prof. Marcelo Miná – OPPA/UFV
Ementa
1. Lugar e importância do marco jurídico para a política de desenvolvimento territorial
2. Participação social e desenvolvimento territorial. Tradição municipalista, territórios e limites legais à implementação de políticas públicas
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3. Conceitos de rural e desenvolvimento territorial. A política de desenvolvimento territorial e sua normatização: limites e potenciais dos processos de descentralização

Referências bibliográficas

Medeiros, L., Dias, M.M. Marco jurídico-normativo para o desenvolvimento rural com
enfoque territorial. Produto 5 – Síntese e temas para reflexão. OPPA/IICA. Abril de
2010. mimeo.

Tema 6: Financiamento da política de desenvolvimento territorial
Prof. Sérgio Leite – OPPA/CPDA – UFRRJ

1. Sucinto resgate do funcionamento da execução orçamentária no Programa
Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) Infraestrutura e Serviços Municipais
2. O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT)
i) linhas de ação do PRONAT e a distribuição dos recursos
ii) execução financeiro-orçamentária do PRONAT
3. O Programa Territórios da Cidadania (PTC)
i) linhas de ação do PTC e a distribuição dos recursos
ii) execução financeiro-orçamentária do PTC
4. Complexidade e, ao mesmo tempo, inovações que o arranjo institucional traz
no campo orçamentário na operação de políticas em escala territorial
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Ementa

Referências bibliográficas
Leite, S.P., Wesz Jr., V.J. Financiamento da política de financiamento territorial. Produto 3- Relatório Final. OPPA/IICA. Abril de 2010. mimeo.

Tema 7: Sistemas de financiamento para projetos territoriais, programas e instrumentos
Prof. Fábio Búrigo – OPPA/CPDA – UFSC
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Ementa
1. Microfinanças e a vida financeira de segmentos sociais empobrecidos
2. A sustentabilidade dos produtos financeiros para os pobres
3. Microcrédito e a aversão ao risco do sistema financeiro
4. A experiência do cooperativismo de crédito rural solidário no Brasil
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5. Desafios para a construção de sistemas financeiros territoriais inclusivos e inovadores
Referências bibliográficas

Cazella, A., Burigo, F. Inclusão financeira e desenvolvimento rural: a importância
das organizações territoriais. Política e Sociedade, UFSC, 2009.
Cazella, A., Burigo, F. Cenário atual e proposições para se fortalecer sistemas de financiamento territorial no Brasil. OPPA/IICA, Abril de 2010, mimeo.
Trivelli, C.; Alvarado, G. Lecciones para el desarrollo de las finanzas rurales a partir de
16 experiencias sistematizadas por FIDAMERICA. Santiago: RIMISP, s/d.

Tema 8: Metodologia para sistematização de casos de políticas, programas e
projetos de desenvolvimento territorial e experiências territoriais
Prof. Rafael Echeverri – Secretário Técnico do PROTERRITORIOS
Ementa
O objetivo deste módulo é o de analisar as metodologias de caracterização, classificação e sistematização de estratégias para o desenvolvimento territorial. Se desenvolveram os seguintes conteúdos:
1. Políticas públicas de caráter territorial: estratégias, legislação, instituições
2. Estruturas de gestão das políticas públicas: programas, sistemas de inversão
pública, projetos
3. A gestão social dos territórios: experiências de gestão de territórios
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4. O valor político da gestão de conhecimento sobre a experiência da gestão das

políticas públicas
5. Metodologias para a classificação de políticas públicas
6. Instrumentos de caracterização e homologação de informação para a sistematização: os indicadores de classificação e de caracterização
7. Sistema de informação sobre políticas públicas
8. Métodos de análises comparados
9. Aplicação de metodologias
10. Estudos de casos como processo de sistematização das políticas e suas ações
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O módulo se desenvolverá em três fases: 1) marcos conceituais, 2) aspectos metodológicos, 3) análises de casos. Espera-se que os participantes busquem aplicar em casos
concretos os enfoques e instrumentos estudados.
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Anexo 5
RESUMOS APRESENTADOS AOS ALUNOS PELOS MONITORES
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ESTUDO DA ARTE DO DESENVOLVIMENTO TERRTORIAL
NOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS
O QUE SE PRETENDIA COM A ABORDAGEM DO TEMA?
•

Ultrapassar limites de investimentos municipais (ESCALA)

•

Ultrapassar limites de investimentos setoriais (ESCOPO)

•

Recuperar o planejamento estratégico (visão de futuro)

RAZÕES PARA UM “BOM DESEMPENHO”
•

Atores mobilizando coalizões amplas e fortes

•

Estrutura Agrária e de acesso a recursos naturais

•

Acesso a mercados dinâmicos

•

Cidades intermediárias

•

Estrutura produtiva diversificada

AS EXPERIÊNCIAS TÊM DIALOGADO COM ESSES FATORES CHAVES?
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•

A história importa: trajetórias de longa duração

•

Os investimentos precisam ser de médio e longo prazo

•

Diferentes tipos de políticas para diferentes tipos de território

DESAFIOS PARA A PRÓXIMA DÉCADA
Choque de institucionalidade nas políticas de Desenvolvimento Rural
(passar do projeto periférico para projetos estratégicos de longo prazo)

•

Completar a transição (sair de políticas setoriais para políticas territoriais)

•

Variável ambiental como eixo organizador do território: para além do
conservacionismo

•

Diversificação das economias locais

•

Integralidade do espaço e integração das políticas

ANÁLISE COMPARATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL:
UMA PROPOSTA DE TIPOLOGIA

TIPOLOGIAS DAS POLÍTICAS
•

Desconcentradas (Luz para todos, Pronara, Pronaf, PNRA)

•

Descentralizadas (SUS, Educação no Campo)

•

Fomento da projetos territoriais (PDSTR, CONSAD, APL E PAA)

•

Concebidas no nível territorial (P1MC e PROMEIOAMBIENTE)

•

Programa Territórios da Cidadania
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•

ALGUMAS QUESTÕES TRANSVERSAS
•

Formas de Articulação

•

Gestão Social e o Protagonismo dos Atores

•

Marco Jurídico

•

Entraves ao Financiamento
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POLÍTICAS APRESENTADAS:
1. Politica Nacional De Desenvolvimento Regional
2. Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais
3. Programa Territórios da Cidadania
4. Programa Luz para Todos
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5. Programa de Criação de Centros Comunitários de Produção
6. Programa Social dos Expropriados da Primeira Etapa UHE Tucuruí

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CONTEXTO
DAS INSTITUCIONALIDADES

1. Estado
2. Mercado

Um projeto de desenvolvimento é sustentável
se buscar interações entre essas três coisas

3. Sociedade Civil
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•

Não receita pronta de como deve acontecer essa relação

•

Uma questão de decisão política.

•

Cada território poderá ter diferentes interações, depende da realidade
local e da força política dos atores sociais.

Combinações entre as três esferas serão sempre tensas e provisórias.

•

Para construir consenso é preciso é preciso protagonismo social territorial.

•

Espaços públicos que participam o Estado e a Sociedade Civil para tentar
definir o que é público, a abrangência e a interferência na formulação
das políticas públicas.

•

Qual é o papel do Estado?

•

Qual é o papel da Sociedade Civil?

ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATORES SOCIAIS
PARA GESTÃO DOS TERRITÓRIOS

•

Importância da criação de espaços de participação dos atores do território;

•

Papel central dos atores e sujeitos no território

•

Reconhecer a diversidade – de atores, interesses, dinâmicas, estratégias,
atividades e práticas

•

O território possibilita o encontro desta diversidade

•

Reconhecer o conflito no desenvolvimento territorial

•

Múltiplas formas de relação com o mercado

•

O território não é uma ilha – é preciso reconhecer a relação de atores,
ações e processos para fora do local
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•
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TERRITORIALIZAÇÃO
•

da governança (território como lócus da governança)

•

das políticas públicas (descentralização e desconcentração)

•

do desenvolvimento (local de articulação das políticas)
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DESAFIOS
•

Articular atores e políticas

•

Incluir atores “invisíveis” e atores não rurais

•

Ampliar a decisão nas arenas territoriais

•

Estimular processos que promovam o empoderamento dos atores e o
transbordamento dos projetos

MARCO JURÍDICO NORMATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

•

A legitimidade das leis está respaldada em processos sociais  leis não
são definitivas

•

A política utiliza o marco legal existente ou cria novos marcos

•

Existem TENSÕES entre a política territorial e o marco legal

o Concepção de rural e agricultura familiar
o Transferências de recursos públicos (colegiados não tem forma jurídica)
o Participação social nos processos de gestão social
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FINANCIAMENTO DA POLÍTICA TERRITORIAL
NO PDSTR E NO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
Houve um crescimento dos recursos investidos

•

Forte expressividade das emendas parlamentares

•

Houve uma INOVAÇÃO na gestão orçamentária

•

Importância da territorialização das ações para melhor execução orçamentária

•

Recursos concentrados em algumas ações e ministérios

•

Complexidade de articular ministérios e ações no campo orçamentário

•

Distribuição regional desigual

DESAFIOS
•

Reconhecer as especificidades regionais

•

Flexibilizar documentação

•

Aumentar a execução orçamentária (reduzir distância entre valor previsto e pago)

•

Maior articulação entre ministérios, territórios e bancos

•

Desvincular a apresentação dos projetos ao ano orçamentário

•

Criar ações voltadas à gestão e um fundo de recursos para sustentabilidade do programa

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

•
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SISTEMA DE FINANCIAMENTOS PARA PROJETOS TERRITORIAIS,
PROGRAMAS E INSTRUMENTOS

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

QUESTÕES GERAIS
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•

Inclusão parcial da população pobre (exclusão bancária)

•

Desenvolvimento socioeconômico

•

Não há uma diversidade de produtos e serviços (normalmente restringise ao crédito)

•

Normalmente o crédito é restrito às atividades tradicionais

•

Pensar na demanda como diretriz de atuação organizacional

•

Adaptar as organizações financeiras ao território

•

“Mais do mesmo” e “mais com os mesmos”

•

Precisa haver uma maior ruralização das microfinanças



sistema financeiro inclusivo

DESAFIOS
•

O Estado precisa regular e alimentar estes sistemas de financiamento

•

Haver um debate do financiamento nos Colegiados Territoriais

•

Avançar em sistemas territoriais de financiamento pautadas na relação
de proximidade

•

Ampliar parcerias

•

Atender as demandas sociais regionais

•

Estimular novos serviços (para além do crédito) e novas atividades (para
além das tradicionais)

EXPERIÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL
Experiência do Equador

•

Experiência de Mendonza – Argentina

•

Experiência de Carmem Pampa – Bolívia

•

Experiência de Bahia e Sergipe – Brasil

•

Experiência de Pernambuco – Brasil

•

Programa Ibero-americano de Gestão e Cooperação para o Desenvolvimento Territorial (Pró-territórios)

GESTÃO TERRITORIAL
4 ESFERAS
•

Ordenamento territorial institucional

•

Ordenamento físico espacial

•

Desenvolvimento regional

•

Desenvolvimento territorial
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NOVAS VISÕES
•

De políticas setoriais para articulação e coordenação inter-setorial

•

De eficácia econômica integrada ao mercado para geração de rendas
socais territoriais

•

De ministérios setoriais para ministérios de desenvolvimento interministerial territorial
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•

Da participação e representação para negociação e consensos

•

De projetos produtivos e transferências para projetos estratégicos territoriais

•

De bens privados, semi-públicos e públicos para bens públicos territoriais

•

De uma planificação setorial e participativa para planificação estratégica
territorial (contratos territoriais)

COMPETITIVIDADE/EFICIÊNCIA TERRITORIAL
•

Componente produtivo

Componente social
Componente territorial

•

Estrutura de articulação (competências, recursos, gestão, etc.)

•

Relações entre escalas (local, regional, nacional, regional e global)

•

Presença de Estado, Sociedade Civil e Mercado

•

As relações de poder (e conflito) são intrínsecas ao processo de desenvolvimento territorial

SISTEMATIZAÇÃO E GESTÃO
DO CONHECIMENTO
DESAFIOS DO CONHECIMENTO (negociação política, identidade, visão sistêmica, mobilização social, comunicação, qualidade, modernização, reconversão
tecnológica e inovação)
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ESTRUTURA DA GESTÃO POLÍTICA
•

Políticas (visão política, legislação, organizações)

•

Programas (estratégicas e inversões)

•

Projetos (planejamento, gestão e inovação)

3 ESFERAS
Dimensão política

•

Dimensão técnica

•

Dimensão administrativa

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO (sistematização de experiência)

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

•
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Anexo 6
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QUESTÕES ORIENTADORAS PARA VISITA DE CAMPO
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•

Como se dá a articulação de políticas públicas no plano territorial?

•

Como ocorre a territorialização das políticas?

•

Quais as formas de participação (arenas, atores, etc.) e de gestão social?

•

Quais os protagonismos presentes no território?

•

Como se dá o processo decisório?

•

Como o marco jurídico se expressa no território?

•

Qual o perfil dos projetos territoriais (público-alvo, atividades, localização, etc.)?

•

Quais fontes orçamentárias são mobilizadas nos projetos territoriais?

•

Existem recursos para além daqueles previstos previamente na política
territorial?

•

Quais são as formas de acesso ao mercado?

•

Quais as principais mudanças ocorridas no território com a implementação da política territorial?

•

Quais os principais desafios atuais que perpassam os territórios?

Anexo 7
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PRENCHIDO PELOS PARTICIPANTES DO CURSO

1)Qual a sua avaliação sobre o conteúdo das aulas?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Sugestões para melhorar? ______________________________________

2) Qual a sua avaliação sobre o a metodologia das aulas?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Porque? ____________________________________________________
Sugestões para melhorar? ______________________________________

3) Qual a sua avaliação sobre os facilitadores?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

Porque? ____________________________________________________

( ) Péssima

Porque? ____________________________________________________
Sugestões para melhorar? ______________________________________

4) Qual a sua avaliação sobre a bibliografia?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Porque? ____________________________________________________
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Sugestões para melhorar? ______________________________________

5) Qual a sua avaliação sobre a monitoria?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Porque? ____________________________________________________
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Sugestões para melhorar? ______________________________________

6) Qual a sua avaliação sobre a visita a campo?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Porque? ____________________________________________________
Sugestões para melhorar? ______________________________________

7) Qual a sua avaliação sobre a infraestrutura e apoio logístico?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Porque? ____________________________________________________
Sugestões para melhorar? ______________________________________

8) Qual a sua avaliação geral do Curso?
( ) Ótima

( ) Boa ( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Porque? ____________________________________________________
Sugestões para melhorar? ______________________________________
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9) O Curso cumpriu com as suas expectativas?
( ) Sim		

( ) Não		

( ) Em partes

Porque? ____________________________________________________

10) Quais foram as suas principais dificuldades? __________________

12) Como pretendem utilizar a experiência do Curso?_____________

13) Espaço livre para observações? _____________________________

RELATÓRIO FINAL  Sistematização do II Curso Internacional

11) Quais foram os aspectos positivos do Curso? _________________
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Coordenação e Realização
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Secretaria de
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