
 1

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE - DDAS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS EM DESENVOLVIMENTO, 
AGRICULTURA E SOCIEDADE - CPDA 

 

 

III Fórum Internacional Desenvolvimento Territorial: 
 modelos e instrumentos para a gestão social dos territórios 

 
 
 

Memória e Relatoria do Evento 
 
 

 
 
 

        Sistematização: Karina Kato 

                                         Marcelo Miná Dias 

  Equipe de Pesquisadores: Leonilde Medeiros 

                                                                 Nelson Giordano Delgado 

                 Philippe Bonnal 

                 Sérgio Pereira Leite 

                 Ademir Cazella  

                       Secretaria: Diva Azevedo de Faria 

 

 

 

 
Convênio IICA – OPPA/CPDA/UFRRJ 

 

Rio de Janeiro 

Novembro de 2008

 

 



 2

INTRODUÇÃO 

 

 

O III Fórum Internacional Desenvolvimento Territorial: modelos e instrumentos para a 
gestão social dos territórios, realizado no período de 5 a 7 de novembro de 2008, em Fortaleza, 
teve como objetivo principal refletir sobre os desafios e os limites da gestão social dos territórios no 
Brasil. O evento foi realizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA) 
e o Fórum Permanente de Desenvolvimento Rural Sustentável (Fórum DRS) em parceria com o 
Governo do Ceará e o Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial (MDA/SDT) e contou com a colaboração do Banco do Brasil, do Ministério de Meio 
Ambiente (MMA) e do Ministério da Integração Nacional (MI). A relatoria do evento coube ao 
Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura (OPPA) do CPDA/UFRRJ. 

A realização do III Fórum buscou dar continuidade às discussões iniciadas em 2003, em Fortaleza, 
com o I Fórum Internacional “Território, Desenvolvimento Rural e Democracia” e retomadas em 
novembro de 2007 na ocasião do II Fórum de Desenvolvimento Territorial: articulação de políticas 
públicas e atores sociais. O primeiro encontro centrou-se no debate sobre a importância do 
reconhecimento da dimensão espacial, tanto em seus recortes regional como territorial, para a 
formulação e implementação das políticas públicas e o segundo buscou aprofundar a reflexão em 
torno do território como espaço privilegiado para a articulação de demandas sociais, políticas 
públicas e atores sociais. 

Para ampliar o escopo das discussões suscitadas e permitir a maior participação e interação de 
diferentes atores sociais na construção do evento, a realização do III Fórum baseou-se numa 
metodologia que contou com três etapas principais, as quais se deram de forma simultânea. A 
primeira delas  foi a realização de uma ampla consulta e debate virtual sobre o desenvolvimento 
territorial e a articulação de políticas públicas e atores sociais (Plataforma Virtual DRS).  A segunda 
etapa  consistiu na elaboração de textos baseados em boas práticas de integração e em reflexões 
acadêmicas, para assim apoiar as discussões conceituais, metodológicas, técnicas, institucionais e 
subsidiar a o debate sobre a gestão social, seus instrumentos, desafios e limites.  A terceira etapa 
correspondeu à realização do Seminário Presencial Internacional, cujo conteúdo apresentamos a 
seguir. 

Esclarecemos que o material aqui compilado refere-se à memória do evento (apresentações e 
debates), não se constituindo numa análise das exposições realizadas, nem tampouco na transcrição 
literal das mesmas. Nossa intenção restringiu-se ao resgate dos principais pontos das exposições e 
discussões que compuseram o Fórum, de forma a permitir que esses registros possam ser utilizados 
futuramente em análises mais aprofundadas que venham efetivamente a contribuir com a 
consolidação de processos participativos e de gestão social nos territórios e com o fomento de 
processos de desenvolvimento territorial no Brasil.



 

Programação do Evento 

Banco do Nordeste Passaré – Fortaleza - Ceará 

Dia 05/11/2008 – Cerimônia de Abertura 

17:00 às 19:00h Composição da mesa e palavras de abertura pelas autoridades presentes 
 
19:00 às 20:00h Palestra Magna: Gestão social para o Desenvolvimento Sustentável e 
Democrático dos Territórios 

Ignacy Sachs - Prof. da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris 
 

Dia 06/11/2008 – Palestras, Painéis e Debates 

8:30 às 10:30h Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável dos Territórios: os desafios da 
multidimensionalidade 
Palavras da Coordenação do Evento 
Coordenadora de mesa: Lúcia Falcón - Secretária de Planejamento do Estado de 
Sergipe 
Rafael Echeverri - Consultor do IICA 
Tânia Bacelar - Profª da Universidade Federal de Pernambuco 
 
11:00 às 13:00h Modelos e Instrumentos para Gestão Social dos Territórios 
Coordenador de mesa: Camilo Santana - Secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará 
Ribamar Furtado e Eliane Furtado - Professores da Universidade Federal do Ceará 
Humberto Oliveira - Secretário de Desenvolvimento Territorial/MDA 
Arilson Favareto - Prof. da Universidade Federal do ABC 
 
14:30 às 18:00h Boas Práticas Estrangeiras de Gestão Social 
Coordenador de Mesa: Carl os Américo Basco - Representante do IICA 
José Emílio Guerrero - Prof. da Universidade de Córdoba (Espanha) 
Emmanuelle Benson - Diretora do Projeto “Pays Corbières-Minervois” (França) 
José Antônio Herrera - Esp. em Desenvolvimento Rural do IICA (El Salvador) 
René Unda - Esp. em Desenvolvimento Rural do Ministério de Inclusão Econômica e Social 
(Equador) 
 
Dia 07/11/2008 – Painéis e Debates 
9:00 às 13:00h Boas Práticas Brasileiras de Gestão Social 
Banco do Nordeste do Brasil: A contribuição do Nordeste Territorial para o 
fortalecimento da governança em cadeias produtivas - Fábio Cardoso 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará: Processo de construção da gestão social dos 
territórios do Estado do Ceará - Camilo Santana e Antônio 
Lacerda Souto (SDT/MDA ) 
Banco do Brasil: Desenvolvimento Regional Sustentável - Paulo Odair Frazão 
Instituto Pólis: Gestão social no meio urbano - Sílvio Caccia Bava 
Coordenador de Mesa: Pedro Lapa - Diretor do BNB 
 
14:30 às 16:30h Mesa redonda: A perspectiva sobre a gestão social para o desenvolvimento 
sustentável e democrático dos territórios, na visão dos representantes governamentais, dos 



 

movimentos sociais, colegiados territoriais e das entidades de fomento 
Coordenação de mesa: Ronald Lobato - Secretário de Planejamento da Bahia  
Ibase: Território, Identidade e Soberania - Itamar Silva 
Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional/MI - Henrique Villa Ferreira 
Representante dos Colegiados Territoriais 
CONTAG - Manoel dos Santos 
 
17:00 às 18:30h - Apresentação da Relatoria 
Coordenador de mesa: Carlos Miranda - Especialista em Desenvolvimento Rural, IICA 
Equip e OPPA/CPDA /UFRRJ 
 
Sergio Leite 
Leonilde Medeiros 
Philippe Bonnal 
Ademir Cazella 
Nelson Delgado



 

Dia 05/11/2008  

17:00 às 19:00h Composição da mesa e palavras de abertura pelas autoridades presentes 
 
Exmo Senhor Camillo Santana Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário Ceará (representa 
governador Cid Ferreira Gomes) 
Exmo. Sr. Roberto Smidth - Presidente Banco do Nordeste  
Exmo. Sr. Humberto Oliveira - Secretário de Desenvolvimento Territorial (representa Guilherme 
Cassel) 
Exma. Sra. Márcia Damo - Ministério Integração Nacional  
Exmo. Sr. Carlos Américo Basco - IICA no Brasil  
Exmo. Sr. Dedé Teixeira - Deputado Assembléia Legislativa Ceará  
Exmo. Sr. Kley Jones- Superintendência Banco do Brasil  
Exmo. Sr. Marcelo Pinheiro - Agropólos Ceará  
 
 
19:00 às 20:00h Palestra Magna: Gestão social para o Desenvolvimento Sustentável e 
Democrático dos Territórios 
Ignacy Sachs - Prof. da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris 
 

Vivemos um momento de aceleração da história por duas razões: a crise que abala o mundo 
e fortalecimento do paradigma das economias de mercado em detrimento dos sistemas social 
democratas. 
Primeiro porque a crise que presenciamos atualmente, que abalou Wall Street se expandiu pelo 
mundo a fora coloca o neoliberalismo em questão. Chegou a ser comparada por Stiglitz ao que foi a 
queda do muro de Berlim para o comunismo, as crises colocam em questionamento 30 anos de 
neoliberalismo com crença extremada dos mercados auto-regulados. Atualmente vivenciamos um 
período de paradigmas falidos. Ante a paradigmas falidos, estamos condenados a inventar novos 
paradigmas e isso torna esse debate tão atual e importante.  

Mudando de perspectivas, a professora Tânia Bacelar falara de várias perspectivas de tempo 
no conceito de desenvolvimento. E é isso que retomaremos aqui ao pensar no longo período de 
criação do ser humano. Nesse período temos apenas duas grandes transições. Primeiro há 12000 
anos, começa com a revolução neolítica, com a domesticação de plantas e animais. A segunda se 
tornou no final do século XVII com o crescimento da importância da energia fóssil.  

Atualmente, vivenciamos um período de terceira transição, que chamamos da etapa das 
energias renováveis. Estamos na etapa final da era do petróleo.  

Duas razões para considerarmos que estamos no período de esgotamento das reservas de 
petróleo.  

1 - As descobertas das novas reservas são bem menores do que o consumo do petróleo.  
2 - Estamos no pico do uso de petróleo. Atravessaremos o máximo, o limite de produção e 

teremos uma queda. Nesse fim teremos os preços muito altos para o petróleo, o que permitirá o 
desenvolvimento de fontes alternativas.  

 
Na verdade já deveríamos estar estudando novas fontes de energia, fontes alternativas, 

porque estamos vivendo uma crise ambiental devido à acumulação de gases de efeito estufa na 
atmosfera. Pouco avançamos no que concerne às energias renováveis e já chegamos perto do 
período de esgotamento das fontes de combustíveis fósseis. Se olharmos para o passado, facilmente 
detectaremos que em nenhum momento abandonamos uma fonte de energia porque ela estava no 
fim, mas por termos descoberto novas fontes mais cômodas, ou melhor, adaptáveis à sociedade. Já 
deveríamos estar estudando a fundo novas fontes de energia. 

O que significa esta terceira fase de transição para o Brasil?  
Chegamos à fase da Biocivilização.  



 

Pensar numa sociedade fundada em fontes diversificadas e alternativas de energia – uma das 
mais importantes será a biomassa. Uma sociedade Baseado no trinômio biomassa, biodiversidade e 
biotecnologias -destinadas a ampliar o leque de produtos derivados na biomassa e biodiversidade. E 
o Brasil é o país que apresenta as melhores condições para enfrentar essa transição, apresenta 
condições inclusive de ser líder. 

A fonte de energia dessa nova fase é o Sol, que não precisa de grandes manobras políticas ou 
econômicas para ser mantido. Ele requer apenas a organização apropriada da produção.  
O rural nesse contexto é re-significado, ganhando novas interpretações: Essa nova era que nos leva 
a reenfatizar a importância do desenvolvimento rural, porque a biomassa, ainda que possa ser 
produzida em pequena quantidade no meio urbano, é produzida em grande parte no meio rural.  
Assim há um novo ciclo de desenvolvimento rural. Não está de acordo com o diagnóstico de alguns 
órgãos internacionais que afirmam que a solução para o desenvolvimento das sociedades seria 
avançar com a urbanização. O contexto atual e as perspectivas de futuro desmentem essa visão. Não 
vamos exagerar com a urbanização e nem colocar um sinal de igualdade entre urbanização e 
desenvolvimento. Uma urbanização precoce e mal resolvida não é desenvolvimento, mas um mal 
desenvolvimento. 

Pensar um desenvolvimento sustentável e includente 
Dois desafios se colocam atualmente na pauta do dia: a mudança climática e o déficit 

crônico e grave de oportunidades de trabalho decente -segundo a definição da OIT. 
O problema que se coloca é como atingir ou atacar duplamente esses dois desafios?  
Ponto-chave: Reduzir os gases de efeito estufa, parar de desmatar, conservar a 

biodiversidade e ao mesmo tempo gerar renda para desenvolver.  
O primeiro nos remete a ecologia e o segundo a solidariedade sincrônica com as gerações 

presentes.  
Esses dois desafios nos remetem a questão do território por causa da imensa diversidade 

biológica, social e cultural dos territórios. Devemos voltar à Geografia da Fome de Josué Castro: 
todos os problemas sociais como a fome, podem e devem ser mapeados. Ele foi um dos pioneiros 
da ecologia, pois não apenas precisamos mapear os problemas, mas mapear os recursos latentes, de 
forma a pensar em como podem ser usados de forma coerente. Como fazer o bom uso dos recursos. 

Importante destacar que, para mim, a sustentabilidade ecológica e social são indissolúveis. 
Vivenciamos um momento em que muito se fala da sustentabilidade social. Os objetivos 

sociais e ambientais são indivisíveis e para que as coisas aconteçam, para que esses objetivos 
sociais e ecológicos sejam alcançados é importante pensar na viabilidade econômica. Importante 
pensar na direção de Amartya Sen e definir o desenvolvimento como liberdade, pensar também o 
desenvolvimento como uma ampliação dos direitos humanos. 

Bom uso da natureza: precisamos buscar uma simbiose entre a natureza e a atividade 
humana, largando antigos referenciais que buscam submeter, controlar, explorar a natureza. 

Direitos Sociais: o cerne da questão continua no pleno emprego. Desafio construir a partir 
desses conceitos, projetos e a um novo tipo de planejamento. 

Estado e planejamento: Celso Furtado sempre enfatizava a noção de projeto nacional, digo 
projetos e não utopia. Os projetos comportam responsabilidade. As utopias por definição são coisas 
que não existem em lugar nenhum.  

Reabilitar o conceito de planejamento que foi vitimado no crescimento do discurso 
neoliberal. Importante destacar que a redução do planejamento deu-se acompanhado da crença na 
fantástica capacidade dos mercados de serem auto-reguláveis, esquecendo que eles são míopes e 
insensíveis à dimensão social e ambiental.  

Vivenciamos agora um momento em que em boa hora o Brasil unificou os programas sociais 
como o Bolsa Família e agora o Território da Cidadania. Pensar em políticas que ainda que fossem 
no começo voltadas apenas para o alivio da pobreza, acabam tendo impactos sociais e ambientais 
que vão além do alivio, mas que constituem lutas de ataque direto a pobreza, inclusão social pelo 
trabalho. Esse é o ponto central dos Territórios da Cidadania.  

A dimensão territorial é fundamental para dar conta da diversidade regional brasileira. Por 



 

isso não podemos nos contentar com soluções padronizadas, impostas de cima para baixo. 
Precisamos pensar numa articulação dos espaços em desenvolvimentos, uma das principais funções 
do estado desevolvimentista.  

 
Com as crises, as perguntas que devem ser feitas: 
 
Qual Estado para que desenvolvimento?  
 
A Crise de 1929 teve três respostas: socialismo real, comunismo, nazismo. 
Mesma questão se colocou apos a II GM, dos dois lados que encontravam-se separados pela 

Guerra Fria. O pleno emprego é o objetivo central da atividade econômica. Não basta um estado 
proativo em matéria econômica, precisamos também de um estado proativo no campo social. Para 
evitar o desperdício dos recursos temos que planejar. Isso fez com que o capitalismo ocidental 
ganhasse os traços que apresentam. 

Quando o socialismo real começou a cair, isso muda. Volto ao ano de 1968, a última visão 
de construção de um socialismo com um rosto humano na Europa Oriental. Aparece então Tatcher 
na Inglaterra.  

Estamos agora pela terceira vez frente a essa questão: Qual Estado, para que 
desenvolvimento? 

Não dá para pensar num arquipélago que projetos locais, como foi o período neoliberal, com 
foco exagerado no local ao passo em que demonstrava os projetos nacionais e o planejamento do 
Estado. Temos que pensar na articulação. Articulação das economias nacionais com as economias 
globais. Não é por acaso que a globalização neoliberal atacou os Estados nessas funções que lhe são 
próprias: 

Organização dos Espaços; 
Construção de parcerias; e 
Articulação de dimensões sociais, ambientais, econômicas. 
 
Outro elemento: agora não é só o Estado, os governos, os trabalhadores... temos um outro 

elemento que deve ser considerado: a sociedade civil organizada. Temos que pactuar esse 
desenvolvimento e estabelecer as regras para esse desenvolvimento. As políticas públicas precisam 
compatibilizar o atendimento geral com a discriminação positiva dos pobres. Precisam ter terra, 
capacitação permanente, acesso organizado ao mercado, crédito. Se nos contentamos simplesmente 
em jogar esses produtores no mercado, iniciaremos uma espécie de darwinismo social que fará com 
que essa parcela dos pequenos desapareça, seja engolida.  

Precisamos de um Estado desenvolvimentista que tenha regras assimétricas entre pobres e 
não pobres.   

Nos tempos em que estamos agora, mais do que nunca devemos usar o conceito de Sunkel, 
economista chileno, que no debate do desenvolvimento para fora ou para dentro, publicou um livro 
que contesta essa visão e que se foca no “Desenvolvimento a partir de dentro”. Isso mais uma vez 
nos coloca na temática do território. Aprender a ultrapassar as perspectivas setoriais.  

Agrocombustíveis e setorialidade: Quando me dizem que os agrocombustíveis estão 
competindo por alimentos, terra e água e que vai causar a fome do mundo, não é assim que vejo. 
Temos que aprender que tipos de sistemas integrados de alimentos e energia podemos inserir nos 
diferentes biomas, aproveitar as sinergias, utilizar os recursos de uma produção para outro. Pensar 
na articulação: pecuária, biodiesel. Pensar sistemas integrados, alimentos, energia, partindo da 
realidade de cada bioma. Os territórios estão no centro disso. 
Articulação de diferentes escalas: Como articular os três níveis de poder frente a um território? A 
articulação só por cima não é suficiente. Para que possamos trabalhar realmente para o 
desenvolvimento territorial não podemos nos omitir de criar naqueles territórios uma capacidade de 
planejamento participativo local, crucial para iniciar uma interação entre o nível local e os outros 
níveis. Articulação a partir da identificação das forças vivas no nível local, identificação dos 



 

parceiros. Segundo para ter um bom diagnóstico das mazelas e problemas que existem naquele 
local. Não acredito num desenvolvimento autárquico dos território, mas sim num desenvolvimento 
endógeno, pensado localmente. 

Para isso, precisamos de atores no local capazes de articular esse projeto de 
desenvolvimento. Estou falando do que nos Territórios da Cidadania chamamos de colegiados. Não 
podemos decretar essa capacidade, mas construí-la num processo pedagógico. Eu começaria com 
um Fórum, passaria para um Conselho, e depois para um Conselho consultivo. Mas não colocaria 
datas e nem tentaria uniformizar o processo. Temos diversidade e lugares com diferentes graus de 
maturação do processo político. Falamos de um processo evolutivo que vai nos levar para diferentes 
etapas para outros debates sobre territórios e desenvolvimento territorial. 

 
Algumas questões que estão em aberto. Deixo aqui como sugestões aos que trabalham com 

esse tema: 
 
1 – O tipo de acompanhamento técnico necessário no território para agilizar o planejamento 

local. Temos no Brasil ao menos uma iniciativa negativa o DLIS. Faltou o agente local, treinado e 
capacitado para agir a partir do local. Que tipo de ajuda poderiam dar e que tipo de projetos 
poderiam implementar. Recurso que vocês tem no Brasil e que não sabem usar: pesquisa e 
academia. Os grupos acadêmicos cresceram, um fantástico recurso para o desenvolvimento local se 
soubermos motivar essa gente e puxá-las para dentro do processo. Era um recurso escasso há 
cinqüenta anos atrás e atualmente no Brasil e um recurso subutilizado. 

2 – Como criar sinergias entre os diferentes programas públicos atuantes no território. 
Temos programas de diferentes ministérios e de diferentes organizações. Como fazemos para que 
haja construção de sinergias e não choque, embate, concorrência e redundância.  
3 – Onde existem projetos sociais bem sucedidos, como evitar a reprodução e a padronização. Ao 
mesmo tempo como colocar zeros, aumentar a escala. Como fazemos para dar escala a esse tipo de 
projetos. 

4 – Como criar a interface entre os Territórios da Cidadania e os projetos de infra-estrutura 
do PAC. Os territórios da cidadania não contemplam de maneira explicita essa questão. Qual o 
potencial das iniciativas locais para gerar crescimento e desenvolvimento. Na Índia o eixo de 
desenvolvimento é bem diferente do Bolsa Família que temos no Brasil, cada família pobre 
apresenta um adulto que será empregado por 150 dias em projetos de infra-estrutura local.  

5 – Como posicionar os Territórios da Cidadania com relação a temática das energias 
renováveis locais, diversificadas. Estou falando de um problema crucial porque temos que por um 
lado sair do uso predatório da lenha para a geração de energia doméstica, mas por outro lado temos 
que criar fontes de energia local por que as distâncias não justificam o transporte de energia para 
aqueles locais. 

6 – Como estimular as inovações no local? Como se utiliza o computador, novas tecnologias 
para melhorar os processos produtivos, sociais, políticos. Exemplo, como utilizar o computador 
para melhorar a produção, utilização desse potencial para o processo produtivo. Como utilizar para 
a educação, para a saúde.  

7 – Como os territórios da cidadania entram na área urbana. Tema extremamente importante 
e difícil. Se tivesse que dar palpite o primeiro seria cinturões verdes, mutirões habitacionais, mas 
assistido, com assistência técnica, cooperação com as universidades. 

8 – Estamos navegando cada vez mais em águas agitadas: a responsabilidade de organizar 
problemas de luta estrutural contra a pobreza será cada vez maior. O desafio é grande, mas temos 
capacidade. 

 
 

Dia 06/11/2008 – Palestras, Painéis e Debates 



 

8:30 às 10:30h Gestão social e Desenvolvimento Sustentável dos Territórios: os desafios da 
multidimensionalidade 
Palavras da Coordenação do Evento 
Coordenadora de mesa: Lúcia Falcón - Secretária de Planejamento do Estado de Sergipe 
Rafael Echeverri - Consultor do IICA  
 
Tratar de refletir sobre alguns das ações que fazem os países latino-americanos a respeito de gestão 
social dos territórios. Trataremos de iniciativas relacionadas ao enfoque territorial de 
desenvolvimento, tomando-os como iniciativas inovadoras em termos de políticas públicas de 
desenvolvimento rural. No primeiro momento irei focar aspectos técnicos e econômicos, depois 
aspectos de caráter institucional e, por fim, aspectos sociais e culturais. Iniciamos com o conceito de 
“gestão social”. As idéias sobre desenvolvimento passaram por mudanças significativas nos últimos 
tempos. Primeiro, havia o domínio de uma visão instrumental do planejamento; depois uma visão 
mais participativa. Gestão implica negociação, algo se constrói contra a sacralização dos mercados, 
como algo dado, natural. Aspectos técnicos da gestão social dos territórios: no Brasil discutem-se os 
ciclos de gestão social dos territórios, que reconhece os processos organizativos das comunidades 
para capacitá-las a negociar suas demandas. E isto começa com diagnósticos participativos, a 
problematização dos territórios, que desembocam nos processos de planejamento (projetos, ações, 
visões de futuro...), que determina uma forma de trabalho dos territórios. A SDT gerou um processo 
técnico de apoio ao desenvolvimento territorial, que permite que tanto parte como a parte política da 
gestão tenha uma base. Um dos elementos é destacado: os projetos estratégicos territoriais. Que têm 
um elemento de coletivização das percepções. A perspectiva do ator individual é relativizada e tem 
que ser contrastada pela visão de conjunto. É um processo de construção em médio e longo prazo. 
Está em construção. Estes projetos não deixaram num primeiro momento de ser individuais e 
setoriais, mas com o tempo há uma tendência de construção de projetos estratégicos territoriais. Há 
avanços neste componente técnico. Há muito se fala em participação, mas agora encontramos um 
mecanismo que são os conselhos. Para o caráter técnico: projetos, planejamento, coisas práticas. É 
um avanço de ordem metodológico. O segundo elemento: ver de forma diferente o problema 
econômico dos territórios. Uma visão além de compreender uma visão da economia do território 
como a soma das ações econômicas individuais. O conceito de competitividade territorial. 
Classicamente é um eixo. Na visão coletiva, toma a forma uma modelo que conduz a uma visão 
territorial. Para um territorial logre desenvolvimento, a atividade econômica deve ser compreendida 
em um contexto de colaboração, cooperação, uma economia de escala territorial, depende do 
entorno na qual se situa. Para ser competitiva, a visão tradicional de que há necessidade de 
condições de entorno para que as firmas se tornam competitivas. Esta é a visão tradicional. Outro 
passo: é que a firma não apenas gera lucro para os empresários, há outras externalidades, há 
impactos maiores. Impactos ambientais, coques culturais, dinamização econômico... os territórios 
também sofrem impactos, custos sociais da atividade econômica. Empresas rentáveis com altos 
impactos sociais positivos. Num modelo individualista, isto desaparece. A visão territorial do 
desenvolvimento agrega uma visão mais complexa das externalidades, dos custos sociais de sua 
atuação. Capacidade de gerar renda social. Este seria o objetivo de pensar o desenvolvimento 
territorial: maximizar impactos e rendas sociais. Neste sentido, o conceito de gestão, conduz a um 
terceiro elemento: resultado do modelo de gestão e ao mesmo tempo a cauas: a dimensão política. 
Um modelo de política pública, de ação social, são resultado de processos políticos de nossas 
sociedades. Este modelo de desenvolvimento rural está nascendo de processos de gestão social 
territorial. A sociedade rural latino-americano está mudando. Tem mais informação, acesso, de ação 
coletiva, de mobilização e de exigências... pressionando por novos cenários. Mobilizações que 
pressionam o Estado para atendimento das demandas. Geram enormes pressões políticas. E uma 
série de ministérios, cada um a partir de suas especialidades, buscam dar respostas e mecanismos de 
trabalho com a sociedade civil. Há uma grande transformação nisso. Um diálogo do local com o 
global. Este conceito de gestão social tem que ser compreendido como enorme inovação política. O 
mais importante é o aspecto político que envolve estes processos de gestão: negociação, consenso, 



 

conflito. Gerir o conflito. A essência da democracia passa pela construção democrática. A dimensão 
cultural: o território é a dimensão da sociedade com seu meio. A cultura que une e que dimensões de 
unificação. No Brasil: territórios de identidade. O fator fundamental de coerção em termos de 
orientar a ação coletiva da diversidade de organizações que atuam em um território. Acreditávamos 
nas políticas de focalização. Os territórios apontam para outra concepção. Os territórios não se 
criam, se reconhecem. Este reconhecimento gera uma identidade, uma solidariedade. É um 
elemento-chave e elemento importante da gestão social. E tem a ver com modelos alternativos de 
desenvolvimento. Que vão estar muito em moda com a crise. A discussão da Rio 92: o 
desenvolvimento sustentável é mais do que estamos feito. Há instituições que permanecem ainda 
hoje com valores contrários: uma cultura de produção e cultura. Um modelo antigo de progresso, e 
espelhado em experiências e modelos que não são sustentáveis. Por isso a necessidade de modelos 
de desenvolvimento alternativo. Onde estão os modelos alternativos de desenvolvimento nos 
territórios? Em si mesmo, nas suas próprias instituições. Estamos tentando um modelo de aferição 
de desenvolvimento nos territórios. “Umbrales” de desenvolvimento – o que é desenvolvimento 
visto da perspectivas de cada um? O que as pessoas consideram desenvolvimento? É uma percepção 
relativa. Gestão social dos territórios é um processo mais do que um conceito que implica observar 
aspectos técnicos, econômicos, sociais, institucionais e culturais. 
 
 
Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável dos Territórios: os desafios da multidimensionalidade 
Tânia Bacelar - Profª da Universidade Federal de Pernambuco 

 
Meu papel seria trazer o debate para o Brasil.  
 
Roteiro de minha apresentação: 
1 Bases conceituais e metodológicas principais 
2 O ambiente brasileiro 
3 Os desafios a enfrentar 
4 considerações finais 
 
Do que tratamos? 
De um outro conceito de desenvolvimento. Conceito de desenvolvimento sustentável: econômico, 
ambiental e social, com ênfase na dimensão cultural. 
 
A dimensão cultural se impôs ao debate e é esse o principal desafio que temos em mãos. Estamos 
tratando de multidimensionalidade. Não dá para escapar, é a natureza do conceito de 
desenvolvimento. Dinâmica, econômica, social, cultural. Fadados a aplicar a 
multidimensionalidade. 
Por outro lado trabalhamos a abordagem territorial e com o conceito -que é onde queremos chegar- 
de desenvolvimento sustentável. Queremos alcançar o desenvolvimento sustentável a partir da 
dimensão territorial, num mundo de globalização.  
Território e globalização: A abordagem territorial é um contraponto a uma das tendências da 
globalização. A globalização é um processo contraditório, não uma fatalidade, muito menos uma 
tendência unidirecional e fatal. É acima de tudo um processo social. Com o avanço da globalização 
se amplia interdependência dos espaços, alterando definitivamente as formas de cooperação, 
competição e dependência. O território interconecta os diversos espaços do mundo. Estabelece um 
processo simultâneo de homogeneização e de diferenciação. Faz parte do processo de globalização 
difundir e tentar impor padrões hegemônicos.  
Um território é uma construção social. Um território não é somente território de uma empresa 
transnacional, mas também um território de vida de diferenciações. A globalização nos desafia a 
provar isso. Existe algo que pode dialogar com as tendências hegemônicas que vêm de fora. O 
desafio é construir uma trajetória que não está definida, que é uma construção social também.  



 

 
Procedimentos essenciais neste processo: 
1 – Considerar a realidade concreta onde aplicamos as concepções. Não adianta chegarmos com 
conceitos da academia se não verificamos que aquilo se enquadra na realidade, que tem 
consistência. Ler o ambiente externo. Ler o que está fora dos territórios. Essa leitura permite 
verificar quais são os traços gerais, o que está vindo de comum, como ameaças ou oportunidades? 
 
2 – Adotar a abordagem a partir do território. Fazer isso a partir de cada território. A capacidade não 
é a mesma. Não é definida. Adotar o tratamento multidimensional.  
Compreender a complexa realidade para transformá-la: O Brasil foi um país que no século XX 
aplicou todo o exagero contido no conceito de desenvolvimento como sinônimo de crescimento 
econômico. De uma economia primário-exportadora, passamos na década de oitenta para a oitava 
economia do mundo. Mudança realizada priorizando a dimensão econômica, não considerando os 
custos ambiental e social. Somos herdeiros dessa hegemonia. Discutir isso não é simples.  
Debate interessante a prevalência da dimensão social também no Brasil, mesmo na ECO 1992 
quando fomos convidados a repensar um modelo de desenvolvimento com ênfase ambiental, a 
dimensão social sobressaiu. Ao mesmo tempo em que construímos uma grande potencia econômica, 
também construímos uma sociedade muito desigual, ganha forca o debate da dimensão social. 
Dimensão social sobressai na construção desse novo modelo.  
 
3 - Diversidade ambiental: 6 biomas. O novo conceito quando bate no Brasil nos convida a revisitar 
o país, e a diversidade ambiental. E nenhum bioma é homogêneo. Exemplo, os semi-áridos são 
muitos, a diversidade é muito importante. Por cima dessa diversidade o Brasil é resultado de um 
processo de construção social e cultural também muito diverso. Sempre fomos uma economia que 
operava em bases regionais. Miscigenamos muitos povos, diferentes tradições econômicas e 
culturais. 
Diversidade cultural implica diferentes visões de mundo, diferentes processos de construção e de 
manifestação cultural. A realidade é diversa. Os modelos, se existirem, serão muitos e 
diversificados. 
 
4 - Outra herança é a desigualdade. Por cima de diversidade, temos a desigualdade. Uma marca 
enorme. Na abordagem territorial temos que trabalhar com a desigualdade. 
Ocupação litorânea, importância de se verificar as diferenças entre o litoral e o interior.  
A segunda linha demarcatória do Brasil é uma linha horizontal. Diversos indicadores, traz o IDH. 
Os dois Brasis, BH para cima, BH para baixo. Isso estrutura o Brasil de hoje.  
Desigualdades quando saímos das grandes regiões. Exemplo a desigualdade urbana. Desigualdade 
entre os territórios rurais e urbanos. Cidades – infra-estrutura econômica, infra-estrutura social 
(educação e saúde). 
Rural: Estamos trabalhando o conceito de desenvolvimento sustentável neste país. Quando 
trabalhamos um território que está perto de uma cidade é uma coisa, num que encontra-se isolado, é 
outra completamente diferente. Este Brasil rural foi desvalorizado, não apenas privilegiamos o 
urbano, mas desvalorizamos o rural. Rural é sinônimo de atraso. Essa marca é importante, pois 
estamos vendo a construção de um modelo que nasce de áreas que não são áreas hegemônicas. 
Tendência atual, novo movimento de ocupação demográfica e econômica, no centro do país.  
 
Conclusões  
Na gestão dos territórios precisamos considerar desigualdade e diversidade. 
Usar abordagem multidimensional porque ela ajuda muito tanto no diagnóstico quanto na 
abordagem. 
 
Desafios 
Quais os desafios a enfrentar? Tratar o urbano no rural. O que chamamos de rural não é o agrícola, 



 

não é só agrícola. O urbano tem que ser tratado dentro do rural, cidades são elementos chave no 
desenvolvimento dos territórios rurais.  
As cidades médias que ganham um novo papel na vida do país. Não podemos fechar apenas no 
território. Deixar de pensar o intra-urbano e olhar as cidades nas regiões. 
 
O segundo desafio talvez seja o mais importante que é a necessidade de construir a visão integrada. 
Não basta a visão multidimensional. O nó é como passar de uma leitura multidimensional para uma 
leitura síntese. Integrar não é juntar apenas, sobrepor. A visão integrada faz a síntese a partir de 
múltiplas leituras multidimensionais. Temos que trabalhar os conflitos. Discussão muito importante. 
 
Quais são os pontos centrais do diagnóstico? No todo, onde está a questão? 
Para a construção das nossas propostas, o desafio é esse. Um plano é uma proposta síntese. Ou ele 
faz essa integração e faz escolhas estratégicas que resultam da leitura integrada, ou faremos um 
ajuntamento de proposta que não fazem mudanças, não são capazes de transformar. 
 
Terceiro, lidar com as desigualdades. Principalmente as desigualdades históricas dos atores atuantes 
nos territórios. Como trazemos para o processo decisório os que não têm força. Como fazer? Se não 
fizermos reproduziremos as prioridades dos poderosos do lugar. Desafio. Com a herança da 
dimensão econômica, escapar disso é difícil, buscar na composição dos fóruns e colegiados a visão 
multidimensional. Desafio importante. 
 
Quarto desafio. Garantir a multidimensionalidade vindo do território. O problema é que não se trata 
de uma visão multidimensional do processo feito pelo governo, de fora para dentro. Ela precisa 
emanar do território. O governo estadual é importante, mas a bola não está lá, está no território. 
Assegurar o protagonismo dos agentes do território. Garantir a leitura de dentro para fora. E isso 
põe como desafio pensar formas de ultrapassar a centralização excessiva dos recursos no plano 
federal. O total da receita pública no Brasil, mais da metade é da União. Apenas 20% está com os 
municípios. 
 
Outro desafio. Para além da multidimensionalidade, fazer a leitura em múltiplas escalas, 
multiescalar. Necessidade de atuar em múltiplas escalas, é como as empresas transnacionais 
operam. Os territórios não podem ser tratados apenas na escala deles. Não supervalorizar aquela 
escala, o território. A leitura multiescalar. Olhar para o territorial com propostas, olhando as várias 
escalas, não apenas analisar, mas propor. Trabalhando com a visão em múltiplas escalas. 
 
Considerações finais 
Atenção ao novo cenário mundial. Brasil pode usar a crise como uma oportunidade. Esse novo 
modelo surpreende o Brasil com duas oportunidades importantes: 
1 - Descobrimos a força da pirâmide brasileira como motor do desenvolvimento. 
 
2 - O Brasil redescobriu o meio rural. O Brasil tem que ser uma importante potência agrícola, temos 
os dois modelos, podemos conviver com um e com o outro.  
 
Novo modelo, implica um grande risco.  
 
Territórios: Risco, não aumentem a quantidade de territórios, procurar amadurecer a política.  
 
Perguntas à Mesa: 
Pergunta (representante do Pará): o governo do Pará fez um recorte regional no estado, e entramos 
na abordagem territorial. Trabalhamos com o conceito de identidade. Um desafio muito grande. 
Contudo somos questionados porque a regional é mais ampla porque dentro do território da 
agricultura familiar temos muitos territórios: madereiros, Vale, carvoeiros, empresas e da agricultura 



 

familiar. Queria entender como pensamos essa visão de territórios de identidade tendo em vista a 
noção de todos esses territórios. 
 
 
Jose Augusto assessor Deputado Lula Moraes.  
Por que não temos um trabalhador rural convidado no programa, não temos um trabalhador rural 
local nas mesas? 
 
Santa Catarina. Concordamos com uma articulação do rural com as pequenas cidades. Partir da 
perspectivas das cidades e das grandes cidades. Pensar nos consumidores das grandes cidades. Tese 
recente adotada pelo MST. 
 
Território de Itaparica – Chico Lira: Levanta que há uma dificuldade: trazer os pesos pesados. Os 
territórios são puxados pelos primos pobres. Dificuldade de puxar os outros ministérios que 
possuem peso político. Como pensar em desenvolvimento sem a cooperação desses atores? 
 
Lógica dos territórios: Sou de um território que pega Pernambuco e Bahia. Diferente da lógica mais 
comum que tem sido montar territórios em cima dos estados, respeitando a divisão federativa. Mas 
o território é uma construção social e nem sempre respeita fronteiras administrativas, as quais 
expressam processos históricos passados das elites daquela região. Sempre tem que ser assim? 
Como considerar isso? 
 
Esses espaços de gestão local estão surgindo em diversas instâncias. Exemplo meio ambiente, 
comitês de Bacias, como dialogar esses diferentes territórios? Seria também uma reflexão 
importante a se fazer. 
 
Cooperativa de Técnicos, Ariene, Ceará. Historicamente em nosso país a diversidade foi construída 
na igualdade, que é muito cômoda. Todos somos iguais não fazemos muita coisa. Precisamos ter 
uma visão. Precisamos nivelar para ter igualdade no país. 
 
 
Respostas Tânia 
Rafael respondeu muito bem mostrando que podemos trabalhar com alguns critérios, mas podemos 
redefinir isso ao longo do processo. Trata-se de um processo. 
Trabalhar com diferentes identidades, exemplo do território do Agreste Potengy Trairi, de maneira e 
reconhecer e incluir diferentes identidades. Os acadêmicos vão trabalhar e o que tiver consistência 
permanecerá. 
 
A agonia, vamos respeitar os limites estaduais? Um dos critérios é a forca institucional, queremos 
trabalhar conflitos, não podemos trabalhar sem a dimensão institucional. O traço federativo do 
Brasil é muito marcante, mas também não é uma camisa de força, mais a frente podemos abandonar 
isso. Para início é importante, porque o estado conta. 
 
Com relação a visão do MST, acho que a preocupação esta na minha decisão da multiescala. Grande 
parte das relações são feitas a partir do território com escalas que não estão aí, não vejo problema 
metodológico. 
 
Acho que devemos retomar algo que Sachs: um dos papéis do Estado é discriminar em favor dos 
mais fracos. Tirar poder do mercado. E isso não significa que o coloquemos nas mãos do Estado, 
mas de forma a contrariar a tendência do mercado e apostar no lado do mais fraco. O Estado pode 
fazer isso, muitas vezes isso não cabe somente à sociedade civil.  
 



 

 
11:00 às 13:00h Modelos e Instrumentos para Gestão Social dos Territórios 
Coordenador de mesa: Camilo Santana - Secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará 
 
Ribamar Furtado e Eliane Furtado - Professores da Universidade Federal do Ceará 
 
Ribamar Furtado 
Este conjunto de experiências do palestrante esta pautada em cursos de extensão e cursos de 
especialização sobre tema e sob coordenação do IICA. Estas experiências são referências à 
apresentação. As bases teóricas são apenas indícios a servirem de fio condutor. A primeira base 
teórica que gostaria de destacar questões. Desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento das 
sociedades sustentáveis? Território ou espaço geográfico? Esta noção implica domínio ou gestão de 
certa área; poder de seus habitantes; consciência de confraternização entre pessoas; identidade, 
sentimento de pertença e definição do destino. Políticas públicas: compensatórias, reparadoras, 
assistencialistas, clientelistas... administração pública gerencial ou gestão social? Apresenta uma 
distinção polarizada entre administração pública gerencial e gestão social. A primeira como algo 
que vem de fora, enfatiza a eficiência administrativa, as dimensões econômico-financeiras, a 
participação no nível do discurso e o gerencialismo; por outro lado, a gestão social contradiz estes 
pontos. Abordagem alternativa: uma gestão de políticas públicas alicerçada na sociedade civil 
organizada, na transparência das decisões: socialização do poder decisório. O paradigma da gestão 
social é uma abordagem em construção. 
Entraves: as políticas públicas não são estruturais, têm apenas soluções tópicas. Predominância de 
interesses particulares. A difícil questão da integração. As políticas públicas são naturalmente 
desintegrada. Há descontinuidade das políticas. Deficiências da delimitação. 
 
Eliane Furtado 
Reflexões em vários estados e suas implicações à discussão sobre gestão social. “Mediação social” 
é conceito-chave. Trabalho de formação com base no território. Que pedagogia foi utilizada neste 
processo? Participativa, flexível, partindo dos conhecimentos locais. Abordagem construtivista, 
interativa e reflexiva. A realidade concreta era o ponto de partida para a reflexão. Os conteúdos 
trabalhados tinham que refletir a realidade. Usar escuta sensível e olhar aguçado. Repartição de 
responsabilidades e competências. Os grupos participantes eram investigadores da realidade 
(INPA), baseada na etnometodologia. Construção de autodiagnóstico comunitário e territorial para 
que os grupos faziam uma investigação das condições gerais e específicas das comunidades. Depois 
disso planejamento e ações (modelo de gestão) a partir do autodiagnóstico. A própria comunidade 
construía seu modelo de gestão. Houve, depois do trabalho feito em uma comunidade, ampliação 
para outras comunidades, um dos resultados do trabalho. A experiência gerou mudanças de postura 
em relação aos problemas existentes nas comunidades. A autonomia ia sendo aos poucos construída. 
Desenvolver as capacidades das pessoas para interferir nas políticas. Para que eles se autonomizem 
em relação aos agentes que vêm de fora. A proposta de gestão em redes. Desconhecimento da 
Pnater. A necessidade de oferecer respostas rápidas. 
 
Modelos e Instrumentos para Gestão Social dos Territórios 
Humberto Oliveira - Secretário de Desenvolvimento Territorial/MDA 
Centrará sua fala nos desafios que se desenham com o futuro. Não pretende fazer um balanço do 
que foi feito.  
 
Uma pergunta a ser colocada: Gestão social para quê? 
Para promover o desenvolvimento 
 
No meu entender nós queremos promover o desenvolvimento, realizar mudanças. Buscar um 
desenvolvimento sustentável, integrado. Superar pobreza, reduzir desigualdades, promover a 



 

inclusão social e produtiva das famílias mais pobres. Na direção da promoção de um 
desenvolvimento humano. Temos clareza de que trabalhamos numa perspectiva de desenvolvimento 
humano, onde as pessoas são centrais em todo o processo. 
 
Para isso temos que tomar decisões estratégicas 
 
Pensamos da gestão social como um processo de tomada de decisões estratégicas. Não é óbvio. 
Começamos com o colegiado tomando decisões sobre o Proinf. Decisões com respeito ao rumo do 
desenvolvimento em cada uma dessas regiões. Escolhendo as prioridades. Ainda não temos um 
ambiente de colegiados territoriais que pensam estrategicamente. Alguns passos já foram dados 
nessa direção, mas muita coisa ainda precisa ser avançada. Ir para além do debate de implantação 
dos programas de infra-estrutura. 
 
Viabilizar o protagonismo social local. 
 
Nós estamos mobilizando os atores sociais do território. Mas me parece que estamos mobilizando 
apenas uma parte e não faremos desenvolvimento apenas com uma parte. Precisamos do todo. 
Mobilizar o protagonismo local para a tomada de decisões para o desenvolvimento. 
 
Os atores sociais: são o ponto de chegada e o ponto de partida. 
 
Temos convicção de que o ponto de chegada são os atores sociais O que não conseguimos fazer é 
partir com eles, torna-los também pontos de partida. Para isso precisamos conformar um ambiente 
que nos revele quem são os atores sociais do território. 
 
Quem são os atores? Precisamos avançar na inclusão de pescadores, quilombolas, indígenas, 
particularidades com relação aos agricultores familiares (extrativistas, ribeirinhos). Esses atores são 
menos incluídos nos colegiados territoriais.  
Se pensarmos, mesmo no mundo agrícola, nós ainda não conseguimos incluir a total diversidade 
dos atores. Ainda e tímida a participação dos jovens, idosos, mulheres.  
 
Conseguimos uma convivência de ter pluralidade dentro desses movimentos. 
Estão se ajustando na direção de que a convivência seja saudável. Na pluralidade nós avançamos 
significativamente. 
Se pensarmos ainda menos incluídos são aqueles que possuem uma outra visão para o 
desenvolvimento do território que não seja pautada na agricultura familiar. Ainda não incorporamos 
os que possuem outros projetos, os que não se voltam para a agricultura familiar. Nem os rurbanos 
nós temos presentes, professores, servidores públicos, pequenas empresas, indústrias. Eles não estão 
representados. Sem juntar os diferentes não tomaremos decisões estratégicas para promover o 
desenvolvimento do território. Aponta que mesmo incluindo os diferentes, sempre devemos 
priorizar os mais pobres e excluídos.  
 
Colocar esses pontos dentro do colegiado. 
 
Medo de não ter capacidade. Sente resistência nos colegiados para avançarem para ampliar a 
convivência com os diferentes atores na atividade de gestão social. Definição de regras. Estamos 
vendo uma evolução de um gerenciamento para uma gestão social que tem como objetivo ajudar o 
desenvolvimento. 
 
Podemos ter instâncias diferentes dentro do mesmo território. Podemos ter comitês, câmaras 
técnicas, fóruns que discutam particularidades e que ajudem a resolver a gestão dos projetos. 
Precisamos fazer do colegiado um ambiente capaz de realizar negociações. Fazer acordos e 



 

construir essas pactuacões para o desenvolvimento. 
 
Hoje não temos um colegiado com essas características. Avançamos num processo de 
democratização, mas isso não significa não enfrentar os desiguais. 
 
Como garantir que os excluídos não fiquem e permaneçam excluídos. Como garantir a 
representatividade do território, mas que  integrem os demais nessa composição. 
 
Instrumentos que temos trabalhado. Ter diagnóstico e atores locais, ter uma discussão sobre visão 
estratégica do território. A escolha do território é por si só uma decisão política. O que precisamos 
entender é quem que esta tomando essa decisão política.  
 
Estamos constantemente revisando os territórios para que sejam cada vez mais coerentes com os 
territórios de identidade. Escolhas políticas de grande envergadura sobre a participação do território 
e seu papel no desenvolvimento do país. Sair dos ambientes da gestão social que cuida apenas do 
gerenciamento de programas, mas passar para algo mais avançado. Não e jogar tudo fora.  
 
Por fim, incluir os outros territórios. Existem vários conselhos que precisam conviver e ter diálogos 
e sinergias com o conselho territorial. Tudo embasado em planejamento estratégico.  
 
 
Arilson Favareto - Prof. da Universidade Federal do ABC –  
 
Pequena reflexão sobre a experiência brasileira. Uma final década convida para o balanço do que 
aconteceu: pontuar os avanços da gestão social que o Brasil teve nesta década. Uma versão tópica 
que podem estar sanadas pelo texto apresentado. Afirmação da agricultura familiar como público 
beneficiado das políticas públicas (Pronaf). A enorme proliferação dos conselhos municipais de 
desenvolvimento rural que é uma decorrência dos movimentos sociais da agricultura familiar. 
Houve também um conjunto de pesquisas acadêmicas sobre as novidades novos contextos da 
agricultura familiar: pluriatividade, multifuncionalidade. A formação das rendas no meio rural 
brasileira passou por mudanças significativas. Os municípios se deslegitimam para influenciar ou 
construir dinâmicas virtuosos de desenvolvimento. Avançar para superar a setorialidade e a 
emergência da abordagem territorial. Há também inovações institucionais no ambiente estatal como 
a política de desenvolvimento territorial. Nos 2000: ampliação da escala espacial dos recursos do 
Pronaf (escala supra-municipal), criação da SDT e territórios da cidadania. Questões que se 
colocam à promoção do desenvolvimento territorial: como mobilizar forças sociais menos 
antagônicas em torno de um projeto de futuro para a região rural ou interiorana? Quais são os 
incentivos que poderiam levar à coordenação das forças antagônicas dessas regiões? Em que 
medida as ações empreendidas ao longo dos 2000 levou à coordenação? Os modelos de gestão 
voltados ao controle social não necessariamente são os mesmos mecanismos que ajudam o bom 
funcionamento da coordenação de forças sociais (com interesses distintos) em torno de projetos de 
desenvolvimento. Os estímulos não são necessariamente os mesmos. Hipótese: a trajetória dos 
incentivos à participação para a gestão tem levado a maior democratização e controle social via 
empoderamento de segmentos ainda então preteridos. Mas este modelo é ainda insuficiente. Três 
experiências que lançam luzes. 1 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural: eles têm 
importância inegável, mas dois limites: prefeiturização do Pronaf e um caráter de administrador de 
repasses de recursos – a forma como os municípios eram escolhidos não representava forças sociais. 
Uma ambigüidade sobre se os recursos do Pronaf deveriam ser fundada em critérios de eficiência 
econômica (social ou produtiva?). O equivoco sobre a compreensão do desenvolvimento como 
resultante da agricultura. 2 Os colegiados territoriais também nascem com a atribuição de gerir 
recursos do Proinf. É entrave porque tem uma agenda a cumprir, prejudicando agenda de médio e 
longo prazo. Criam-se conflitos a partir desta lógica do tempo. Há resultados importantes e nada 



 

desprezíveis: a disseminação da abordagem territorial; ampliação da escala de atuação. Em muitos 
casos foi a primeira vez que municípios sentaram para negociar; por fim, inversão na balança de 
forças nos poderes Estado e sociedade civil. O grande limite dos colegiados territoriais é que a 
participação da sociedade civil ainda é marcadamente setorial (agricultura familiar), o que é 
contraditória com a identidade e idéia de desenvolvimento territorial. Os territórios ainda não se 
impõem a partir desenvolvimento suas forças. Os limites de uma política que é coordenada por um 
ministério periférico. A idéia ainda predominante de que as atividades agrícolas são foco das ações 
de promoção do desenvolvimento. 3 Os territórios da cidadania nascem como espécie de 
complemento ao PAC, gerando a necessidade de gerar “cidadania”. Como não transformar o 
território da cidadania em um PAC social? Será que é possível desenvolver o Brasil agrário sem os 
ministérios da indústria, comércio e turismo e ciência e tecnologia? Mas reconhece a importância 
do Brasil rural. A grande dúvida que fica: como fazer com que os territórios da cidadania não sejam 
um esforço de concentração? Houve avanços: maior controle social; e impasses: viés setorial, 
concentração nos segmentos organizados. paradoxo: empoderamento dos segmentos organizados 
pode ser um bloqueio ao aperfeiçoamento do desenho institucional? Até que ponto este 
empoderamento cerceia as possibilidades de concertação. Pistas para aprofundar a mudança 
institucional: diversificar o leque de agentes envolvidos; tipificar as formas de apoio (pela própria 
diversidade dos territórios em suas capacidades, estruturas, tempos); reforçar a contratualidade. 
Aproveitar a janela de oportunidades históricas. 
 
14:30 às 18:00h Boas Práticas Estrangeiras de Gestão Social 
Coordenador de Mesa: Carlos Américo Basco - Representante do IICA 
 
José Emílio Guerrero - Prof. da Universidade de Córdoba (Espanha) 
 
Destacarei algumas práticas da experiência européia com ênfase a experiência espanhola. Há 
mudanças atuais bem profundas. É necessária uma nova geração de políticas públicas por conta das 
mudanças atuais em curso do mundo rural europeu. A Europa é um autêntico mosaico de países e de 
culturas. Com relação ao contexto da Espanha, há um processo de crescimento econômico, certa 
inflação, importações de petróleo, crescimento rápido da imigração, de acordo com as regiões as 
densidades populacionais são bem diversas. Há, de um modo geral, um envelhecimento da 
população. Aspectos ambientais: grande diversidade ambiental; boas perspectivas de incorporação 
de energias renováveis, sobretudo eólica. Breve história do desenvolvimento rural na União 
Européia. A preocupação geral com o desenvolvimento territorial dos espaços rurais. Uma enorme 
quantidade de iniciativas para dar conta da demandas de desenvolvimento rural. Em 1988 um 
documento-chave, “El futuro de mundo rural”. Para entender as políticas públicas de 
desenvolvimento territorial na Europa: as políticas de coesão. Nenhum país está abaixo de 75% da 
renda média dos países europeus. Há esforço para nivelar. Na Espanha havia regiões abaixo da 
região de convergência (abaixo de 75%). Componentes essenciais de desenvolvimento territorial. 
Conceitos que sustentam a política de desenvolvimento territorial: construção institucional; 
competências e compromissos locais; políticas de demanda; governos que ocorrem em vários 
níveis; colaboração público-privada; buscar alianças e cooperação; objetivando uma cultura 
empreendedora, capitais (econômico, cultura...); sustentabilidade, dimensão do bem-estar local. 
Modelos e instrumentos de gestão: programas operativos integrais. Adequaram-se a mecanismos de 
controle social. Há também uma série de diretrizes que orientam as políticas públicas em curso. 
Fruto de um período de gestão e há 88 programas regionais. Dois programas de desenvolvimento 
rural nacionais (Alemanha e Espanha). Quatro de redes nacionais (Alemanha, Itália, Espanha e 
Portugal). Há um agrupamento de recursos econômicos e financeiros. Todos implicam gestão 
compartilhada. Quatro eixos gerais de organização das políticas. Há eixos de atuação. O conjunto 
da União Européia entende que o patrimônio agrário é importante. O rural é tratado como 
patrimônio fundamental ao desenvolvimento. O Leader atua a partir de sete grandes 
temas/princípios que o ordenam. Quando há algo institucional previamente acordado entre as partes, 



 

os avanços ocorrem de maneira mais rápida. Os avanços: há um processo de articulação 
participativa importante, especialmente na Espanha. Se há construída a identidade “comarcal”. Há 
avanços no sentido de que o mundo rural está gerando externalidades positivas e que é necessidade 
de se retribuir por isso. Tem um impacto positivo sobre a convergência da Espanha em relação à 
União Européia. Temos aprendido que é possível unir desenho teórico e práticas. O bom desenho 
das políticas públicas possibilita boas práticas. Qual o novo passo? Implementar a nova Lei de 
Desenvolvimento Rural. Uma questão importante: depois de decisões com ministérios e 
organizações chegou-se a uma forma em que se avança: os territórios estabelecer suas metas 
específicas e elaboram um contratual (organização, empresários, governos...) que se comprometem 
contratualmente com determinadas metas. Tem que avançar na protocolização dos processos de 
gestão social; dar visibilidade ao que se realizar (publicizar). Há que diminuir a assimetrias 
primeiras, não se recomenda a ênfase em atores específicos. Há um déficit enorme de apoio técnico 
e acadêmico. 
 
Emmanuelle Benson - Diretora do Projeto “Pays Corbières-Minervois” (França) 
Falarei aqui da experiência francesa.  
Em toda a minha apresentação, quando eu me referir a um pays, me refiro a regiões que são 
determinados por lei na França. O território é múltiplos atores: são recursos humanos e outros 
recursos. 
 
O pays na França corresponde a uma identidade, nos reconhecemos ali. O meu país, território é um 
território rural. Experimentamos várias formas de democracia participativa. 
 
Não vou me ater, mas durante muitos séculos a política francesa utilizou a lógica de cima para 
baixo. O projeto chegava no território, mas não havia efetivamente nenhuma decisão que era 
tomada no território.  
 
Lógica de baixo para cima, chamamos de desenvolvimento local.  
Na França a lógica é diferente. O desenvolvimento territorial é um conjunto de princípios Como eu 
disse lá existe uma lei que define  o que é o pays. Lei de 1969 de orientação e ordenação sustentável 
do território. O desenvolvimento local favorece o pays como um território de projetos. 
  
As communes por sua vez são o equivalente aos municípios no Brasil. Falamos de agrupamentos de 
municípios trabalhamos com comunidades de municípios. Com a participação, sempre, dos atores 
locais. Existem os limites administrativos. Uma nova forma de governança do estado francês, esfera 
nacional. Os pays devem se organizar alem dos limites administrativos. Os territórios de forma 
geral se auto-organizaram.  
 
Trata-se de uma política contractual e estabelecida. Créditos são fornecidos e negociados. Eles 
fazem parte de um contrato. 
 
Métodos e Ferramentas: Em primeiro lugar temos que construir o território. São vários níveis de 
território. Método clássico, agrupamos os atores. Trabalhamos num perímetro variável. 
 
Podemos dizer que o território tem várias perspectivas. A partir do que eu tenho, o que eu quero? 
Chamamos de desenvolvimento desejável: A partir do que eu tenho e o que eu desejo quais são os 
passos. Horizonte de 10 a 15 anos. 
 
Elemento importante na construção de uma política territorial, os representantes. Eles podem se 
auto-organizar. Um representante eleito para o território, temos esse espaço.  
 
Associação com um projeto muito dinâmico que conseguiu reverter o êxodo rural. Depois foi eleito 



 

no nível do estado e conseguiu organizar várias comunidades locais e desenvolver essa parte 
contractual. Foi uma medida muito importante, ela atingiu o nível nacional participou da criação da 
lei dos pays. Ele criou o pays em que eu moro e depois virou o vice-presidente da região. Mesmo se 
trabalharmos no nível local é importante se situar em nível estadual, nacional, de forma simultânea 
É importante alinhar as políticas em diferentes escalas.  
 
Identidade é muito importante, mas temos que pensar na viabilidade de nosso território. Temos que 
nos associar a uma cidade maior. 
 
Como os atores locais são incluídos? 
Estabelecemos uma espécie de carta de princípios de desenvolvimento que são os compromissos e o 
que queremos para o futuro. A partir daí o pays começou a existir e foi criado. O território não é 
dado, ele é construído.  
 
Identidade: A identidade não é dada, ela é construída. Ela depende de nosso foco. Eu posso dizer 
que a identidade e uma coisa trabalhada com os atores. Estamos no meio rural, essencial é preservar 
a qualidade de vida e as suas características, mantendo-os atrativos a investimentos. Uma das 
atividades é a vinicultura, uma identidade muito forte para nós. Também uma força cultural em 
termos da paisagem, estilo de vida. Outra marca é a língua. O L’Oxitan, queremos resgatar esse 
idioma e a cultura. Isso principalmente no sul da França. Ficar bem enraizado, saber quem somos 
para compartilhar nossa identidade com outros.  
 
Como agregar pessoas? Como estruturar nossa organização territorial?  
Primeira fase, elaboramos uma carta de princípios através de uma associação. Estávamos na fase de 
projeto. 
 
Segundo momento era estruturar nosso pays para financiar projetos e tornar um território 
operacional. Com representantes eleitos. Todos podem participar da associação. 
 
O pays é este conjunto todo, duas estruturas que trabalham com o mesmo planejamento. Garantir 
uma visão global e transversal. Para isso temos o Sindicato misto. Forma de trabalhar com os 
profissionais, mas profissionais eleitos. Partimos então para a fase de início de formação da equipe 
de profissionais. 
 
O conselho de desenvolvimento não representa toda a população do pays. Ele desempenha o papel 
de animar a participação dos cidadãos. Também para levar as opiniões e escolhas dos cidadãos para 
os representantes eleitos. A negociação e entre o sindicato misto e os representantes eleitos. 
 
As ferramentas de desenvolvimento territorial: Quais são as ferramentas que são essenciais para o 
bom funcionamento de nosso território? No pays não temos recursos, não financiamos diretamente 
projetos.  
 
Contratualizar, negociamos o financiamento dessas ações junto com o Estado. Depois que todos 
estão de acordo com os projetos cada um assina um contrato com o pays. Essa política contractual 
tem algumas vantagens. Colocamos os mesmos financiadores na mesma mesa. Na verdade os 
projetos concorrem um com o outro existem projetos financiados e projetos com contrapartidas. 
Trabalhamos com outros atores em função de nossa estratégia, quais são os projetos que são nossa 
prioridade. Negociamos o financiamento desses projetos. Se temos dois municípios que tem o 
mesmo projeto, temos que negociar onde ficará a biblioteca, por exemplo, que vão beneficiar o 
mesmo município. A política contractual é interessante. 
 
Desafios: 



 

O primeiro desafio, o pays depende dos financiadores. Isso é muito interessante pois 
desempenhamos papel de coordenação, mas ao mesmo tempo, somos muito frágeis pois a política 
contractual vai contra a política de balcão, uma espécie de carta de projetos para conseguir votos. A 
política contractual não é tão importante quanto essa política de financiamento de balcão. Isso 
significa uma quebra de paradigma para o financiamento de projetos.  
 
Parceria: Essencial associar vários parceiros, cidadãos que podem ajudar em diferentes fases. 
Depois da carta de princípios desenvolvemos a temática da cultura, da energia, do turismo. 
Tentamos estabelecer métodos para que a participação das pessoas seja eficaz e eficiente. Isso 
requer todo um preparo etc. 
 
Rapidamente só queria falar sobre os cargos diferentes por trás do desenvolvimento. Esse 
desenvolvimento era estabelecido pelas pessoas do meio rural que queriam continuar no meio rural 
e desenvolvê-lo, um comportamento ideologizado.  
 
Hoje temos que nos alinhar as políticas européias. Mas não podemos esquecer a transversalidade e 
resgatar algumas qualidades que são essenciais. Entendemos o ponto de vista de cada um e partimos 
para a mediação. O essencial é que cada um saiba qual o seu papel e o seu lugar. Motivamos os 
cidadãos. Temos que ter uma visão geral para antecipar as mudanças. 
Os meios de comunicação e sempre muito importantes para fazer circular as informações. 
Métodos participativos: Tripé - os eleitos, cidadãos e os técnicos.  
Isso só é possível se cada um conhece bem o seu lugar e desempenha bem o seu papel. Confusão de 
papéis e criação de conflitos. Se estabelecermos muito bem os papéis podemos trabalhar na 
confiança.  
 
O debate público garante a democracia. 
 
 
José Antônio Herrera - Esp. em Desenvolvimento Rural do IICA (El Salvador) 
 
Nos países imperam as visões de curto prazo. Um dos problemas é a criação de visões de longo 
prazo. Falarei sobre como nasceu a noção de território no um país. Passamos por um processo de 
guerra. Chamavam os atores deste território de “os da montanha”. Este território estava em um dos 
territórios de litígio. Que território era esse? É um dos territórios de maior beleza física do país. E 
isto coloca o território em evidência. Começa a chama de “Zona Alta Chalatenango”. Uma 
consciência profunda sobre “campesinos” com forte presença eclesial. Uma construção social 
profunda sobre os campesinos. Há diferentes enfoques territoriais de desenvolvimento: tradicional e 
territorial. Este último é aquele que não atropela aos processos, respeitando os processos locais. 
Houve uma série de acordos que conduziu a bases territoriais de desenvolvimento: o 
desenvolvimento se constrói a partir de seu povo; agricultura é a cultura da terra. Ser agricultor é 
uma conquista. O conceito de re-criação: relação de atuar, pensar, refletir. O que estamos 
oferecendo é melhorar a qualidade. Recuperar o conceito primal de economia: a casa. Outro 
conceito é o de gestão de conhecimento. Comunidades distanciadas de acesso a conhecimentos. O 
conceito de identidade territorial. Falamos de talento humano: bem-ser, bem-estar, bem-fazer. Estes 
conceitos são fundamentais para o processo. Método: ver, buscar, atuar de modo holístico. Somos 
herdeiros do passado. O papel de organizações externas como o IICA: assessorar os processos de 
mudança. É importante recuperar os talentos que saíram do país. Construção de contrapartes, 
parcerias. Organizações acompanhantes do processo. O processo começou com um documento 
simples que foi sendo compartido com prefeitos municipais, lideranças, representantes de 
organizações do território. Ao mesmo tempo em foi apresentando o documento foram perguntando 
os quais seriam os motores de desenvolvimento do território. Identificaram 16 motores de 
desenvolvimento do território. E depois priorizaram alguns e construir parcerias. Começou a 



 

funcionar um conselho de construção de consensos. Depois planejamento estratégica de ações e 
centro de gestão de conhecimento. Intercâmbios a outros países e foram vitais para as mudanças de 
mentalidade. Passaram a acompanhar experiência de um território em Honduras. Investimento em 
turismo local. Envolvimento dos jovens no processo. Também os idosos têm importante contribuído 
com sua sabedoria. Elementos que têm contribuído: o grupo de ação territorial, que assumem o 
processo de discussão do território. Os intercâmbios e os organismos acompanhantes. Como passar 
do talento humano individual para o talento coletivo. Não há pessoas sem recursos, todos têm o que 
ofertar. Não podemos construir um território diferente com gente indiferente. Provocar mudanças 
ontológicas. O impacto é em longo prazo. Demanda a construção de uma antropologia rural. Uma 
nova “humanologia” rural. Somos simplesmente aprendizes. 
 
Questões 1: como é feito processo de transferência de recursos para sociedade civil? Há uma 
programação plurianual e as organizações da sociedade apresentam projetos que concorrem. Há 
uma regulamentação para isso que estabelecem mecanismos de controle. 
 
Questões 2: a intencionalidade de construir algo é importantíssimo. O governo tem papel 
importantíssimo para incentivar isso. Como os governos destes países contribuem para isso? Estas 
ações podem ocorrer sob condições políticas bastante diversas. Aprendizado de convivência. O 
marco de referência é pouco cambiável quando há regras estabelecidas. 
 
Questões 3: um dos grandes desafios é a incorporação de outros atores nos colegiados territoriais, 
principais as grandes empresas regionais (agroindústrias). Como é esse processo nos seus países, 
nas duas experiências? É algo muito difícil. Quando planejamos os grandes ausentes foram as 
grandes empresas. As empresas chegaram e começaram a comprar terras e concentrar a propriedade 
das terras. Elas disseram que não vieram coordenar/concertar viemos para fazer negócios. E as 
prefeituras tiveram o mesmo comportamento. A TIVO interveio com a instalação de antenas que 
trouxe problemas às pessoas. Assim apareceram também os silvicultores. A idéia de “sócios não 
autênticos”. Os empresários geram algo bastante disputado nos territórios: empregos. A maior parte 
das empresas está imersa em um processo de responsabilidade social corporativa. 
 
Questão 4: como os agricultores familiares se inserem em processo de cooperação? Outra questão 
é com relação ao voluntariado. Como se dá este processo de substituição do voluntariado? A 
experiência em cooperativismo é longa e diversa. Há cooperativismo de estilo clássico 
(agropecuária). Há um papel importante do setor cooperativo. Não tratei de voluntarismos e sim da 
necessidade de substituir uma etapa voluntarista por outra mais planejada e focada. 
 
René Unda - Esp. em Desenvolvimento Rural do Ministério de Inclusão Econômica e Social 
(Equador) 
 
Experiência continente sul Americano no Equador.  
O contexto latino Americano – políticas de ajuste estrutural. Gerou muito pobres.  
1980: 135 MILLONES DE PERSONAS POBRES 
2002: 221 millones de personas vivían bajo la línea de pobreza. (CEPAL)  
 
População indígena estava na marginalidade.  
Mudanças nos últimos anos, eles chegam ao poder. Num dia derrubaram o presidente, tomaram o 
congresso. E decretaram o poder. Existe uma força muito grande que é a dimensão política.  
Neste contexto político que está o movimento que vou explicar para vocês.  
O movimento indígena passa a ser o sujeito político; participa das eleições populares e em 1996 e 
2000 ganha trinta municípios em eleições e mais cinco prefeituras.  
Nabon é rural, praticamos agricultura de subsistência na montanha. Maciço com elevação de 2.300 
metros. Área ecologicamente frágil, mas abandonada historicamente. Está no Sul do oriente do 



 

Equador. Estava na linha de pobreza do país. 
NABÒN: 1999 - entre los 10 cantones más pobres del Ecuador 

 Nueve de cada diez personas son pobres (87,9%)  
 78% de la población utilizaba leña y carbón para cocinar 
 33% de Analfabetismo 
 18% Acceso a Agua Segura 
 33% de la población efectivamente ocupada 
 80% de hombres migraban temporalmente 
 50% de mujeres solteras trabajan en Cuenca como empleadas domésticas 

 
Neste momento o solo estava desgastado e eles estavam dependendo dos salários de migração.  
 
Desafios Centrais 

• Ausência de participação social 
• Risco de sobrevivência familiar 
• Debilidade da institucionalidade 

 
Uma combinação prefeita: cultura indígena e trabalho coletivo a favor de todos. Num canto onde 
não havia nenhum elemento que convocava a participação, espaço completamente marginalizado. 
Ausência de participação. A prefeita começou a convocar as pessoas, vendo com as quais poderia 
trabalhar. 
O Segundo grande desafio era o risco da sobrevivência familiar, o que fazer para reverter um 
mínimo de produção que garantisse a sobrevivência das famílias. 
A institucionalidade era débil. 
 
Modelo de gestão participativa: planejamento participativo, desenvolvimento econômico e 
concertação organizativa e institucional. 
Elementos técnicos metodológicos que devemos utilizar. Este era apenas um caminho. Nesse 
planejamento participativo temos duas dimensões. As sociedades abandonadas não têm cultura de 
planejamento e não existem especialistas que desenvolvam métodos de desenvolvimento. Por outro 
lado, temos que desenvolver nossos territórios independente, porque quando as pessoas escolhem 
espaços públicos onde discutir projetos, este é um dos produtos importantes desses processos de 
planejamento. As pessoas começam a acreditar no desenvolvimento. 
 
Concertação: universidades, ONGs, sociedade civil, instituições governamentais, órgãos de 
cooperação internacional. 
 
Orçamento participativo: Nas décadas anteriores o orçamento participativo se disseminou em todo o 
mundo. Definição de orçamento participativo: sabemos o dinheiro que temos e o quanto devemos 
aplicar em cada setor e comunidade. Priorizamos as mais urgentes para colocar o planejamento no 
trabalho do ano. 
 
A utilização dos recursos é transparente. Tem uma convocatória muito forte para a participação, 
começam a pensar que não estão sendo enganadas, começam a acreditar no desenvolvimento e no 
processo. Superar, criar confiança.  
 
Este dinheiro será distribuído equitativamente. Tínhamos convênio com universidade que nos 
permitiu desenvolver alguns indicadores. 
Distribuímos de acordo com os indicadores que foram gerados. 
 
Cada comunidade sabia o quanto elas tinham no orçamento. Isso é o que temos para esse ano. 
Utilizavam os seis eixos e com o dinheiro viam como aplicar. Inteligentemente eles priorizavam a 



 

parte da produção para manter o seu sistema de alimentação. Essa transparência supera as práticas 
clientelistas que sempre foram excludentes e corruptas. 
 
Estrutura organizativa do Cantão. No nível municipal temos um conselho do território cantonal. As 
instâncias mais importantes são as três assembléias cidadãs.  
Comitê paroquial mais abaixo, e a comunidade, comitê promelhoria. 
 
Reservatório de água, aplicação de técnicas de melhoramento do solo, produção. Para os 
camponeses que querem trabalhar isso possibilita diversificação da produção, geração de 
excedentes para o Mercado e produção par ao autoconsumo. Pensávamos em uma forma de não ter 
migração. Conseguimos atrair agências bancárias, microcrédito.  
 

Resultados relevantes: 
 

 4.500 sócios da Cooperativa  
 Capital de operação de US$ 5000.000;  
 70 Caixas Comunitarias de crédito 

 
 

 Acceso a Água Segura de 18% a 90% da população 
  Em 2008, foi declarado Cantão livre de analfabetismo 

 
Limites: 
• A migração temporal persiste em menor freqüência 
• Salário de migração, antes 70%, hoje 52% 
• Migração externa forte entre 1995 e 2000 
• A juventude não gosta do campo 

 
Lições: 

1. Planejamento Participativo 
• Abre espaços públicos de debate 
• A transparência e a distribuição é um importante fator mobilizador 
• Em sociedade marginalizadas, a liderança vem do governo local 
• Desconfiança e falta de credibilidade pode ser mudada 

 
• 2. Desenvolvimento Econômico 
• A dimensão econômica abre caminho para o processo 
• Inclusão de equipes técnicas locais é um recurso importante 

 
• 3. Debilidade Institucional 
• Municípios débeis não podem gerir-se por si só, necessitam de cooperação externa 
• É possível integrar vários municípios de uma bacia hidrográfica 

 
• 4. Políticas 
• Se constróem políticas locais 
• Além do local, fazem falta políticas nacionais 
• Necessita-se menos dependência e mais autosuficiência e interdependência na América 

Latina 
 
 
Dia 07/11/2008 – Painéis e Debates 
9:00 às 13:00h Boas Práticas Brasileiras de Gestão Social 



 

 
Banco do Nordeste do Brasil: A contribuição do Nordeste Territorial para o fortalecimento da 
governança em cadeias produtivas - Fábio Cardoso 
 
Contexto do banco. A área de atuação é NE mais norte de MG e norte do ES onde se desenvolve 
projetos territoriais e nesta área 181 agências (6%) e faz 63% do financiamento de longo prazo para 
a região e 75% do crédito rural da região. Tem que convencer os gerentes de fazer desenvolvimento 
é mais do que oferecer crédito. Integrar a dinâmica do NE à dinâmica brasileira. Experiência de 13 
anos com desenvolvimento. Desde que o BNB criou a função de agente de desenvolvimento. Saiu 
de trás da carteira. Hoje há 200 agentes de desenvolvimento. Há referências teóricas que orientam a 
ação. Há uma metodologia de trabalho que está aplicando: NE territorial, que visa aliar o crédito às 
cadeias produtivas. Desafio melhorar competitividade econômica destas cadeias. Há o projeto 
territorial da atividade econômica (PTAE). Visão de projeto com início, meio e fim. A intervenção 
tem início e data para terminar e a metodologia tem que ser apropriada pelas pessoas do lugar. A 
contratualização é importante. Metodologia: elaborar o perfil da atividade; articular os atores; 
oficina chamada “módulo mínimo” que apresenta o diagnóstico e começa um processo de discussão 
sobre as demandas identificadas para melhorar a qualidade da oferta. Identificar os entes que são 
importantes para participar do processo que se está chamando de governança; financiamentos em 
redes de negócios: formar os empreendedores, eles começam a se falar mais. Começar a quebrar as 
resistências dentro desta rede, dentro cadeia; buscar parcerias empresariais e institucionais com 
datas, prazos, responsáveis pelas ações. A visão é empresarial, é empreendedora para atingir todos 
os produtores de uma determinada região, puxar os pequenos, todos os empresários são convidados. 
Aparecem os empresários que se sentem responsabilizados pela atividade. São convidados todos, 
mas aparecem aqueles que se interessam pelo diálogo e pela construção conjunta. Uma referência 
são as cinco dimensões que orientam as práticas: econômica, tecnológica, institucional, ambiental e 
social. Tudo isso com objetivo de atender ao social. Trabalham com idéia de renda mínima. Fórum 
governança. O conceito de governança que busca criar responsabilidades, definir o papel dos atores, 
explicitarem os interesses. O banco não quer liderar nenhum destes fóruns, são os empreendedores 
que tem que lideram. Se os empresários não se dispuserem a partir o BNB também não incentiva o 
projeto. Faz uma articulação das políticas públicas disponíveis para execução no território e a partir 
daí comecem a mobilizar os atores do território. Papel das representações sociais. 
 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará: Processo de construção da gestão social dos 
territórios do Estado do Ceará - Camilo Santana e Antônio Lacerda Souto (SDT/MDA ) 
 
Processo de Construção da Gestão Social dos Territórios no estado do Ceará  
Território dos Vales do Curu e Aracatiaçu 
 
 



 

 
Contribuição nova, pois, trata-se de um processo que ainda estamos tentando construir. Se iniciou 
com as últimas eleições. 
 
Decisão política: decisão de incluir a participação popular. Necessidade de coragem política para a 
inversão das prioridades que atualmente estão consolidadas, inclusão das classes que hoje são 
preteridas. 
 
Pontos Iniciais: 
Ceará – concentração econômica em Fortaleza. 
Queda da participação da agropecuária no PIB do estado (IBGE 2000) 
Criação da comissão de desenvolvimento agrário do Ceará. Criado um conselho gestor dentro da 
Secretaria. Idéia de integrar. 
 
Dificuldade de integrar as próprias ações dentro da Secretaria.  
Criação de inúmeras Secretarias. Fortalecimento do Conselho Estadual, instância de participação e 
controle social. O conselho deveria ter um papel de controle social e a participação mais ativa, não 
apenas o papel de legitimar as políticas que vêm de cima. Formulação – convite a todos os parceiros 
para pensar a reestruturação da nova Secretaria. 



 

 
Outro ponto foi a criação de um Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, como 
gerenciar, por onde funcionaria? Criamos um espaço de diálogo. 
 
Passamos a rediscutir a forma de executar o PCPR (Programa de Combate a Pobreza Rural).  
Criação de um sistema de acompanhamento das ações. Instrumento vai permitir o maior controle 
social. 
 
Indicadores de ruralidade 
Densidade demográfica: 51,72 hab/km² 
População rural: 26.809 hab 
 
Desafios: 

• Sensibilizar e Instrumentalizar as Secretarias de Educação para a Educação do Campo; 
• Desenvolvimento de Atividades não Agrícolas; 
• Integração Rural Urbano.  

 
Proposta: 

• Constituir o Comitê Temático de Educação do Campo 
• Atualizar o PTDRS com foco na Pluriatividade. 

 
 
Diversidade Ambiental 
Desafios: 

• Definir uma Matriz Tecnológica Capaz de Produzir e Preservar os Ecossistemas Serra, 
Sertão e Litoral. 

 
Propostas: 

• Constituir Comitê Temático de Agroecologia 
• Assegurar Estratégia Metodológica de Inter-relação: Micro-territórios/Território 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversidade Cultural e Política 
Desafios: 

• Inclusão das Comunidades Tradicionais Preservando a Identidade Cultural 
• Maior Envolvimento dos Gestores Públicos e Câmaras de Vereadores 

Proposta: 
• Assegurar a Representação das Comunidades Tradicionais no Colegiado 
• Formação/Capacitação Contextualizada nas Comunidades Tradicionais 
• Retomar o Processo de Capacitação na Associação dos Municípios do Vale do Curu e Serra 

da Uruburetama – AMUV.    
 
 
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL  
 

• 2003/2004 – Constituição da Comissão de Instalação das Ações Territoriais: 2/3 sociedade 
civil e 1/3 do poder público; 

• 2004/2007 – Colegiado de Desenvolvimento Territorial – CODETER 
• 2007/2008 – Mudança do Nome do Território: Itapipoca para Vales do Curu e Aracatiaçu;  
• Constituição do Conselho de Desenvolvimento Territorial dos Vales do Curu e Aracatiaçu – 

CDT-CURU/ARACATIAÇU.  
 
PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO CDT-CURU/ARACATIAÇU 
 

1. Sessão nas Câmaras de Vereadores: 
Votação Lei autorizativa: inserção do município como sócio do CDT-CURU/ARACATIAÇU e 
repasse de recursos para a constituição de um fundo financeiro de manutenção do CDT-
CURU/ARACATIAÇU – 100,00 por município.   
Assembléias Gerais nas organizações e instituições da sociedade civil: Aprovação da inserção 
das organizações e instituições como sócias do CDT-CURU/ARACATIAÇU e repasse de 
recursos para a constituição de um fundo financeiro de manutenção do CDT-
CURU/ARACATIAÇU – 25,00 por organização e instituição 

 
RAZÕES DA LEGALIZAÇÃO DO COLEGIADO 

• Criar Instrumentos para a Auto-sustentação do Colegiado (fundo financeiro); 
• Repasse de Bens para a Estruturação da Sede do Colegiado; 
• Possibilitou um Maior Envolvimento e Empoderamento dos Atores Territoriais.  

 
Território optou por uma personalidade jurídica. Tiveram que fazer audiências na câmara de 
vereadores, para que a câmara autorize o município a se associar no conselho. Autorizar o 
município a criar um fundo para manter e garantir a sustentabilidade do território. As mesmas 



 

audiências (assembléias) foram feitas nas organizações da sociedade civil. Para autorizar as 
associações a fazerem parte do território e a contribuir com o fundo do território. Colegiado foi 
formalizado para criar e garantir a sustentabilidade (fundo) evitar a dependência da SDT. Para as 
prefeituras repassarem recursos deveria ter uma personalidade jurídica. Necessidade de um ente 
jurídico que pudesse receber os recursos da prefeitura. 
 
 
COMPOSIÇÃO E PAPEL DAS INSTÂNCIAS  

• PLENÁRIA GERAL: Instância deliberativa, composta por 124 membros – 50% da 
sociedade civil e 50% do poder público.  

• NÚCLEO TÉCNICO: Instância de Apoio Técnico da Plenária Geral. 
• NÚCLEO DIRIGENTE: Instância de Coordenação Política das Deliberações da Plenária 

Geral, composta por 6 membros.  
• ARTICULADOR TERRITORIAL: Assessor do Núcleo Dirigente. Remunerado pela 

SDT/MDA.  
 
COMITÊS TERRITORIAIS: 
 
a) Acompanhar a implementação das ações/projetos contidos no PTAI; 
b) Contribuir na elaboração de diagnóstico/estudos e elaboração dos projetos territoriais contidos no 
PTAI. 
 
1. Comitê Temático de Direitos e Desenvolvimento Social 

• Secretaria de ação social – 01 por microrregião (04) 
• Regional da FETRAECE - 01 
• Representantes dos agentes de saúde – 01 por microrregião (04) 
• Conselho tutelar – 01  
• Conselho de assistência social – 01 
• SINE/IDT – 01 

 
 
2. Comitê Temático de Organização Sustentável da Produção 

• CMDS – 01 
• MST – 01 
• SINTRAF – 01 
• COOCREDI – 01 
• DISTRITO DE IRRIGAÇÃO (COOPERATIVA DOS IRRIGANTES)- 01 
• AGEENCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - 01 
• EMATERCE - 01 
• CETRA - 01 
• INCRA – 01 
• REPRESENTAÇÃO QUILOMBOLAS - 01 
• SECRETARIA DE AGRICULTURA – 01 por microrregião (04) 
• CONAB – 01 
• STTRs – 01 
• REPRESENTAÇÃO DE PESCADORES – 01 
• REPRESENTANTE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS – 01 
• BANCO DO BRASIL – 01 
• BANCO DO NORDESTE – 01 

 
3. Comitê de Saúde, Saneamento e Acesso à Água 



 

• CAGECE - 01 
• COGERH -01 
• COMITE DE BACIAS - 01 
• SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS (SRH) - 01 
• SISAR - 01 
• FÓRUM REGIONAL DO SEMI-ÁRIDO -01 
• CODET/SDA - 01 
• SECRETARIA DE SAÚDE – 01 por microrregião (04) 
• DNOCS - 01 
• COMDEMA - 01 
• SEMACE -01 

 
4. Comitê de Educação e Cultura 

• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 01 por microrregião (04) 
• CREDE 02 – 01 
• CONSELHO ESCOLAR – 01 
• COMUNIDADES QUILOMBOLAS – 01 
• MST – 01 
• SECRETARIA DE CULTURA – 01 por microrregião (04) 
• COMITE DE CULTURA - 01 
• CVT – 01 
• COMUNIDADES INDÍGENAS – 01 
• COLÔNIA DOS PESCADORES – 01 
• REDE DAS MULHERES ARTESÃS - 01 

 
5. Comitê de Infra-estrutura 

• SECRETARIA DE OBRAS/infra-estrutura – 01 por microrregião (04) 
• SEINFRA – 01 
• CHESF – 01 
• REPRESENTANTE DO PROJETO SÃO JOSÉ – 01 
• DISTRITO DE IRRIGAÇÃO – 01 
• DNOCS – 01 
• INCRA – 01 
• SINE/IDT – 01 
• SEMACE – 01 
• IDACE – 01 
• CAGECE – 01 
• CAIXA ECONÔMICA – 01 
• DNIT – 01 
• DER – 01 

 
 
6. Comitê de Apoio a Gestão Territorial Participativa 

• NÚCLEO DIRIGENTE DO COLEGIADO – 12 
• MDA – 01 
• CODET – 01 
• AMUV – 01 
• CÂMARA DE VEREADORES – 01 por microrregião (04) 

 
7. Comitê de Ações Fundiárias.  



 

• INCRA – 01 
• MST – 01 
• STTR’s – 01 
• SINTRAF - 01 
• SDA – 01 
• DNOCS – 01 
• EMATERCE - 01 
• IDACE – 01 
• FÓRUM DOS ASSENTADOS – 01 
• MINISTÉRIO PÚBLICO – 01 
• COMUNIDADE QUILOMBOLAS – 01 
• COMUNIDADE INDÍGENA – 01 
• FUNAI – 01 
• REPRESENTANTE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO – 01 
• REGIONAL DA FETRAECE – 01 
• REPRESENTANTE DAS IGREJAS – 01 

 
Colegiado Territorial  
Desafios: 

• Preservar o Papel do Colegiado como Ator Político 
• Não Perder de Vista o Papel da Sociedade na sua Relação com o Estado 
• Criar Instrumentos de Controle e Gestão Social pelo Próprio Colegiado 
•   Constituir/Fortalecer as Bases de Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Territorial 

(ATER, Capacitação, Crédito, Comercialização, etc). 
• Integração Colegiado Territorial e Municipal  
• Integração Colegiado Territorial com o CAE 
 
Proposta: 
 
• Continuidade do Processo de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial.  
• Capacitação dos CMDS – Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentáveis  

 
PRINCIPAIS PROJETOS IMPLANTADOS  
 

1. Funcionamento da Escola Agrícola de Umirim: 
2. Centros de Artesanatos de Amontada e São Luis do Curu; 
3. Estruturação do Colegiado Territorial; 
4. Postos da COCREDI – Pentecoste e Trairi; 
5. Laboratório de Fitoterápicos; 
6. Casa de Farinha industrial; 
7. Casas de Mel; 
8. Centro de Comercialização da Agricultura Familiar; 
9. Estruturação da Base de Serviços de Comercialização. Fundamentou a criação do SECAFES; 
10. Mini-Abatedouro de Aves Caipira; 
11. Estruturação da Redes de Mulheres Artesãs 
12. Capacitação de 60 jovens para acessar o Pronaf Jovem. 
13. Pavimentação da Estrada da Banana; 
14. Processamento da Banana de Itapajé.  
 
Planejamento Territorial  
Desafios: 



 

 
• Criar uma Dinâmica Permanente no Processo de Planejamento 
• Como Trabalhar Ação Local sem Perder o Foco Territorial 
• Qualificar o Processo de Priorização/Seleção dos Projetos Territoriais.  
• Integrar as Demandas do território com a Oferta das Políticas Públicas (Matriz de Ações do 

TC e PDRS e PPA – Governo do Estado) 
• Acompanhamento e Monitoramento do Processo de Implementação dos Projetos 

Territoriais.  
• Funcionamento dos Projetos Territoriais.  
 
Propostas: 
• Capacitação do Núcleo Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos 
• Inserção do Núcleo Técnico ATES no Núcleo Técnico Territorial 
• Construir uma Matriz de Articulação de Políticas Públicas nos Três Níveis de Governo: 

Organização da Demanda e Oferta por dentro do CAE 
•  Fortalecimento da Câmara Técnica de Desenvolvimento Territorial – Braço Técnico do 

CEDR 
• Estruturação da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento da Ação de Assistência 

Técnica – proposta do CEDR.  
 

 
Banco do Brasil: Desenvolvimento Regional Sustentável - Paulo Odair Frazão 
 
Em 2003 há um novo cenário cujas características são: Assume um novo governo com uma nova 
proposta política, há um imenso contingente de população sem acesso a serviços bancários e a 
responsabilidade sócioambiental torna-se cada vez mais presente nas discussões do mundo 
corporativo. No novo cenário político, muda-se de foco, passando a ter compromisso com as 
populações excluídas, as propostas de desenvolvimento tomam um caráter inclusivo e participativo 
e reconhece-se os movimentos populares como atores do desenvolvimento, buscando fortalecer sua 
ação. O Banco do Brasil estabelecer um planejamento que desse conta deste novo contexto e com 
estas questões, propostas novas de desenvolvimento. Neste cenário, o BB lança sua estratégias de 
desenvolvimento rural sustentável. Agora vou detalhar esta experiência. Como marco conceitual 
combinam-se os marcos que tem como base a sustentabilidade dos negócios, cujos pilares são o 
social, o ambiental e o econômico. É importante também incorporar a discussão sobre as diferenças 
culturais. É importante considerar os saberes locais, as potencialidades locais, as visões que as 
pessoas têm. Portanto, esta estratégia tem como foco uma visão participativa e uma idéia de 
concertação entre as entidades que são envolvidas. Portanto, o DRS é uma estratégia negocial que 
busca impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões brasileira. Atua agregando a visão de 
cadeia de valor no apoio a atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas, 
ambientalmente corretas, sempre observando e respeitando a diversidade cultural. Seus objetivos 
envolvem: Geração de trabalho e renda; Fortalecimento da agricultura familiar; Democratização do 
acesso ao crédito; e Fortalecimento do associativismo e o cooperativismo. Os números atuais 
indicam que há: 5.904 Planos Negócios do DRS; 1.094 mil Famílias atendidas; R$ 5,14 bi em 
recursos programados; 3.998 agências do BB habilitadas; 4.758 Municípios abrangidos. Entre 2003 
e 2006 houve elaboração e teste da metodologia; em 2007 foram criadas equipes nas Unidades 
Táticas e desenvolveu-se um processo de aprendizado sobre elaboração de planos; em 2008 houve 
expansão do número de famílias beneficiadas e aperfeiçoamento do modelo de gestão. Há um 
processo de aprendizado sobre a implantação da estratégia, a partir das imperfeições identificadas 
na implementação, pois se trata de uma estratégia processual e retroalimentada. Nos espaços há 
necessidade de estruturas de governança e gestão adequadas a cada Plano de Negócios. Nesta 
estratégia de governança, é criada uma série de instâncias: Comitê Estratégico, Comitê Gestor, um 
Gerente Executivo do Projeto (contratado) e construção e apropriação de conhecimento. O Modelo 



 

de gestão no local onde estão acontecendo as coisas. Este modelo objetiva: garantir qualidade na 
implementação dos planos, maximizar os resultados para a sociedade e o BB e minimizar os riscos. 
Os pilares do modelo desenvolvimento gestão são: seletividade, resultados, visão estratégica e 
intensidade. As ferramentas utilizadas para implementação da estratégia de DRS. Os objetivos 
destas oficinas são: qualificar os planos de negócios e construir e validar o modelo de gestão. 
Especificamente elas objetivam: construir marco zero dos planos selecionados; revisar, definir e 
validar indicadores (IQDRS); formar disseminadores do modelo de gestão; e aprimorar o sistema de 
gestão de forma participativa. Foram criados indicadores para monitorar os planos de negócio. Estes 
indicadores são denominados Indicadores Qualitativos de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(IQDRS), indicador que consolida aspectos relacionados à qualidade intrínseca do Plano de 
Negócios DRS e dados da implementação do Plano de Negócios (eficiência, eficácia e efetividade). 
Além dos indicadores, os impactos do DRS são aferidos por uma série de instrumentos, que 
incluem:  

• Relatórios de fiscalização semestral. 
• Questionários de auto-avaliação semestral, respondidos pelos gerentes de agência. 
• Relatórios de consultorias. 
• Avaliação de conformidade (Dicoi). 
• Relatórios de Auditoria (Audit). 
• Indicadores de efetividade (produção, produtividade, renda, outros) 

Cada gerente responde um questionário de avaliação sobre a qualidade do seu plano. Estes 
questionários abrangem 500 planos de negócio. Este é o estágio que estamos no BB com a 
implementação da estratégia de DRS. Começou ensinando a fazer planos de negócios, depois a 
experiência foi avaliada e estendida ao Brasil, agora está passando por nova avaliação para dar 
outro salto de qualidade. 
 
Instituto Pólis: Gestão social no meio urbano - Sílvio Caccia Bava 
 
Experiência de boas práticas urbanas. 
 
1 - Situar o processo numa dimensão histórica.  
2 - Enfrentar a discussão de como trabalhar a questão urbana. 
 
 
Primeira coisa que coloca: todo o modelo de gestão serve a um projeto de desenvolvimento.  
 
Reflexão histórica: temos uma herança difícil de superar, temos um modelo de desenvolvimento 
que gera concentração de riqueza, desigualdade, pobreza e exclusão social. Esse modelo de 
desenvolvimento requer um modelo de gestão, que ate hoje continua sendo um modelo hierárquico, 
centralista, vertical, autoritário. 
 
 
Esse modelo de gestão cria problemas. 
 
Esse modelo de gestão separa a economia das políticas sociais.  
1 - Separar o tratamento das questões econômicas das questões sociais. É muito importante que 
dialoguem. Mas partimos de uma realidade, uma realidade que foi construída nos anos 1990. 
Começa pela primeira vez 1989, com Collor, Consenso de Washignton, fortalecimento modelo 
neoliberal. Separação da política substantiva e da democracia do nosso regime político democrático. 
Houve uma fragilização enorme do Estado, no sentido da indução do desenvolvimento. 
 
O que aconteceu neste cenário?  
A pobreza se torna naturalizada. É natural as pessoas serem pobres, não se questiona o que constrói 



 

e produz a pobreza. É um modelo que só trata o alívio da pobreza. Ao se pensar: Quais são as 
políticas públicas que geram a pobreza? 
 
 
As políticas de combate a pobreza não erradicam a pobreza. Educação, saúde, outras políticas 
sociais foram precarizadas. As pessoas cada vez mais são empurradas para os setores privados. Isso 
é uma lógica da política, não é um acidente. 
 
Qual o Brasil futuro que queremos no marco do modelo neoliberal. Não existe. O neoliberalismo 
não pensa o futuro, não planeja, ele apenas trata o presente. Isso fragiliza o Estado como condutor 
do desenvolvimento. 
 
O desenvolvimento local ressurge como proposta contra-hegemônica 
 
Resistência democrática que se articula a partir dos movimentos sociais com os governos locais: 
onde se gestam as práticas inovadoras, modelos alternativos. Lembra que o desenvolvimento local 
surge como uma critica, uma pratica contra-hegemônica. Ele surge no auge da era neoliberal.  
Participação, práticas inovadoras. Boas práticas. Iniciam-se práticas de potenciar a capacidade dos 
governos locais implementarem políticas nesta perspectiva. Sem nenhum recorte político. 
Como lidamos com o poder local, municipal, sempre tão conservador? 
Como trabalhamos com a concentração de recursos nas mãos do governo federal? Apenas 20% dos 
recursos públicos ficam nas mãos dos governos municipais. 
 
Gera uma nova proposta de modelo de gestão: 

– Descentralizado 
– Participativo 
– Voltado para atender os interesses da maioria 
– Reforçando políticas sociais 
– Valorizando a interlocução com movimentos sociais. 

 
Política de inversão de prioridades. Surgem iniciativas que apontam caminhos, exemplo o 
orçamento participativo. Importância de conciliar o conteúdo com a participação. Ele tem que estar 
associado a um projeto de desenvolvimento, a participação em geral tem que estar associada a um 
processo de desenvolvimento. Pressão associada ao governo local que aspira por transformações 
maiores e faz pressão nesta direção.  
 
Eleição do governo Lula. Mudanças.  
 
A questão social ganha importância com o governo Lula 
 
Priorização das políticas voltadas para os mais pobres, inicia com o Fome Zero. 
Melhoria significativa do salário mínimo. 
Bolsa família. 
Pronaf. 
Territórios da Cidadania. 
 
Ressalta a importância das empresas públicas que interiorizam essa perspectiva, no sentido de 
buscar a inclusão produtiva. Rede de tecnologias sociais, microcrédito, apoio a cultura. 
 
Abre-se a discussão sobre alternativas de desenvolvimento nacional 
Abre-se a discussão sobre alternativa de desenvolvimento nacional: PAC, Mercosul, Unasul, Brasil 
liderando as negociações na OMC. 



 

 
Desafios: 

• A maior presença e atuação da sociedade civil que se organiza na defesa de direitos. 
• Democratizar a democracia, buscar mecanismos onde a participação seja decisiva, 

atualmente ela é apenas consultiva. 
• Recuperar o papel do Estado como indutor do desenvolvimento. 
• Políticas de equidade. 
• Quais os entraves ao desenvolvimento local e como ultrapassa-los? 

 
Uma nova abordagem para o desenvolvimento territorial 
Políticas nacionais de apoio ao desenvolvimento local.  
Com base nos acúmulos de experiências locais - passar a uma nova política de desenvolvimento do 
território. 
 
Coisas que chamaram atenção: o impacto da renda das classes mais pobres (e que estavam 
excluídas) pela renda do Bolsa Família. 
 
Nossa sociedade no modelo de desenvolvimento atual se organiza em circuitos longos de produção 
e consumo.  
Os processos de circuitos longos é concentrador de riqueza e remete a riqueza como um aspirador 
que pega a poupança local e joga para o mercado internacional. 
Precisamos de infra-estrutura para escoar esses produtos, portos, ferrovias, rodovias. 
 
Circuitos longos e circuitos curtos de produção e consumo. 
 
Circuitos longos 

– Capital intensivos 
– Alta tecnologia 
– Grande consumo de energia. 
– Poupador de mão-de-obra 
– Concentrador da propriedade 
– Concentrador de riqueza 
– Remete a riqueza para o espaço internacional 

Circuitos curtos 
– Baixa necessidade de capital 
– Baixa tecnologia 
– Baixo consumo de energia. 
– Mão-de-obra intensivo 
– Fortalece o pequeno e médio empreendedor 
– Circula a riqueza no território.  

 
Alternativas aos circuitos longos: Estimular circuitos curtos de produção e consumo. Entra no 
rurbano. Caso de cinturões das cidades, agricultores que fornecem alimentos para as cidades. Muito 
mais importante porque permite uma alimentação mais saudável, mais diversificada e que respeita 
as particularidades locais. 
Uma forma de estimular: mudar a lei das compras públicas das prefeituras. Acesso facilitado a 
mercados institucionais. Como defender os direitos humanos. 
 
Nossa riqueza pode ficar mais no território ao invés de sair e ir para os mercados internacionais, 
sendo foco de especulação? Bolsa escola era um investimento, mais do que um gasto. Evitava 
repetições, gastos nas escolas. 
 



 

Iniciativas que vão na direção de tentar cercar os problemas, mas temos que mexer na lógica da 
produção e do consumo. 
 
Precisamos pensar com ousadia. Reconhecer algo que está invisível, a existência desses circuitos 
curtos. Eles já existem em todos os lugares, são rurais e urbanos. 
 
Se os circuitos curtos pudessem ser uma prioridade e precisa contar com o apoio do Estado. Se não 
for possível mudar o modelo de desenvolvimento nosso futuro estará comprometido. Aproveitar 
esse acumulo de vinte anos de experiência de democratização no país para aproveitar essa janela de 
oportunidades. 
 
 
Coordenador de Mesa: Manoelita - BNB 
 
14:30 às 16:30h Mesa redonda: A perspectiva sobre a gestão social para o desenvolvimento 
sustentável e democrático dos territórios, na visão dos representantes governamentais, dos 
movimentos sociais, colegiados territoriais e das entidades de fomento 
 
Coordenação de mesa: Ronald Lobato - Secretário de Planejamento da Bahia  
 
Ibase: Território, Identidade e Soberania - Itamar Silva 
 
Minha contribuição na perspectiva de trazer uma metodologia de abordagem de desenvolvimento 
comunitário que o Ibase tem utilizado nos últimos anos. Ibase é um instituto de pesquisa que 
também tem projetos de intervenção. O Ibase foi convidado a instituir uma agência de 
desenvolvimento em Cidade de Deus. O convite foi de Furnas Centrais Elétricas que encomendou 
um projeto de desenvolvimento local: núcleos de integração, um projeto comunitário. Que faz é 
quem está no dia-a-dia nas comunidades. Condicionalidades: áreas de influência de Furnas e quatro 
perfis: comunidades localizados no entorno de lixão, quilombolas, assentados, barragens. E que a 
comunidade já tivesse um embrião de organização na comunidade e que as lideranças aceitassem a 
entrada do projeto. No local de implantação do projeto no Rio há uma discussão sobre o que fazer 
com os catadores (Jardim Gramacho). Cinco etapas metodológicas: o contato com as comunidades 
com conversas e contatos com a população local; começa a elaborar o diagnóstico social; formação 
de fóruns comunitários; elaboração de um plano de ação; início da implantação do próprio plano. 
Aposta no fortalecimento da ação comunitária e encontrar caminhos para buscar parcerias para 
encontrar recursos para manter o projetos. O projeto reserva um recurso para um projeto referência. 
Depois de feito o plano, o fórum define um projeto que eles tenham condições de implementar as 
ações. Tudo que se produz ao longo do projeto deve ser publicizado, tornar visível. Todas as 
organizações recebem os projetos e o pleno é amplamente discutido. Uma preocupação da escrita 
para apropriação local. Em cada experiência tem um telecentro, que é uma forma de aproximar os 
jovens da proposta. Depois de plano de ação tem a elaboração de um plano de referência. Tem 
projetos no ES, no RJ. No Rio optaram por uma projeto de construção de um tele-centro e um 
espaço de referência. No quilombo foi uma cozinha comunitária, aliada à valorização do congo para 
resgatar a cozinha tradicional. Em Araçatiba é um espaço de costura (culturarte). Em Chapada dos 
Guimarães, havia propostas diferenciadas, prevaleceu a criação de uma casa de farinha. Em cada 
lugar o projeto vai se adaptando às condicionalidades do local. Alguns desafios ou questões. 1 a 
sustentação do processo de mobilização e participação. Não metodologia são contratados agentes 
locais para articular os atores da localidade; 2 ferramentas e instrumentos de apoio: tem que 
perceber as conexões do local com o mais amplo; 3 autonomia do tele-centro: como manter sua 
sustentabilidade?; 4 tempo de maturação deste projeto. É muito pouco tempo para provocar 
mudanças estruturais. 
 



 

Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional/MI - Henrique Villa Ferreira 
Desenvolvimento Regional do Brasil 
1 – Sempre foi vertical, setorial e comandado pelo Governo Federal.  
CENTRALIZAÇÃO: De cima para baixo e concorrendo com outros setores, com transportes, 
cultura. Posto como outro setor, concorrente com todos os outros. Como se Brasília sempre 
soubesse o que era melhor para cada região.  
 
2 – portanto, participação e controle social foi algo que nunca se discutiu. Não existia. 
 
3 – Sempre foi patrocinado por grandes projetos, sempre foi operado a partir de grandes projetos. 
Pólo industrial de Manaus, planta automobilística, energética, rodovia. 
 
4 – Escala macro-regional. Voltada para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eram as grandes regiões 
problema. Não existe escala única de interpretação. 
 
PLANEJAMENTO: Nos afastamos do planejamento no Brasil, o planejamento regional também. 
Deixamos de pensar nessas grandes regiões brasileiras. O que aconteceu nestes 20 anos? Nosso país 
é desigual. Com a ausência do desenvolvimento, cristalizamos desigualdades inter-regionais e 
criamos diferenças intra-regionais. Isso acontece quando deixamos o desenvolvimento ser regulado 
somente pelo Estado. Só em 2205 o MIN passou a ter uma definição institucional. 
 
Desenvolvimento regional, resgate da cidadania, possibilidade de tornar territórios competitivos. 
Sinais de retomada do planejamento.  
 
2007 - quebrando o paradigma de pensar o desenvolvimento regional de cima para baixo. A política 
deve ser minimamente respaldada pelos atores sociais no território.  
 
O social é o elo fundamental desse governo. 
 
A política social é diferente da política regional. A política social olha para o cidadão, para a 
pobreza. A política regional olha para o território desigual. 
 
Política duas bases: organização social e geração de renda. 
 
Novo paradigma. 
 
Os atores organizados dão o tom de todo o processo. Organização - atores comprometidos e 
acordados para o processo. Proposta de geração emprego e renda, por meio de um instrumento – 
arranjo produtivo local.  
 
Desafios: 
 
Dificuldade quebra da cultura individualista, status quo. 
 
A superação da desconfiança e a falta de credibilidade.  
 
Participação e representação. Representantes que não representam seus movimentos, são 
representantes dele mesmos. 
 
 
Representante dos Colegiados Territoriais – João de Deus (Território Aracati Açú) 
 



 

Primeira vez que a sociedade civil está na mesa. Com o território da cidadania percebemos que o 
poder público não queria se unir com a sociedade civil. Para criar o conselho teve que ter discussão 
nas comunidades, envolver o povo. Era importante que a gente pudesse trabalhar o coletivo, pra que 
todo mundo pudesse pôr a mão na massa. Já havia uma discussão no território antes de chegar a 
política de desenvolvimento territorial. Diante das discussões foi criada a comissão para formar o 
território. A comissão deu continuidade as discussões do território. A gente viu que com o tempo 
diminuiu a participação do poder público. Agora em 2008 passou a ser território da cidadania. A 
gente continua percebendo que o poder público continua não querendo se unir com a sociedade 
civil. Mesmo diante de tudo isso, a sociedade civil segurou o processo durante cinco anos. E 
convencer que o benefício não era para o município, que beneficiava todo o território. Quando o 
governo divulgou que tinha recursos para o Território da Cidadania muita gente apareceu na 
reunião. Antes de criar o conselho a gente fez mobilização nas comunidades; e também convocou o 
poder público. A gente estabeleceu que os representantes escolhidos pelas organizações deveriam 
comparecer as reuniões, para não haver problemas de falta de repasse de informações. Nós não ficar 
esperando que o governo mande, temos que agir, que buscar os recursos. Hoje passa primeiramente 
pelas comunidades, pra saber quais as prioridades que eles gostariam que fossem levadas ao 
governo. E temos uma escola família para formar os jovens para eles ficarem na agricultura, 
produzindo. Nós temos que juntar campo e cidade. A cidade vive sem a cidade? A cidade, as 
empresas e grandes autoridades eles não vivem sem o campo. Pedimos pra ver o homem como bons 
olhos. 
 
CONTAG - Manoel dos Santos 
Gestão social para o desenvolvimento sustentável e democrático. 
 
 
Criação da SDT, 2003, eles propuseram a criação e indicaram o secretário Humberto Oliveira. 
Importante focar os territórios quando falamos de gestão social. Brasil possui uma imensa 
amplitude e uma diversificação muito acentuada. 
 
Importante política territorial para resgatarmos a nossa identidade e a valorização de nossa base.  
 
Com quem precisamos nos articular? Focar no resgate da auto-estima das pessoas que estão no 
território. Tradicionalmente, a educação no campo sempre veio contribuir com o desenraizamento 
dos valores e culturas territoriais. Até pouco tempo grande parte dos agricultores tinham vergonha 
de dizer que tinham vindo do campo, da agricultura. Precisamos desconstruir a forma como fomos 
educados. 
 
Construir novos paradigmas.  
 
Por isso a primeira importância do território: fomos educados para ter uma visão individualista. 
Importante discutir a importância da organização em todos os lugares. Fazer o processo da vida 
cidadã. O território vem diretamente fazer esse processo da discussão para além da organização 
específica. Discutir os problemas coletivos e simultâneos a diversos atores.  
 
Ao mesmo tempo importante perceber que a gestão democrática deve estar construída em cima de 
valores e questões democráticas. 
 
Não acontecerá o desenvolvimento social e democrático se não estiver construída essa visão nas três 
esferas de governo. Ou então difícil a construção da política no território.  
 
Nós temos dificuldade de faver articulação entre os municípios, estados e nacional. 
Mudança requer a articulação entre todas as instâncias do governo. Não construiremos cidadania e 



 

gestão democrática, social e participativa se não se escuta as comunidades e as pessoas. Ou se não 
tivermos o Estado. 
 
Muito se fala em gestão participativa, mas se quer o referendo da população para as ações, ao 
mesmo tempo em que não se escuta o que a comunidade quer. Há muito espaço a ser trabalhado 
entre Estado, governos, sociedade civil.  
 
A política no Brasil sempre deve começar pela sustentabilidade ambiental. 
É preciso resolver a questão social a partir da gestão social. 
 
 
17:00 às 18:30h - Apresentação da Relatoria 
Coordenador de mesa: Carlos Miranda - Especialista em Desenvolvimento Rural, IICA 
Equip e OPPA/CPDA /UFRRJ 
 
Sergio Leite  
A perspectiva do OPPA na colaboração com o IICA dá-se a partir de cinco eixos básicos. Gestão 
Social dos Territórios, Sistema de Financiamento para pensar o Desenvolvimento Territorial, as 
Novas Institucionalidades voltadas para o Desenvolvimento Territorial, o Marco Jurídico 
Administrativos e a Análise Comparativa de Políticas Públicas.  
 
Os cinco tópicos são objeto de uma plataforma virtual aberta a participação de todos, continuar esse 
debate depois, apresentando idéias, textos. Motivar e mobilizar essa discussão. 
 
Esta mesa não tem a pretensão de trazer tudo o que foi dito nestes três dias, mas pegaremos alguns 
pontos que foram objeto das pessoas e da platéia que fizeram intervenções.  
 
Alguns pontos a partir, também, dos cinco eixos que nos é interesse. 
 
Encontro passado, fechamos a relatoria, trabalhando em três pontos: Territorialização das políticas 
públicas, Territorialização do desenvolvimento e Territorialização da governança.  
 
É importante chamar atenção para como esses três pontos estão voltados para a idéia de gestão dos 
territórios.  
 
A gestão social pode ser percebida através diferentes maneiras: gestão para quê? Para que tipo de 
desenvolvimento? Até o debate de questões mais técnicas, como os instrumentos voltados para a 
ampliação da gestão social no território. 
 
Importante ter em mente que todo esse movimento de construção dos territórios e debates dos 
territórios é fruto de um processo histórico.  
A mudança social requer e inclui a gestão social e tem que ver com um processos de aprendizado. 
Trabalho com a idéia de participação social nos seus diferentes espaços e com a idéia de controle 
social.  
 
Neste processo sobressai a questão do conhecimento dos atores, experiências que precisam ser 
consolidadas, exploradas. Que não estão esgotadas.  
 
A CNDRSS foi um exemplo de como a dimensão processual é importante. O rico foi o fato de um 
país como o Brasil fazer um movimento de consulta e participação dos atores em diferentes escalas. 
Os acúmulos das escalas se refletiram no debate e no documento da Conferência.  
 



 

Assim, um primeiro ponto importante é a constituição e a abertura de canais de diálogo entre os 
atores. Ficou mais fácil, agora, desenvolver instrumentos como este. A capacidade de diálogo foi 
ampliada nesse movimento. No que tange a gestão e ao controle social é importante avançar não 
apenas no nível do território, da sociedade civil, mas também dos órgãos públicos e das esferas mais 
amplas, como a federal. Central a constituição de instrumentos que consolidem e ampliem a 
transparência das operações com os recursos que são aplicados.  
 
Outro ponto que chamou atenção é que a diversidade dos territórios brasileiros implica uma 
diferenciação desse processo muito forte: seja em relação a forma como se dá a construção do 
território, seja com relação à temporalidade requerida para que esse processo se conclua. Há um 
tempo de política e um tempo do movimento social, às vezes caminham juntos às vezes separados.  
 
Chama atenção para a fala do Sachs: as experiências são diferentes e é preciso ter cuidado ao se 
exacerbar as boas práticas. Ao mesmo tempo precisamos pensar nos mecanismos através dos quais 
dar escala a alguns processos sem perder a riqueza do caráter especifico, a marca de cada um dos 
territórios. Esse movimento não deve ser dar da mesma forma em todos os territórios. Destaca 
Hirshman para reforçar que os movimentos dos processos de desenvolvimento não obedecem as 
mesmas seqüências, eles se diferenciam.  
 
A gestão social foi pensada em cinco dimensões: 
Não são excludentes. 
1 – idéia de gestão social e desenvolvimento territorial como uma luta social contra a pobreza. Pode 
ser estrutural ou de curto prazo, mais emergencial. 
2 – desenvolvimento territorial e gestão social como um processo de combate a desigualdade. Pensa 
a diferença a desigualdade que e uma marca da sociedade brasileira. 
3 – outra idéia de gestão social e desenvolvimento territorial ligado a idéia de cadeias produtivas. 
Próximo a lógica bancária de financiamento de cadeias e arranjos produtivos. 
4 – território como espaço próprio de geração de rendas sociais. Pensa além das externalidades e da 
capacidade dos setores privados gerarem renda social. 
5 – idéia de território desenvolvimento e gestão como dimensão estratégica do desenvolvimento. O 
que implica arranjos institucionais que permitam alcançar este estágio. Os atores e o Estado estão 
tratando de uma dimensão pública. 
 
Importante pensar como esses prazos e horizontes se misturam, pensar inclusive como se pensa 
num investimento ou financiamento de curto prazo ou outras iniciativas que têm maturação no 
longo e médio prazo. 
 
Dois pontos: 
Fundamental pensar na construção de uma proposta de contratualização. Eu prefiro a palavra 
pactuação pelo desenvolvimento. Compromisso em torno de um projeto em comum.  
Esse compromisso tem que se dar na escala territorial, pois é no território que se da a articulação 
das políticas públicas, especialmente as políticas públicas setoriais. Tem que ser um encontro dos 
dois movimentos (cima para baixo, baixo para cima), e talvez o território seja o melhor lugar para 
isso. 
 
 
Leonilde Medeiros 
 
Entender os processos da sociedade pra ressaltar os pontos. A questão chave é como os problemas 
se fazem ver. Como os problemas emergem? O tema do conflito é um tema central. Há uma 
tendência a fazer sentir que o conflito não existe, ele é constitutivo da vida em sociedade. No 
desenvolvimento territorial se dão em torno dos interesses econômicos. Os interesses podem ser 



 

contratualizados, os valores e projetos não! Os conflitos produzem novos valores, temas e 
demandas por direitos e reconhecimentos. Os conflitos produziram novos atores. Uma dimensão 
política central: autoestima para grupos sociais, abrem novas esferas de tensão. Frente de tensão 
importante: o caso das terras indígenas, dificuldades de reconhecimento de terras de quilombolas, 
os esforços de estigmatização dos assentados. Categoria de dimensão da luta política. As vezes 
envolvem até parceiros dentro dos territórios. A questão que parece central o caminho para pensar a 
democratização tem que gerar capacidades de gerenciar os conflitos. A afirmação de identidades no 
campo vem passando por uma positivação da agricultura familiar. Políticas públicas de educação no 
campo vem trabalhando para ressignificar o rural. Outro aspecto é certo silêncio sobre a questão 
fundiária. É uma questão central. Como o território pode ter projetos de longo prazo sem pensar 
mecanismos de reprodução em longo prazo geracional dos agricultores. Pensar o território na 
dimensão multidemensional implica pensar que muito do que ocorre para o território ocorre fora do 
território. Desafio de pensar que um marco político não tem poder de resolver as questões e de criar 
realidades. Uma questão: pensar a lei não como algo produzido a partir de um centro, mas um 
processo que de alguma maneira reflita as relações sociais e pensar os marcos já existentes que 
tencionam a própria existentes dos territórios. Um desafio é construir um marco que se possa rever 
a idéia de prefeiturização. Participação vira uma palavra mágica, que implica condições para a 
participação. A participação política implica ter capital para participação. Outro problema é que a 
participação de um grupo que sempre participa dos mesmos eventos: participação implica ter tempo 
livre. Pensar o desenvolvimento para além dos territórios. Como se fosse possível promover de 
estritamente rural. 
 
Philippe Bonnal 
Falar de dois temas parcialmente tratados por Sergio e Nelson em suas falas: 
O primeiro é a diversidade dos territórios e a tradução em termos de instituições.  
A outra é a questão de como são tomadas das decisões estratégicas. 
 
Apontar que os territórios em sua diversidade correspondem a políticas públicas de 
desenvolvimento territorial diferentes e essas políticas induzem a criação e fortalecimento de 
instituições deiferentes no nível local.  
 
Reconheço três tipos de políticas públicas: 
 
1 - Desconcentradas: ator principal é o governo federal. As resposnabilidades e as regras são 
definidas no nível federal. Os atores descentralizados, adaptam a política a realidade local. Bolsa 
família, luz para todos. 
 
2 - Descentralizadas: separação dos poderes entre as diversas esferas públicas -nacional estadual e 
local- e compartilhar o poder entre o Estado e a sociedade civil em todas as instâncias. Políticas 
mais exigentes. Caso SUS. Conseguiu colocar em sintonia os três níveis de poder. 
 
3 - Projetos territoriais coletivos articulados pelo Estado: nesse caso são os atores locais que têm 
essa iniciativa e o Estado aparece, depois, como formadores de regras e para repartir os recursos 
financeiros. Os projetos podem surgir no seio da sociedade civil e depois se transformar em política 
pública, caso da do P1M1 e do Proambiente, ou a política pública pode fomentar projetos 
territoriais (Territórios de Identidade). 
 
Três tipos de políticas diferentes requerem instituições diferentes. 
 
Primeiro caso a instituição tem que permitir que os recursos cheguem efetivamente às famílias. 
Sistema de representação. 
 



 

No segundo instituição local deve ser capaz de fazer propostas estratégicas para compartilhar o 
poder com o Estado. 
 
No terceiro caso a política deve ser capaz de identificar projetos que têm sentido e que têm impacto 
sobre os atores locais. Esses projetos evem ser capazes de induzir um processo de desenvolvimento 
posterior. 
 
Podemos associar o Territórios da Cidadania uma política desconcentrada, mais do que a uma 
política descentralizada, uma vez que as regras vêm mais da esfera nacional. Território de 
identidade corresponde ao terceiro tipo de política projeto coletivo territorial. Não é uma 
contradição, mas uma difícil coerência entre os dois tipos de projetos. 
 
Esses territórios são dinâmicos, e eles respondem também a uma coisa que não foi falada aqui 
diretamente, mas que foi falada na discussão CODETER: as diferentes temporalidades. 
Temporalidade política que tem que ver com a agenda política e a temporalidade do 
desenvolvimento (do processo) é geralmente mais comprida leva mais tempo, incluindo o tempo da 
capacitação dos homens, o tempo dos recursos humanos. São tempos diferentes.  
Territórios cidadania – temporalidade política.  
Identidade mais tempo, lógica do desenvolvimento local. 
 
Minha preocupação é a de tomar em conta essas limitações para pensar nas instituições e na gestão 
social. 
 
O terceiro ponto é a dimensão estratégica do desenvolvimento territorial.  
Para isso é necessário criar capacidade de fomentar processos decisórios na arena local. 
Necessidade de entrar nessa fase. Gestão social com dois objetivos: promover o desenvolvimento 
humano egerar a capacidade de tomada de decisão estratégica no nível local.  
Ainda não existe essa capacidade. Até agora o que se tem conseguido é um sistema democrático 
forte no nível local. Isso permite associar os atores e representar os mesmos de maneira imperfeita 
(segmentos invisíveis).  A capacidade de tomar decisões estratégicas ainda é reduzida. 
 
Primeiro ponto levantado que tem que ver com atores sociais e espaços de participação no nível 
local. Necessário rever os atores. Todas as discussões em torno do Estado e da sociedade civil e dos 
limites da participação. São poucos os políticos, existem muitos funcionários públicos, mas são 
poucas as pessoas com capacidade de atender as demandas da sociedade. 
Os técnicos no nível local são pouquíssimos. Resume-se muitas vezes ao articulador e os apoios de 
ONGs e a Emater. Refexão sobre a competência local e sobre a identificação prospectiva que 
poderia ser trabalhada. 
 
Nível dos espaços de articulação: confusão criada pelos atores. Responsabilidades diferentes. O 
colegiado permite que as especificidades e responsabilidades específicas se expressem.  
Penso no caso da França apresentado, que tinha um sindicato misto composto de políticos e um 
conselho de desenvolvimento composto exclusivamente pela sociedade civil. A sociedade civil 
monta as propostas e os políticos tomam as decisões. Há uma clara divisão dos papéis. Pensar que 
por trás dessas institucionalidade há uma reflexão que procura fortalecer e aprimorar os processos 
de desenvolvimento territorial. Estado toma decisões de maneira mais firme, a sociedade civil se vê 
mais capaz de formular propostas e propostas mais contundentes, mais firmes. 
Importante ter em mente que tomar decisões estratégicas no nível local implica recursos financeiros. 
Sem recursos não há desenvolvimento. As políticas de combate à fome não são políticas de 
desenvolvimento local. Uma não implica a outra. É preciso repensar o sistema de financiamento. 
 
 



 

Ademir Cazella 
 
Se tivesse que resumir retomaria o a Tânia: como vencer a herança do pires. Se não conseguir 
romper esta herança está fadado a ficar por muito tempo na fase inicial de mobilização. A idéia de 
contrapartidas, o território tem que ter capacidade para ir além do pegar recursos do Proinf. Por 
onde começar? Estamos vivendo um período de reabilitação do planejamento. Que faz tem que ter 
projetos estratégicos e têm que ter recursos para elaborar projetos estratégicos. Dois elementos: 1 
necessidade de aumentar a escala, ultrapassar a fase dos projetos-pilotos, precisamos colocar os 
zeros: arquipélago desarticulado de ações de desenvolvimento; 2 risco da elitização das ações de 
desenvolvimento (organizados com acesso a informações e na contemplar os invisíveis). Duas 
pistas: uma delas é a experiência do cred-amigo do BNB. Com importante participação das 
mulheres. A grande maioria são microempreendedores informais. Vem da experiência de 
Bangladesh. Que não é eminentemente urbana. Outra: é o Cresol/Baser. Uma das iniciativas das 
mais contundentes do Brasil. A capacidade dos créditos solidários e incorporação de agricultores 
familiares. Há um grande campo ainda a ser explorado. Uma lógica administrativa dos recursos 
públicos. Pensar num sistema próprio de organização: preconceito em relação à possibilidade de 
criar uma experiência no NE. Necessidade das células de inovações nos territórios que parecem que 
devem estar muito próximas das unidades de financiamento dos recursos. 
 
Nelson Delgado 
Dois pontos para chamar a atenção.  
O primeiro, é que temos três princípios básicos na discussão da abordagem territorial. O primeiro 
deles é que o desenvolvimento territorial deve ser endógeno, deve ser pensado e estruturado a partir 
e no território. Não pode ser, nunca, autárquico. Um princípio importante das nossas discussões. 
Isso tem algumas implicações. Temos que identificar as capacidades endógenas e as janelas de 
oportunidades endógenas do território, mas também contemplar os mecanismos de articulação entre 
os territórios e as múltiplas escalas do desenvolvimento. Esse é o desafio. A institucionalidade 
territorial tem que poder enfrentar esses dois tipos diversos de desafios. 
Nessa nossa discussão de território e desenvolvimento territorial é central reconhecer a existência 
da grande diversidade e desigualdade do território brasileiro. Isso novamente tem implicações. 
Implica que as potencialidades e os obstáculos são muito diversos, o que significa que não há um 
modelo único de desenvolvimento territorial. Não é possível também formular um projeto de 
desenvolvimento padrão. A diversidade de territórios nos traz uma diversidade de elementos 
políticos que se diferenciam de território para território. Cada um desses elementos podem 
funcionar como alavancas fundamentais para você construir seu projeto estratégico. 
 
Um terceiro princípio é que as regras de jogo da institucionalidade territorial devem estar 
enviezadas para os mais fracos. Algusn chamam isso de “discriminação dos mais pobres” pelas 
políticas públicas. Isso é também absolutamente central e tem uma implicação: a construção de um 
projeto estratégico para o território vai ter que se posicionar frente a esse principio. Deve ser um 
conjunto estratégico de ações para o território, incluindo um conjunto mais amplo de atores. A 
construção desse projeto é um processo essencialmente conflitivo em torno de um projeto 
hegemônico de território. 
 
Paradoxo ao desafio que Favareto colocou na sua fala e que é um desafio que já vem sendo 
construído na literatura.  
Avançamos na democratização, mas avançamos muito pouco na capacidade de construir instituições 
que possam pensar alternativas econômicas para os territórios.  
Desenvolvimento Territorial: Esse processo não se refere apenas à questão de você construir um 
projeto estratégico no território com capacidade de aglutinar forças e interesses diversos, mas 
também diz respeito à nossa capacidade de criar instituições abertas à inovação.  
 



 

 


