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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é analisar os fatores políticos institucionais que 
contribuem para o processo de interação e articulação de conselhos e fóruns 
participativos na perspectiva da gestão social do desenvolvimento rural 
sustentável em espaços territoriais. A construção de Arranjos institucionais a partir 
de instâncias colegiadas desde os municípios, passando pelo espaço territorial, 
estadual até o nível nacional tem se colocado nas políticas públicas na 
perspectiva de ampliar a participação e o controle social nos diversos níveis a 
partir do processo de descentralização. Diversos fatores de ordem político-
institucional interferem no processo de interação e de articulação dessas 
instâncias na perspectiva de construir processos de gestão social que promovam 
estratégias de desenvolvimento territorial rural sustentável, na construção de 
pactos socais que reflitam a diversidade, a pluralidade e a singularidade dos 
diversos territórios nas políticas de desenvolvimento rural. Os capítulos deste 
trabalho representam o resultado da reflexão de diversos autores, estudos e 
pesquisas sobre a gestão social do desenvolvimento rural Sustentável no enfoque 
territorial, as reflexões dos atores participantes dos fóruns e conselhos 
entrevistados e da observação participante da pesquisadora. Na primeira parte 
trata-se da questão da descentralização, da participação e da gestão social em 
processos de desenvolvimento rural sustentável e o tema da articulação de fóruns 
e conselhos participativos na gestão social do Desenvolvimento Rural 
Sustentável. A segunda parte aborda a discussão sobre os espaços de gestão 
social nas Políticas da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do 
Ministério de Desenvolvimento Agrário e do Plano Integrado de Desenvolvimento 
Local do Governo do Estado de Pernambuco. As terceira e quarta partes incluem-
se os resultados da pesquisa realizada em dois municípios de Pernambuco, - 
Águas Belas e Iati, - os quais estão inseridos no território de atuação das políticas 
da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA e do Governo do Estado de 
Pernambuco. O período da análise compreendeu os anos de 2003 a 2006 e 
envolveu entrevistas de grupos focais com instâncias municipais, entrevistas 
individuais com participantes de instâncias territoriais, gestores, técnicos, 
conselheiros estaduais e nacionais e observação participante em reuniões e 
oficinas. As suposições desta pesquisa estiveram centradas na idéia que a 
predisposição dos gestores das políticas públicas nas três esferas de poder para 
o trabalho participativo e integrado amplia a possibilidade da articulação horizontal 
e vertical dos Conselhos e Fóruns participativos e que a articulação entre essas 
instâncias colegiadas amplia as possibilidades de influenciar políticas públicas 
desde seu desenho, até a implementação e posteriormente o monitoramento e 
avaliação. Busca-se encontrar os fatores políticos institucionais que atuam no 
processo de interação e articulação dessas instâncias no intuito de aprofundar o 
conhecimento sobre este arranjo e buscar identificar estratégias para o seu 
fortalecimento.  Assim a pesquisa amplia a discussão de diversas pesquisas 
realizadas com foco nas instâncias municipais para ter um olhar mais ampliado 
para os demais recortes territoriais com suas instâncias colegiadas para a gestão 
social do desenvolvimento rural. 
 
Palavras-Chave: Gestão Social, Desenvolvimento Rural Sustentável, Território, 
Articulação, Conselhos e Fóruns Participativos·. 

 
 



 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is to analyze the institutional political factors 
that contribute for the process of interaction and joint of participative 
groups and sessions in the perspective of the social term of office of the 
sustainable agricultural development in territorial spaces. The construction 
of institutional Arrangements from student body instances since the cities, 
passing for the territorial, state space until the national level has been 
placed in the public politics in the perspective to extend the participation 
and the social control in the diverse levels from the decentralization 
process. Diverse factors of politician-institutional order intervene with 
the interaction process and of social joint of these instances in the 
perspective to construct processes of term of office that promote strategies 
of sustainable agricultural territorial development, in the construction of 
pacts you beat that they reflect the diversity, the plurality and the 
singularity of the diverse territories in the politics of agricultural 
development. The chapters of this work represent the result of the reflection of 
diverse authors, studies and research on the term of office of the Sustainable 
agricultural development in the territorial approach. The first part is 
about the question of the decentralization, of the participation and the 
term of office in processes of sustainable agricultural development and the 
the participative subject of the joint of sessions and groups in the term of 
office of the Sustainable Agricultural Development. The second third part 
approaches the quarrel on the spaces of term of office in the 
Politics of the Secretariat of Territorial Development (SDT) of the Ministry 
of Agrarian Development and the Integrated Plan of Local Development of the 
Government of the State of Pernambuco. The third and fourth part includes the 
results of the research carried through in two cities of Pernambuco,- Águas Belas 
and Iati,- which is inserted in the territory of performance of the 
politics of the Office of Territorial Development of the MDA and the 
Government of the State of Pernambuco. The period of the analysis understood 
the years of 2003 the 2006 and involved focal groups with municipal 
instances, individual interviews with participants of territorial, managing 
instances, state and national technician, council members and participant 
comment in meetings and workshops. The assumptions of this research had been 
centered in the idea that the predisposition of the managers of the public politics in 
the three spheres of being able for the participative and integrated work extends 
the possibility of the horizontal and vertical joint of participative sessions 
and groups and that the joint between these student body instances extends 
the possibilities to influence of the public politics since its drawing, 
until the implementation and later the monitoring and evaluation. One search 
to find the factors institutional politicians who act in the process of 
interaction and joint of these instances in intention to deepen the 
knowledge on this arrangement and to search to identify strategies for its 
strengthen.  Thus the research extends the quarrel of diverse researches 
carried through with focus in the municipal instances to have a more 
extended look for the other territorial clippings with its student body 
instances for the term of office of the agricultural development. 
 
Key Words: Term of office, Sustainable Agricultural Development, Territory, 
Joint, Participative sessions and groups. 
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INTRODUÇÃO 
      

Este estudo tem como tema de análise “Gestão social do Desenvolvimento 

Rural Sustentável de um Território: fatores determinantes para o 

fortalecimento e a articulação horizontal e vertical de conselhos e fóruns 

participativos”, tendo como universo de estudo os municípios de Águas Belas e 

Iati. Esses municípios se inserem nos territórios de atuação das Políticas Públicas 

de apoio ao desenvolvimento rural no enfoque territorial do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial - 

SDT no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento de Territórios 

Rurais - PRONAT1 e do Governo do Estado de Pernambuco através da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania no âmbito do Projeto de 

Combate à Pobreza Rural(PCPR - II – Projeto Renascer)2 na implementação do 

Plano Integrado de Desenvolvimento Local - PIDL na região do Agreste 

Meridional.  Nesta região encontra-se a malha dos municípios contíguos de menor 

IDH no Estado (IPEA PNUD-2000).3  

 

Na ação do PRONAT(SDT/MDA) o principal instrumento de financiamento das 

ações é a linha do PRONAF Infra-estrutura e Serviços4, uma linha de 

financiamento que opera com recursos não-reembolsáveis à União e que podem 

ser acessados por organismos públicos e, em certos casos, também por 

instituições não governamentais (ações de custeio).  

 

                                                 
1 O Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais - PRONAT, acolhido no âmbito do Plano 
Plurianual do Brasil, 2004-2007. A partir daí, a política do Pronaf Infra-Estrutura e Serviços 
Municipais é reformulada, e passa a ampliar seu foco de atuação do município para conjuntos de 
municípios denominados territórios. Esta categoria do Pronaf passa a ser denominada Pronaf 
Territorial. 
2 O Projeto Renascer é uma unidade técnica ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania do Estado de Pernambuco, o qual gerencia o Programa de Combate à Pobreza Rural 
(PCPR). Desenvolvido com recursos do Banco Mundial, somados a uma contrapartida do governo 
do Estado, o Projeto visa estimular, através de financiamentos não-reembolsáveis, investimentos e 
empreendimentos de interesse das comunidades rurais localizadas nas áreas mais pobres do 
Estado (projetos nas áreas de infra-estrutura, produtiva, social). O acordo de empréstimo conta 
com um financiamento de 30,1 milhões, mais a contrapartida do Governo do Estado, chegando a 
40 milhões, com aprovação em 26 de junho de 2001 e fechamento em 31 de janeiro de 2007.  
3 Águas Belas, Caetés, Iati,  Ibimirim, Inajá,Itaiba, Manari, Paranatama, Terezinha, Tupanatinga, 
Saloá (IDH-M entre 0,467 a 0,599).  
4 A linha de infra-estrutura e serviços foi criada para apoiar o desenvolvimento rural dos municípios 
cuja base econômica é a agricultura familiar. A partir de 2003 esta linha de ação passa a ter os 
territórios rurais como unidade de atendimento. 
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Na ação do PIDL (Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Estado 

de Pernambuco/Renascer) o principal instrumento de financiamento das ações 

advém de recursos do acordo de empréstimo internacional celebrado entre e o 

Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Mundial para execução do 

Programa de Combate a Pobreza Rural – PCPR.  

 

Dentro do contexto apresentado das condições sócio-econômicas do território do 

Agreste Meridional e da atuação simultânea das duas políticas públicas para o 

desenvolvimento rural no enfoque territorial, os municípios de Águas Belas e Iati 

foram escolhidos por apresentarem dinâmicas bastante contrapostas no sentido 

da participação política em processos de gestão social. Águas Belas, polarizado 

por grupos políticos de direita e de esquerda e com uma forte participação social 

nos espaços de gestão social. Iati, sem movimento de polarização política e fraca 

participação social nesses mesmos espaços. O período escolhido para análise vai 

do ano de 1996 ao ano de 2006.  

 

Trata-se de uma pesquisa que busca analisar os elementos político-institucionais 

que interferem no fortalecimento e no processo de articulação, horizontal e 

vertical dessas instâncias, nos diversos níveis de atuação de fóruns e conselhos 

voltados para a gestão social do desenvolvimento sustentável em um território, na 

perspectiva de afetar as ações das políticas públicas. A questão que se coloca é: 

“Quais fatores político-institucionais dificultam o fortalecimento e a articulação 

horizontal e vertical de conselhos e fóruns participativos na perspectiva de sua 

atuação afetar a formulação e a implementação de políticas publicas para o 

desenvolvimento rural sustentável em um território?. 

 

Nessa perspectiva a pesquisa envolveu as instâncias colegiadas que atuam junto 

às ações das políticas públicas de desenvolvimento territorial da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial do MDA e do Governo do Estado de Pernambuco. A 

temática foi escolhida, inicialmente, a partir das motivações pessoais, posto que a 

pesquisadora atuasse com consultora junto às duas políticas nas ações de apoio 

ao fortalecimento institucional dos fóruns e conselhos envolvidos na discussão do 

desenvolvimento rural sustentável no território do Agreste Meridional de 

Pernambuco. Neste processo verificou a desarticulação entre as diversas 
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instâncias colegiadas atuando no território com o objetivo de discutir o 

desenvolvimento rural sustentável. A opção consolida-se diante da necessidade 

de aprimorar as estratégias metodológicas de apoio à gestão social do 

desenvolvimento rural no enfoque territorial, a partir de instâncias colegiadas, 

buscando elementos que possam contribuir ampliar a sua capacidade de afetar as 

políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável, articulando os níveis 

municipais, territorial, estadual e federal; contrapondo o acúmulo teórico e as 

percepções dos atores locais. 

 

Este estudo encontra também sua justificativa em um conjunto de fatores que 

indicam sua pertinência, entre os quais, o processo de descentralização e 

democratização do Estado, em meio a uma crescente discussão sobre 

mecanismos de controle social e participação da sociedade no desenho, 

implementação, monitoramento e avaliação de um conjunto políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

 

Por outro lado são poucos os estudos sobre fóruns participativos voltados para a 

discussão do desenvolvimento sustentável no Brasil, focando recortes micro 

(municípios), meso (região) e sua interação com as dinâmicas estadual e 

nacional. A discussão dessa temática no âmbito das estratégias de 

desenvolvimento, com enfoque territorial, é relativamente nova no Brasil, onde a 

maioria dos estudos tem focado a discussão na análise dos conselhos de 

desenvolvimento de âmbito municipal. Visam, sobretudo, os limites colocados à 

participação e à representação e pouco se referem à análise destas formas de 

arranjo institucional com foco no território, no Estado e na Federação, como no 

caso dos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural, os Fóruns Territoriais e 

o Conselho Nacional de Agricultura Familiar-CONDRAF.  

 

Este estudo apóia-se em três suposições que buscam identificar os fatores 

políticos institucionais que determinam à capacidade de influencia de conselhos e 

fóruns participativos gestão de políticas publica de desenvolvimento rural e o 

processo de articulação entre os mesmos com foco em um território. A primeira 

suposição deste estudo relaciona a predisposição dos gestores das políticas 

públicas nas três esferas de poder para o trabalho participativo e integrado como 
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uma condição que possibilita a articulação horizontal e vertical dos Conselhos e 

Fóruns participativos em um território. A segunda suposição relaciona a 

capacidade dos conselhos e fóruns participativos de influenciar as políticas 

públicas em processos de gestão social do desenvolvimento rural sustentável em 

um território a partir de um movimento de articulação horizontal e vertical em um 

território. Por fim, a terceira suposição relaciona a possibilidade desses conselhos 

e fóruns participativos de influenciarem, de modo mais macro, o desenho, a 

implementação e posteriormente o monitoramente e avaliação (o que não objeto 

deste estudo) das políticas publicas no exercício da gestão social com a atuação 

articulada dessas instâncias. 

 

A opção pelo tema “Gestão Social do Desenvolvimento Rural Sustentável em 

um território: fatores determinantes para a articulação horizontal e vertical 

de conselhos e fóruns participativos” surge da sua importância e centralidade 

temática no processo de democratização no Brasil, principalmente a partir da 

década de 90, no processo de descentralização que a partir da constituição de 

1988 que instituiu instrumentos de participação e controle social na gestão das 

políticas públicas.   Ampliou-se a discussão a partir dos primeiros anos do século 

XXI, para recortes territoriais, na busca de aglutinar municípios capazes de 

construírem uma identidade e coesão social capazes de alavancar ações de 

caráter mais estruturador e de maior impacto no desenvolvimento rural 

sustentável a exemplo das iniciativas dos Projetos de cooperação técnica do 

PNUD com a SUDENE e o Projeto BNDES - Desenvolvimento Local e do 

Ministério da Integração Nacional que buscaram em sua intervenção ampliar o 

foco dos municípios para territórios compreendendo um conjunto de municípios 

com características culturais, econômicas, sociais e ambientais capazes de 

aglutinar os atores locais em torno de processos de planejamento estratégico 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

A pesquisa buscou explicar os fatores político-institucionais que interferem na 

capacidade das diversas instâncias colegiadas voltadas para gestão social do 

desenvolvimento rural em um determinado território de influenciar políticas 

públicas e promover a articulação horizontal e vertical.  Ao mesmo tempo 

apresentar proposições que colaborem para a construção de uma estratégia que 
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fomente a gestão social da política pública do PRONAF Infra-estrutura e do 

Projeto de Combate a Pobreza Rural como estratégias que apóiem o processo de 

institucionalização e articulação horizontal e vertical das institucionalidades 

voltadas para o desenvolvimento local em um território. 

 

Os resultados apontam para a necessidade de construção de desenhos 

institucionais capazes de minimizar os efeitos da apropriação dos espaços para a 

gestão social do desenvolvimento rural sustentável, tais como a articulação ou 

integração dos conselhos existentes nos diversos níveis (município, território 

Estado). O fortalecimento dos conselhos também vai além de ações de 

capacitação de conselheiros, passando pela necessidade de políticas de 

educação que fortaleçam a questão da cidadania, construção de ferramentas que 

garantam o acesso à informação sobre os mecanismos e instrumentos de gestão 

das políticas públicas. 

  

MMOODDEELLOO  AANNAALLÍÍTTIICCOO  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA  

 

Para a classificação da pesquisa vamos utilizamos a tipologia utilizada por 

Vergara (1990) que qualifica a partir de dois aspectos: quanto aos fins e quanto 

aos meios. 

 

Fins da Pesquisa 

 

Quanto aos fins a pesquisa foi explicativa e propositiva. Explicativa porque buscou 

a explicação para os fatores que interferem no fortalecimento e na capacidade de 

interferência nas políticas públicas e na articulação horizontal e vertical das 

diversas instâncias colegiadas voltadas para gestão social do desenvolvimento 

rural em um determinado território. Propositiva porque buscou elementos para a 

intervenção e proposições de resoluções que colaborem para a construção de 

uma estratégia que fomente a gestão social da política pública do PRONAF Infra-

estrutura e do Projeto de Combate a Pobreza Rural como estratégias que 

promovam o processo de institucionalização e articulação horizontal e vertical das 

institucionalidades voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. 
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Meios da pesquisa 

  

Quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica, documental e de campo: 

i) Bibliográfica: consulta de textos e livros de autores que pesquisam e estudam 

os temas da gestão social e do desenvolvimento rural sustentável, 

desenvolvimento territorial, descentralização, participação e democratização 

do Estado (Bibliografia Preliminar em anexo). 

ii) Documental: análise das listas de participação em reuniões e oficinas dos 

Fóruns Municipais, do Aglomerado e do Território; Atas do Fórum do 

Aglomerado; Relatórios técnicos do PIDL e do PRONAT; Resoluções do 

Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 

iii) De campo: entrevistas semi-estruturadas, grupos focais, questionário e 

observação participante. Os grupos focais tiveram um roteiro semi-estruturado 

e a observação participante foi realizada em função de atividades 

desenvolvidas pela pesquisadora junto às instâncias colegiadas do território, 

nos anos de 2004 e 2005. Todas as atividades de campo junto aos Fóruns de 

Desenvolvimento Municipal de Águas Belas e Iati foram acompanhadas pela 

pesquisadora, uma vez que faziam parte do seu trabalho de assessoria via 

IICA ao Governo do Estado no Programa de Combate a Pobreza Rural e a 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA. Para alcançar os seus 

objetivos a pesquisa focou os seguintes pontos:i) atuação dos conselhos e 

fóruns na perspectiva de influenciar políticas públicas e o desenvolvimento 

local; ii)  acesso à informação sobre as políticas publicas;iii) fórum de decisão; 

iv) tipos de interação entre os diversos conselhos/fóruns em estudo; v)fatores 

dificultadores da articulação e interação entre os conselhos e fóruns; vi) 

propostas melhorar/promover a interação/articulação e fortalecimento dos 

conselhos e fóruns. 

 

Inicialmente foi realizado o levantamento das listas de presença e relatórios de 

reuniões buscando compreender a dinâmica de participação dos atores locais 

nas instâncias colegiadas no processo de gestão social do DRS (sistemática 

da freqüência dos atores, municípios e segmentos representados; decisões 

tomadas, comentários e avaliações dos atores sobre o processo de execução 
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das políticas públicas), especialmente nas instâncias territoriais. No segundo 

momento, buscou-se analisar através de entrevistas semi-estruturadas as 

avaliações dos atores sociais envolvidos nestas instâncias, sobre o seu 

funcionamento, capacidade de atuação destas instâncias junto às políticas de 

desenvolvimento rural, e os fatores dificultadores, sua articulação com outras 

instâncias de gestão social do desenvolvimento rural sustentável nos níveis 

horizontal e vertical, bem como sugestões para o fortalecimento e capacidade 

destas de articularem no processo de gestão social. Por fim, realizamos 

análise das informações coletadas a luz das teorias do desenvolvimento rural 

sustentável e da gestão social. 

 

As observações participantes realizadas junto ao Conselho Estadual foram 

realizadas a partir de 02 reuniões ordinárias do Conselho e 01 reunião de 

Planejamento das Ações nos territórios pela Secretaria de Produção Rural e 

Reforma Agrária em 2006. As observações participantes realizadas junto ao 

Fórum Territorial foram realizadas em 01 reunião de Planejamento Regional 

da SDT e duas oficinas territoriais no Agreste Meridional em 2006. 

Para as entrevistas com as instâncias municipais foi prevista a aplicação da 

técnica e Grupos Focais. 5  

 

Foram utilizados 04 tipos de questionários para as entrevistas semi-

estruturadas e grupos focais: Tipo 1 - Conselhos e Fóruns Municipais; Tipo 2 - 

Para as instâncias colegiadas territoriais (Comissão de Instalação das Ações 

Territoriais - CIAT e Fórum do Aglomerado); Tipo 3 - Gestores das políticas 

públicas e que atuam no âmbito das políticas públicas de apoio ao 

desenvolvimento territorial do MDA e do Governo do Estado de Pernambuco; 

Tipo 4 – Conselheiros Nacionais. 

 

                                                 
5 Os grupos focais, ou entrevistas de grupo focal é uma forma de entrevista grupal, semi-estruturada, típica da 
pesquisa qualitativa e tem sido empregados desde os anos 50  em pesquisas mercadológicas e a partir dos 
anos 80 passaram a ser utilizados também por pesquisadores  das Ciências Sociais, Ciências Médicas e pela 
Ciência da Informação entre outras. Seu objetivo é identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos 
entrevistados a respeito de um determinado assunto e se baseia na idéia de que o resultado da interação dos 
entrevistados no grupo resulta em uma maior diversidade e profundidade de respostas além de contribuir com 
soluções mais criativas e inovadoras. Para DIAS( p. 7) “  o grupo focal é uma técnica especialmente útil 
quando o pesquisador lida com um universo de pessoas inabilitadas ou incapazes de responder 
questionários escritos, como analfabetos, deficientes, crianças, ou pessoas exaustivamente  expostas a 
questionários.” 
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Inicialmente os grupos focais deveriam ser aplicados junto às seis instâncias 

municipais: conselho do PRONAF em Iati, Conselho do PRONAF em Águas 

Belas, Conselho de Desenvolvimento Rural e Urbano de Iati-CONSDRUIR, 

Conselho de Desenvolvimento de Águas Belas, Fórum de Desenvolvimento de 

Iati e Fórum de Desenvolvimento de Águas Belas. Ao todo deveriam ser 

realizados 06 grupos focais. Destes apenas 03 foram realizados em função de 

dificuldades impostas pelo cenário do ano político-eleitoral nos municípios. 

Especialmente nos casos do Conselho ligados a política do PRONAF 

(CMDRS) em Iati e em Águas Belas houve uma dificuldade de reunir os 

conselheiros, uma vez que estes não se reuniam desde junho de 2005. Em Iati 

foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas com 02(dois) conselheiros. O 

conselho Municipal de Desenvolvimento de Águas Belas não foi acessado, 

apesar das tentativas de agendamento de conversa com os conselheiros, 

estando este naquele momento, envolvido em um processo de pendências na 

prestação de contas de recursos do projeto Renascer, sob a ameaça por parte 

do poder público municipal e do próprio Governo do Estado de investigação 

pelo Ministério Público. Este fato dificultou o diálogo com os conselheiros. Os 

integrantes dos conselhos municipais entrevistados também compunham os 

fóruns de desenvolvimento nos dois municípios e com as dificuldades de 

reunião, pela ausência de uma agenda desses, nos fez optar pela entrevista 

semi-estruturada com alguns representantes. Dessa forma foram realizadas 

entrevistas de grupo focal com os seguintes conselhos: 

- Conselho do PRONAF de Iati: 10 de maio de 2006 

- Conselho do PRONAF de Águas Belas: 10 de maio de 2006 

- Conselho CONSDRUIR(Iati):  03 de maio de 2006 

 

As entrevistas Semi-estruturadas foram realizadas com os seguintes 

representantes: 

-  01 Técnico do Projeto Renascer com atuação no PIDL; 

- Coordenador do PRONAT; 

- Coordenadora do Programa de Combate a Pobreza-PCPR em Pernambuco 

e representante do Conselho de Desenvolvimento Sustentável; 

- Consultora Estadual da Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT 

responsável pelas ações da Secretaria no Estado de Pernambuco. 
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- 02 Representantes da Comissão Gestora do PIDL; 

- 03 representantes do Fórum Territorial do Agreste Meridional; 

- 01 representante do Fórum de Desenvolvimento de Águas Belas; 

- 01 representante do Fórum do Aglomerado 2; 

- 01 conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Sustentável; 

 

O instrumento do questionário foi utilizado, especialmente, para a pesquisa 

com os Conselheiros Nacionais (CONDRAF), devido à dificuldade de agenda 

e contato pessoal para realização da entrevista. Responderam ao questionário 

03(três) Conselheiros: 

� 01 representante do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas; 

� 01 representante das comunidades Indígenas. 

� 01 representante do movimento dos trabalhadores Rurais. 

 

Tratamento dos Dados 

 

A análise dos dados coletados recebeu um tratamento qualitativo, sem uso de 

processos estatísticos.  
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I PARTE - DESCENTRALIZAÇAO E GESTÃO SOCIAL DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO ENFOQUE TERRITORIAL 

 

1.1. DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR NO BRASIL: 
ALGUMAS REFLEXÕES 

 

A crise do capitalismo nos países desenvolvidos no período pós-guerra colocou 

em questionamento o modelo de Estado até então adotado e a questão da 

reforma do Estado entra para a agenda política mundial nos anos 70.  Neste 

período fazia-se necessário reequilibrar as contas do Estado e entram para a 

discussão as propostas neo-liberais onde se propunha a redução do tamanho do 

Estado como uma solução para a questão. No entanto a questão central para os 

países da América Latina, como o Brasil, não seria a redução do tamanho do 

Estado e a reforma econômica, onde os governos adotaram medidas que não 

levaram ao desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, tais como a 

privatização de alguns serviços, a abertura dos mercados, o ajuste fiscal adotadas 

como medidas de reforma econômica. Também estava colocado o desafio de 

rever o papel do Estado não só no setor econômico, mas também no social. De 

acordo com documento da CLAD - Comissão Latino-Americana de Administração 

para o Desenvolvimento intitulado “Uma Nova Gestão Pública para a América 

Latina”(1988:4):  

Na área social, o caminho é reforçar o papel do Estado como 
formulador e financiador das políticas públicas Para isso, torna-se 
fundamental o desenvolvimento da capacidade catalisadora dos 
governos em atrair a comunidade, as empresas ou o Terceiro setor 
para compartilhar a responsabilidade pela execução dos serviços 
públicos, principalmente os de saúde e educação básica. Mas um 
primeiro alerta deve ser feito para o caso latino-americano: é 
necessário manter o poder de intervenção estatal direta quando 
não houver as condições sociais mínimas para compartilhar as 
atividades com a sociedade.  

 

Ainda de acordo com o documento estas mudanças estruturais só poderiam ser 

realizadas através de um projeto de reformulação do Estado preocupado com três 

questões problemas específicos da América Latina: i) a consolidação da 

democracia; ii) a retomada do desenvolvimento econômico; iii) a redução da 

desigualdade social. Ações neste sentido seriam fundamentais para garantir a 

legitimidade do projeto de reforma do Estado em países da América Latina, e no 

caso, no Brasil.  
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A discussão do nível local ganha contornos importantes para uma ação nesse 

sentido. A capacidade do Estado de transformar em realidade, de forma eficiente 

e efetiva, a partir de decisões politicamente tomadas, passa a ser um fator 

importante, ou seja, a capacidade de governança. Nesse cenário, o controle 

social, por meio do qual o cidadão avalia os serviços públicos ou participam de 

sua gestão também ganha evidencia. O controle social é um instrumento 

fundamental para lidar com a complexa relação entre os cidadãos e seus agentes, 

os políticos e os burocratas. Obviamente o controle da burocracia feito pelos 

políticos é essencial na democracia representativa, mas seguramente ele não é o 

único que garante a informação necessária à população avaliar o caráter público 

das ações do Estado. Tem se mostrado que controle da população sobre a 

burocracia é o que assegura a maior otimização da relação entre o principal 

(cidadãos) e seus agentes governamentais, uma vez que o custo da informação é 

menor do que na relação estabelecida entre políticos e burocratas e os ganhos 

imediatos à sociedade são maiores. Mas o controle social traz estes benefícios 

somente se for baseado em sólidos mecanismos institucionais. Logo, a Reforma 

Gerencial do Estado deve criar instituições que incentivem a população a 

controlar o Poder público. Experiências neste sentido têm acontecido em várias 

partes do mundo, com os pais assumindo a co-gestão das escolas, os cidadãos 

dando notas os serviços médicos, a criação de ombudsman para receber 

reclamações da população quanto à qualidade das políticas públicas e a escolha 

de integrantes da comunidade para participar de conselhos diretivos ou 

fiscalizadores dos mais diversos órgãos públicos.  

 

Outra vantagem trazida pelo conceito de público não-estatal é mostrar que o 

Estado precisa aumentar sua capacidade de cooperação com a comunidade, o 

terceiro setor e o mercado. Sem isso, os governos terão dificuldade de melhorar a 

prestação dos serviços públicos.  

 

Uma característica importante da Reforma Gerencial do Estado é a orientação da 

prestação dos serviços para o cidadão-usuário. Trata-se de uma revolução na 

administração pública, já que o antigo modelo burocrático weberiano era auto-
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referenciado, isto é, voltado mais para a afirmação do poder do Estado e da 

burocracia estatal do que para responder as demandas dos cidadãos.  

 

Com esta mudança, os cidadãos devem participar tanto da avaliação, quanto da 

gestão das políticas públicas, especialmente na área social. No caso da 

avaliação, várias reformas administrativas pelo mundo estão introduzindo 

instrumentos de aferição dos resultados dos serviços públicos através da consulta 

popular. No que se refere à gestão, as comunidades estão assumindo a 

responsabilidade por programas nas áreas da educação, saúde e habitação, 

como se pode ver em diversas experiências bem sucedidas na América Latina:  a 

sociedade participando do processo de gestão social das políticas públicas 

através de instrumentos legais ou autônomos. 

 

No Brasil, o processo de descentralização ampliou um debate sobre participação 

e controle social presente na pauta de reivindicações dos movimentos sociais. 

Surgem as diversas facetas da participação: a participação concedida pelo Estado 

e a participação conquistada pelos movimentos sociais, a participação plena e a 

participação restrita e delimitada. Participação e descentralização são temas que 

convergem e a primeira é fundamental para o processo de democratização do 

país. Para isto é importante que a sociedade não só se aproprie dos instrumentos 

institucionalizados pelo Estado, mas também que crie e amplie práticas coletivas 

capazes de serem potencializadas pela ação do Estado. Jacobi (1993:25) ressalta 

a importância dessas práticas e da representatividade da sociedade: 

 
[...] é necessário que da sociedade civil surjam interlocutores 
coletivos - grupos comunitários-, movimentos sociais que tornem 
possível uma participação ativa e representativa sem que o Estado 
exija quaisquer tipos de dependência administrativa e financeira, 
rompendo com os procedimentos autoritários, populistas ou cliente 
listas. 
 

A existência desses atores coletivos, capazes de realizar a representação da 

diversidade dos interesses, convergências e divergências da sociedade é uma 

condição fundamental para que se efetive a participação popular genuína. Outra 

premissa para a participação é o acesso às informações capazes de contribuir 

com a leitura e conhecimento do papel da administração publica e dos cidadãos, 

ampliando a capacidade de controle social. 
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É importante ressaltar a diferença entre o processo de descentralização e 

desconcentração. A descentralização trata de aspectos político-institucionais 

decorrentes de decisões que se referem à forma de organização da sociedade e 

da administração pública das políticas e programas. Transfere-se autoridade e 

poder decisório e autonomia de decisão de gestão de instâncias agregadas para 

unidades espacialmente menores. A desconcentração apenas distribui 

responsabilidade executiva de atividades, programas e projetos sem a autoridade 

e autonomia de decisão.  

 

Buarque (2002:44) apresenta uma classificação para a descentralização baseada 

nos diferentes níveis de autonomia: descentralização autônoma quando a unidade 

institucional descentralizada assume a responsabilidade com base em recursos 

próprios, independente da vontade da instância centralizada e a descentralização 

dependente, quando o repasse de recursos das instâncias superiores para as 

instâncias hierarquicamente inferiores é associado à vontade e decisão da 

primeira. Se este repasse é acompanhado apenas de distribuição de 

responsabilidades executivas esta descentralização além de dependente é 

tutelada e quando acompanhada de delegação de algum espaço de decisão é 

dependente e vinculada por uma relação de parceria.  

 

Se analisarmos a descentralização a partir do agente a quem são atribuídas às 

responsabilidades temos a descentralização Estado-Estado e a descentralização 

Estado-sociedade. Na primeira ocorre a descentralização de responsabilidades da 

União para Estados e Municípios e na segunda a democratização da gestão e da 

transferência da capacidade de decisão, execução, gestão dos recursos e 

prestação dos serviços para a sociedade. 

 

 No Brasil o processo de descentralização Estado-Estado tem se apresentado 

mais como um processo de desconcentração uma vez que o repasse dos 

recursos é desproporcional a dimensão da responsabilidade, encontrando 

municípios fragilizados do ponto de vista financeiro e institucional. No que diz 

respeito à descentralização Estado-sociedade aparecem às diversas dificuldades 

e desafios para o funcionamento efetivo dos conselhos e fóruns e a baixa 

autonomia destes nos processos decisórios, muitas vezes induzidos e impostos 
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pelo Estado, e baixa participação na gestão dos recursos e na execução das 

ações, também se caracterizando muito mais como uma desconcentração que 

uma efetiva descentralização. 

 

Outro aspecto relevante do processo de descentralização é seu caráter e a 

necessidade de transpor os limites municipais para relacionar-se com as 

externalidades que atuam no local de modo a poder atuar numa visão de 

planejamento e gestão que quebrem o isolamento para superar dificuldades e 

atuar sobre potencialidades com foco na percepção de processos globais nos 

quais o município está inserido (BUARQUE, 2002):  

 
O município e a comunidade constituem cortes importantes na 
autônoma de gestão, mas devem estar articulados com os 
macroespaços, demandando um esforço de coordenação com 
instâncias e mecanismos capazes de exercer o papel articulador na 
distribuição de responsabilidades no espaço, numa espécie de 
descentralização coordenada. 

 

A descentralização traz em si oportunidades e desafios para a participação da 

sociedade brasileira na gestão da coisa pública: a ineficiência e inefetividade das 

instituições públicas no provimento do bem-estar público e com baixa cultura de 

democratização da gestão das políticas públicas; os altos índices de pobreza e 

indigência da população levando a processos motivacionais voltados para o 

atendimento das necessidades básicas em detrimento da participação políticas 

efetiva; a fragilidade na apropriação efetiva da sociedade dos instrumentos 

institucionais de controle social, em decorrência dos próprios conflitos e 

contradições presentes nas relações de poder na sociedade e entre os 

movimentos sociais; a porosidade do governo local em relação a grupos de 

interesses locais ampliando as possibilidades de corrupção e clientelismo e por 

fim, as divergências e rivalidades político-institucionais nas relações 

intergovernamentais entre as esferas de poder. 

 

Atualmente, há um debate sobre a importância dos fatores político-institucionais 

para a efetivação dos processos de gestão social, que interferem na 

sustentabilidade do desenvolvimento.  Quais os elementos que interferem no 

fortalecimento e na articulação, horizontal e vertical, nos diversos níveis de 
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atuação de fóruns e conselhos voltados para a gestão social do desenvolvimento 

sustentável em um território, na perspectiva de influenciar as políticas públicas? 

A capacidade de a sociedade desenvolver a partir desses espaços mecanismos 

institucionais que promovam um processo de governança democrática e de 

gestão social efetiva depende de fatores que Putnan (2005:100) chama de 

comunidade cívica e de como a sociedade resolve os dilemas da cooperação 

social. A comunidade cívica pressupõe a participação cívica, a igualdade política; 

a solidariedade, confiança e tolerância e a existência de associações e estruturas 

sociais de cooperação. A executoriedade e a informação precisa também são 

fundamentais para uma efetiva cooperação. É importante que os atores 

envolvidos nas ações cooperadas tenham acesso a informações importantes para 

a tomada de decisões e que as decisões tomadas, em alguma medida, 

transformem-se em ações concretas, executadas. Assim as instituições 

fortalecem-se pela sua capacidade de responder as demandas dos atores sociais 

com quem dialoga.  Por outro lado, é importante a existência de elementos que 

demonstram a existência de uma comunidade cívica, onde estão desenvolvidos 

sistemas de participação cívica.  O interesse dos atores locais em participar nos 

negócios públicos a patir do que Putnan chama de interesse e devoção pelas 

questões públicas expressando uma virtude cívica: um reconhecimento e uma 

busca perseverante do bem público à custa de todo interesse puramente 

individual e particular (PUTNAN, 2005:102): 

 
Os cidadãos da comunidade cívica não tem que ser altruístas.Mas 
na comunidade cívica os cidadãos buscam o que Tocqueville 
chamava de “interesse próprio corretamente entendido”, isto é,o 
interesse próprio definido no contexto das necessidades públicas 
gerais , o interesse próprio que é “esclarecido” e não “míope”, o 
interesse próprio que é sensível ao interesse dos outros. 
 

Este é um grande desafio, principalmente em regiões onde o atraso político se 

manifesta a partir de disputas políticas que chegam a uso de estratégias de 

coerção e de violência física e moral. 

 

A igualdade política implica em direitos e deveres iguais para todos a partir de 

relações horizontais de reciprocidade e de cooperação. As lideranças políticas 

jogam um papel fundamental na construção dessas relações na medida em que 

se colocam como responsáveis pelos seus liderados buscando construir 
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estratégias que fujam dos mecanismos de corrupção e ampliem a participação 

dos cidadãos na discussão do que é público.  

  

Os valores da comunidade cívica são: a solidariedade, a confiança e a tolerância. 

Os conflitos e diferenças naturais à expressão da diversidade dos interesses e 

visões dos atores são superados com atitudes que expressam esses valores. As 

associações civis e as diversas estruturas de cooperação existentes em uma 

sociedade jogam um papel fundamental na aprendizagem e na vivencia desses 

valores pelos cidadãos diante das diferenças e oposições (PUTNAM, 2005:104): 

 
A participação em associações cívicas desenvolve o espírito de 
cooperação e o senso de responsabilidade comum para os 
empreendimentos coletivos. Alem disso, quando os indivíduos 
pertencem a grupos heterogêneos com diferentes tipos de 
objetivos e membros suas atitudes se tornam mais moderadas em 
virtude da interação grupal e das múltiplas pressões. 

 

A discussão sobre a participação e os arranjos institucionais de suporte tem se 

ampliado com o surgimento de algumas experiências recentes no Brasil. A 

contribuição da publicação “Desenho Institucional e participação política: 

experiências no Brasil contemporâneo” é parte deste trabalho também. 

 

1.1.1. Desenvolvimento Sustentável, poder e participação popular. 

 

Falar em descentralização e participação popular em espaços de gestão social do 

Desenvolvimento Rural Sustentável nos remete a uma reflexão sobre o conceito de 

DRS e as relações de poder presentes na sociedade e entre os grupos sociais 

presentes no espaço onde se dá esta discussão. 

 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi consolidado por ocasião da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

realizada no Rio de Janeiro, em 1992, tem como uma diretriz para se contrapor à 

lógica perversa imposta pela globalização no desenvolvimento global. Este 

conceito foi definido pelos 179 países presentes a conferência que resultou na 

elaboração da Agenda 21, documento contendo uma série de compromissos 

acordados pelos países signatários no desafio de introduzir em suas políticas 

públicas a conciliação das lógicas econômico-sociais com sustentabilidade 
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ambiental. Define o desenvolvimento sustentável como aquele que atende as 

necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades. Este é um grande desafio, pois 

na medida em que as necessidades do presente não são atendidas como 

comprometê-las com as gerações futuras e atrelado a isto como pensar a 

dimensão ecológica e do uso racional dos recursos naturais em uma sociedade 

onde a lógica capitalista prega o consumo irracional por status, por modismo e 

como sustentação do capital privado. 

 

O conceito de sustentabilidade pressupõe três questões básicas:  

1. continuidade e permanência com perspectiva de longo prazo; 

2. Uma base de solidariedade com a geração a qual pertencemos (solidariedade 

intra-geração), onde as necessidades dos grupos sociais sejam tratadas com 

eqüidade e com as gerações futuras (solidariedade inter-gerações), onde a 

satisfação das necessidades dos grupos sociais atuais não comprometa a 

possibilidade de outros grupos sociais no futuro também satisfazerem suas 

necessidades; 

3. Uma solidariedade em torno de um ambiente específico, ou seja, a 

solidariedade interespacial. 

 

Pensar em desenvolvimento sustentável no meio rural requer refletir e analisar todo 

um contexto social, cultural, ambiental, político e econômico a fim de se criar 

estratégias integradoras que viabilizem a inserção de grupos representativos e de 

pessoas que estão na exclusão à margem de todo e qualquer processo de 

organização da sociedade, na discussão de propostas e construção de alternativas 

capazes de minimizar os problemas e fortalecer as potencialidades locais para a 

construção de melhores condições de vida.  

Desenvolvimento econômico com equidade social, preservação e conservação do 

meio ambiente, valorização do conhecimento humano e das suas formas de 

organização para pensar e protagonizar o desenvolvimento e a inclusão social 

são elementos marcantes na discussão do desenvolvimento sustentável. A idéia 

central nesta trajetória histórica onde desenvolvimento é visto principalmente 

como crescimento econômico não responde aos desafios de atendimento das 

necessidades humanas para o seu bem estar. Mesmo com a geração de riquezas 
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e com o crescimento econômico, permanecem em um mesmo cenário, 

relacionamentos racistas, exclusão social, a pobreza e o abismo entre pobres e 

ricos cada vez se torna maior no mundo. 

As formas de manutenção de relacionamentos de subalternidades construídas 

pelas classes dominantes continuam sendo mascaradas e questionadas pela 

grande massa de pessoas nos países.  A questão agrária ainda é forte, 

principalmente em nosso país. As transformações na esfera internacional que 

ocorreram nas últimas décadas, com o advento do capitalismo financeiro e a 

globalização, diminuindo as distâncias e as fronteiras entre os países e 

eliminando as barreiras ao livre-comércio tiveram impactos nas formas de 

organização da sociedade, na cultura e no desenvolvimento econômico dos 

países e na liberdade das pessoas. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, neste cenário, tem sido amplamente 

discutido e buscado formas de concretização na luta contra os processos de 

exclusão causados pela globalização e o neoliberalismo. Carlos Júlio Jara 

(2001:24) nos apresenta um conceito de desenvolvimento sustentável bastante 

provocativo que se contrapõe à lógica capitalista: 

A ênfase do desenvolvimento sustentável está nas coisas que as 
pessoas podem fazer e nas realizações que definem o ser das 
pessoas, e não no que elas podem ter. Trata-se de enriquecer a 
vida humana com a expansão das capacidades humanas, 
individuais e coletivas, orientadas para a satisfação das 
necessidades essenciais de todas as culturas: subsistência, 
proteção, afeto, entendimento, participação, lazer, identidade e 
liberdade. Conceber as necessidades como carências implica 
reduzir a realidade humana á dimensão fisiológica. Assim, os 
bens materiais e os serviços devem ser considerados os meios 
para suprir necessidades biológicas e outras necessidades 
essenciais. 

Sen (2000:17) constrói um conceito de desenvolvimento baseado na expansão 

das liberdades das pessoas, o enfoque das capacidades: 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais 
restritas de desenvolvimento, como as que identificam 
desenvolvimento como crescimento do Produto Nacional Bruto 
(PNB), aumento das rendas pessoas, industrialização, avanço 
tecnológico ou modernização social. O crescimento do PNB ou 
das rendas individuais obviamente pode ser muito importante 
como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 
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membros da sociedade. Mas as liberdade dependem também de 
outros determinantes, como as disposições sociais e 
econômicas(por exemplo, os serviços de educação e saúde) os 
direitos civis(por exemplo, a liberdade de participar de discussões 
e averiguações publicas). 

Para Amartya Sen a liberdade é elemento central para o processo de 

desenvolvimento do protagonismo social que busca o equilíbrio de classes, o 

acesso aos mercados, à felicidade de cada pessoa, elementos fundamentais para 

o desenvolvimento com sustentabilidade. Trata-se de discutir as pessoas, suas 

possibilidades de expansão, suas necessidades, desejos e vontades, suas 

liberdades, vendo-as como seres integrais capazes de produzir e reproduzir o 

social, o cultural, o material. O capital torna-se um instrumento a serviço do ser e 

não dele mesmo como prega a lógica capitalista. 

Quando se trata de populações rurais, mulheres, e grupos étnicos este processo de 

privação de liberdades é mais forte.  Ao longo da história, no ideário capitalista e com 

o neoliberalismo a questão de gênero foi sendo esquecida em função do patriarcado. 

As classes sociais esmagadas e exploradas foram se organizando em torno da 

questão do trabalho, os mecanismos sociais de adaptação ou questionamento da 

ordem político-econômica vigente foram se construindo e se organizando para 

conviver com o capitalismo. Neste cenário a mulher é pouco discutida e criam-se, 

sucessivamente novas formas de encobrir a dominação e exploração. No ápice desta 

relação de dominação surge o discurso que o capitalismo teria trazido benefícios para 

a mulher na medida em que abriu as portas para sua atuação na sociedade, quando 

de fato abriu apenas as portas para o emprego, muitas vezes em condições 

desumanas. As mulheres já participavam da construção da sociedade, porém seu 

trabalho não representava capital. 

 

 A liberdade pode estar a favor ou contra as pessoas, pois pode também conduzir a 

equívocos causados por de ausência de satisfação de necessidades básicas, 

questões educacionais, políticas, de acesso a conhecimento e informação e do 

diálogo interno. As escolhas das pessoas refletem um diálogo com elas mesmas e 

com o seu modo de ser e de se relacionar no mundo. Por isso, a educação de 

qualidade formando para o exercício de cidadania e a construção de vínculos de 

solidariedade, de cooperação e de confiança é fundamental para construir um tecido 

social capaz de provocar a mudança no rumo certo. O local passa a ser o “locus” 
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fundamental para esta construção, pois é nele, e a partir dele que as maiores partes 

das populações no mundo se relacionam. Em tempos de globalização a máxima: 

“pensar local e agir global”.  

 

Para Dowbor as questões econômicas sozinhas não respondem aos desafios do  

desenvolvimento (1999:34): 

O crescimento econômico, quando existe, não é suficiente. Nem a 
área produtiva, nem as redes de infraestruturas, e nem os serviços 
de intermediação funcionarão de maneira adequada se não houver 
investimento no ser humano, na sua formação, na sua saúde, na sua 
cultura, no seu lazer, na sua informação. “Em outros termos, a 
dimensão social do desenvolvimento deixa de ser um” 
complemento”, uma dimensão humanitária, de certa forma externa 
aos processos econômicos centrais, para se tornar um dos 
componentes essenciais da transformação social que vive. 

 

Promover um processo empreendedor e de inovações em um território é um 

elemento fundamental para este modelo de desenvolvimento, fazendo com que os 

atores locais saiam da posição passiva para uma posição ativa onde se possam rever 

os conceitos aprendidos sobre desenvolvimento a partir da ótica das elites.  Para 

Baquero (in Vergara, 22) as quatro forças que impulsionam o desenvolvimento são: i) 

a organização flexível da produção; ii) a difusão das inovações e do conhecimento; iii) 

a mudança e adaptação das instituições; iv) o desenvolvimento urbano do território.  

 

Nesse sentido, a dimensão político-institucional do desenvolvimento rural sustentável 

pressupõe a criação de novas institucionalidades que através da expressão política e 

maior representação dos segmentos sociais, permitam a construção de políticas 

territoriais negociadas entre os agentes governamentais, do mercado e da sociedade 

civil, gerando um entorno inovador e favorável às transformações da economia e o 

resgate da cidadania. O controle social e a transparência são bases fundamentais 

para esta nova gestão onde a participação da sociedade dá o verdadeiro sentido da 

descentralização e formação do cidadão. A gestão social é a própria gestão das 

ações públicas no atendimento as necessidades dos cidadãos. 

 

Nesse processo de discussão sobre Desenvolvimento Sustentável estão presentes a 

diversidade de interesses e o poder que cada individuo ou grupo pode exercer sobre 

os espaços de gestão social para a implementação do seu projeto. As relações de 

poder estão presentes no processo de discussão e de tomada de decisão sobre os 
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rumos a serem seguidos e na apropriação dos espaços de participação popular. Em 

seu significado mais geral a palavra poder designa a capacidade ou possibilidade de 

agir e de produzir efeitos.  Como um fenômeno social o poder vai desde esta 

capacidade de agir até a capacidade do homem determinar o comportamento do 

homem. Este poder social logo tem um caráter relacional onde o poder apenas se dá 

pela posse do instrumento que o habilita ao alcance dos fins desejados. O poder só 

existe quando há de um lado o individuo ou grupo que o exerce e de outro o individuo 

ou grupo induzido a realizar o comportamento desejado para alcance dos objetivos do 

primeiro. 

 

Nas relações sociais o exercício do poder se origina da posse e uso de recursos e 

das atitudes dos sujeitos envolvidos na relação (BOBIO, Dicionário de Ciência 

Política): 

 

Entre tais atitudes, devem ser colocadas as percepções e as 

expectativas que dizem respeito ao poder. As percepções ou 

imagens sociais do Poder exercem uma influencia sobre o fenômeno 

do Poder real.  A imagem que o individuo ou grupo faz da 

distribuição do Poder, no âmbito social a que pertence, contribui para 

determinar o seu comportamento, em relação ao Poder. 

 

Neste cenário de diversidade de interesses e poderes nas relações sociais é 

fundamental que se tenha um bom governo para alcançar os resultados 

esperados na participação da sociedade em espaços de gestão social do 

desenvolvimento Sustentável. Mais o que vem a ser um bom governo? Um bom 

governo, segundo Bobbio(2000, p.206), é aquele do governante que exerce o 

poder em conformidade com as leis pré-estabelecidas e se vale do próprio poder 

para conseguir o bem comum. Inversamente um mau governo é aquele que 

exerce o poder sem respeitar outra lei, exceto aquela dos seus próprios caprichos 

e se vale do poder para conseguir o bem próprio, este é o próprio governante 

tirânico. 

 

Muitas experiências de construção de estratégias para o desenvolvimento local 

tem sido negativas, no sentido da concentração de poder, do autoritarismo ou 

populismo dos gestores públicos, que se fundam numa prática que corresponde 
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ao que Bobbio chama de mau governo. Experiência onde, estes gestores não se 

comprometem com os interesses do povo e as condições de pobreza se 

perpetuam, e encontram nos cidadãos expressão de legalidade uma vez que 

mesmo com gestões autoritárias conseguem reeleger-se, em alguns casos.  

 

Nestes municípios o sentido da democracia não existe, o que existe, poderíamos 

chamar de semi-democracia ou semi-autoritarismo. A democracia é definida por 

Bobbio (2000, p. 33-34) como o governo de muitos, da maioria, ou dos pobres, 

em síntese, o governo do povo.  A democracia direta é aquela onde o poder 

político é do povo, onde os cidadãos têm o direito de tomar as decisões coletivas. 

Neste sentido Rosseau questiona se uma verdadeira democracia já existiu, uma 

vez que exigem acima de tudo, um Estado muito pequeno onde o povo como um 

todo possa se reunir para tomar as decisões em condições de igualdade. Tanto a 

democracia direta como a indireta descendem do mesmo princípio da soberania 

popular. A idéia da democracia representativa nasce da certeza que os 

representantes eleitos pelos cidadãos estariam em condições de tomar decisões 

que refletissem os interesses do conjunto dos cidadãos em detrimento de 

interesses particulares.  

 

Quando se fala de desenvolvimento sustentável e de construção de espaços de 

gestão social, se fala da construção de espaços institucionais para concertação 

de poder entre atores econômicos, sociais e políticos. Trata-se de construir 

espaços de partilha de poder nas decisões entre os gestores públicos e a 

sociedade civil, desconcentrando dos prefeitos, governadores e governos federal 

a totalidade do poder de decisão sobre os interesses da sociedade. Hobbes fala 

de poder social, a posse de instrumentos aptos a consecução de fins almejados. 

Como fenômeno social o poder é uma relação entre homens devendo-se 

acrescentar triádica no sentido que, uma pessoa ou grupo detêm o poder e sujeita 

outra pessoa ou grupo a este poder em uma esfera de atividade a qual o poder se 

refere ou a esfera de poder.  Bobbio coloca que na tradição clássica há varias 

formas de poder do homem sobre o homem: o poder paterno, o poder despótico e 

o poder político. O poder paterno é exercido no interesse dos filhos; o despótico, 

no interesse do senhor e o político no interesse de quem governa e é governado. 

A tipologia moderna do poder distingue três tipos: o poder econômico, o poder 
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ideológico e o poder político. O poder econômico é exercido pela posse de bens 

de bens necessários para induzir comportamentos ao que não possuem; o poder 

ideológico e exercido pelas idéias formuladas e emitidas por uma determinada 

autoridade em determinadas circunstâncias através de procedimentos indutores 

de condutas; o poder político é exercido através de instrumentos pelos quais se 

exerce a força física, é coativo no sentido estrito da palavra. 

 

Processos de desenvolvimento local sustentável construir instrumentos de 

participação popular capazes de desconcentrar poder, principalmente o ideológico 

e político da figura da gestão pública, do gestor, para dividi-lo de acordo com a 

esfera do poder pelos diversos atores e segmentos que atuam em um 

determinado território. A questão a ser resolvida é definir, esclarecer e pactuar 

que ações e decisões cabem a cada ator, e como estas ações e decisões 

dialogam e se interconectam numa ação sistêmica de gestão do território e das 

ações voltadas para o desenvolvimento. De acordo, com Bobbio os modos de 

exercer o poder vão da persuasão à manipulação, da ameaça de uma punição a 

uma promessa de recompensa.  

 

Este processo de “concertação” é sempre carregado de relações de conflito, na 

busca de manutenção de interesses e de status “quo”, e da busca de ampliação 

de espaços para atuar em detrimento de interesses de pessoas ou grupos que se 

contrapõem a ordem social vigente. Conflitos que, de acordo com a sua 

intensidade, podem ser prevenidos, mediados ou arbitrados. Quanto maior a 

tensão entre as partes na partilha deste poder, menor o grau de democracia 

instalada. O que temos observado é que, onde há mais possibilidade de partilha 

de poder pela barganha da parcela de recompensa, menos conflito na definição 

nas esferas de poder, a exemplo de municípios onde não existem partidos de 

oposição expressivos e todos jogam do mesmo lado do campo em contraposição 

a municípios onde a oposição é forte e abala, em algum nível, a posição estável 

de grupos que dominam pelo poder de coesão, de manipulação. 

 

Os conselhos de políticas públicas, os conselhos temáticos bem como os fóruns 

participativos sofrem a influencia dessas relações de poder no seu funcionamento e 

consequentemente no alcance dos seus objetivos. Surgiram como instrumentos 
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legais e autônomos para fortalecer a democracia no Brasil a partir da participação da 

sociedade na gestão das políticas públicas e nesta trajetória contribuíram com 

avanços e enfrentaram os problemas dos dilemas da participação social. Foram 

formados para serem instrumentos de participação e de combate à alienação política 

e econômica em processos de descentralização no fortalecimento da 

democracia.Nesse sentido, devem contribuir na formação e desenvolvimento da 

chamada Comunidade Cívica, empoderando os cidadãos no processo de escolhas 

sociais superando as dificuldades da democracia representativa por estarem mais 

próximos do cidadão comum. Nesta perspectiva, na prática social, estes espaços 

deveriam ser descolados da questão da político-partidária e da democracia 

participativa Arretche (2006:2): 

 
Os conselhos de representação da sociedade civil tornaram-se 
um componente essencial do desenho institucional das políticas 
públicas no Brasil. Os conselhos difundiram-se de tal maneira 
que é rara a política pública cujo mecanismo regular de operação 
não conte com pelo menos um conselho cuja existência se deva 
a uma exigência de legislação. Para as mais diversas políticas e 
nos três níveis de governo, tornaram-se uma espécie de 
elemento constitutivo de seu desenho institucional. 

 

Estudo realizado por Arretche em 2004 junto a 164 associações (50 na Bahia; 54 

em Pernambuco e 60 no Ceará) e 104(cento e quatro) Conselho Municipais de 

Desenvolvimento Rural ligados ao Programa de Combate a Pobreza Rural-

PCPR6, em 122 municípios de três estados do Nordeste brasileiro (50 na Bahia, 

29 no Ceará, e 43 em Pernambuco), demonstrou que os conselhos estão 

profundamente imbricados com as instituições da democracia representativa e 

conseqüentemente com os partidos políticos (ARRETCHE. 2006:3): 

Este imbricamento é derivado do fato mesmo da sua 

institucionalização[...] quanto maior o valor do Conselho para os 

diferentes atores envolvidos – qual seja, quanto mais relevantes 

as decisões a serem tomadas, mais expressivos tenderão a ser 

os esforços das elites políticas para associar a sua imagem aos 

benefícios distribuídos pela política pública em questão. 
                                                 
6 O PCPR é um programa financiado pelo Banco Mundial e atua no financiamento de projetos de 
pequeno porte para comunidades rurais no nordeste brasileiro. A concepção do projeto supõe que 
a redução da pobreza no mundo rural depende da criação de formas associativas, expressas pela 
organização das comunidades, por sua efetiva participação nas decisões alocativas e pela gestão 
direta de projetos. 
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Nesta lógica a participação da sociedade civil social está intrisecamente ligada a 

busca de resultados para a sociedade e existe entre as entidades dos 

movimentos sociais que representam esta sociedade nos conselhos e fóruns 

participativos com os partidos políticos e seus projetos pela  própria natureza da 

política em questão não significando um desvio  dos seus  objetivos.Também, de  

um modo geral, as lideranças das associações da sociedade civil envolvidas nos 

conselhos estão ligadas a partidos políticos locais. Os conselhos passam a ser 

arenas de disputas dos interesses dos partidos políticos implicitamente 

representados pelas organizações da sociedade civil, entidades dos movimentos 

sociais e poder público.  

 

A pesquisa realizada por Arretche demonstrou que, em Pernambuco, a função e 

composição dos conselhos seguiam as regras impostas pelo Projeto Renascer 

como uma adaptação para não terem como punição a perda do acesso aos 

recursos, mais do que por um comportamento político-democrático. Surge muito 

mais para efeito das regras políticas que como uma expressão da organização 

social e do seu protagonismo.  

 

Os mecanismos de gestão propostos pelas políticas publicas para o formato deste 

ou daquele conselho podem diminuir ou propiciar a sua apropriação por partidos 

políticos.  A ausência de recursos destinados ao desenvolvimento da autonomia 

do conselho junto ao poder público e a movimentos sociais fortemente ligados a 

partidos políticos, tais como infra-estrutura material autônoma para seu 

funcionamento e para mobilização e participação dos atores locais, contribuem 

para a sua vinculação e apropriação a interesses político-partidários pela própria 

natureza da relação de dependência para seu funcionamento para além dos 

recursos destinados aos projetos ali votados.  

 

 1.1.2. Gestão Social e institucionalização dos espaços de participação popular 

para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil 

 

No Brasil, o processo de participação da sociedade na discussão da coisa pública foi 

fortalecido a partir da promulgação da Constituição da República Federativa de 1988 
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iniciou-se um redesenho institucional do Estado Brasileiro com a introdução de novos 

instrumentos de gestão social das políticas públicas.  

 

A participação da sociedade civil em alguns conselhos está assegurada na 

Constituição Federal, em vários artigos: Artigo 198, inciso III - Participação da 

comunidade na gestão administrativa (área de saúde); Artigo 204 – Participação 

da população através de órgãos representativos (Assistência social); Artigo 206, 

inciso VI – gestão democrática do ensino público (Educação); Artigo 227, 

parágrafo 7º - Participação da população, por intermédio de organizações 

representativas para formulação de políticas e controle de ações e programas 

voltados ao atendimento de crianças e adolescentes (crianças e adolescentes). 

 

Outras instâncias colegiadas voltados para a gestão social do desenvolvimento rural 

sustentável foram fomentados ao longo dos anos 80, 90 e nesta década: são comitês, 

fóruns, conselhos, comissões, associações, cooperativas, seja elas com foco 

comunitário, municipal e territorial/regional. Dados do IBGE apontavam para a 

existência de aproximadamente 27 mil conselhos, abrangendo 99% dos municípios 

brasileiros em 2001. 

 

Neste processo de Reforma do Estado e democratização no Brasil os atores sociais e 

sujeitos coletivos passaram a ser co-responsáveis na implementação de decisões e 

respostas às necessidades sociais.  O Estado também é pressionado a mudar a sua 

forma de processar a responsabilidade de ofertar bens e serviços de direito dos 

cidadãos, construindo formas de tomar decisões negociadas, pelo controle de 

programas e políticas através de fóruns abertos a diversidade de cidadãos e a 

pluralidade dos interesses e necessidades. A sociedade processa uma luta pela 

construção de uma nova dimensão pública. 

 

A participação da sociedade na construção de estratégias de desenvolvimento rural 

sustentável e na gestão das políticas públicas é fundamental no processo de 

descentralização e redefinição de formas de relacionamento entre o político, o 

econômico e o social para o desenvolvimento rural na sua perspectiva 

multidimensional e da pluriatividade. A gestão social requer uma construção de um 

novo paradigma que defina como a sociedade se gere, definindo novas formas de 
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organização da sociedade, construindo mudanças significativas nos comportamentos, 

na cultura e nas instituições e na relação da sociedade com o Estado. Gestão social é 

um processo essencialmente promotor da soberania popular. 

 

Fernando G. Tenório traz a seguinte definição para gestão social: 

Gestão social contrapõe-se à gestão estratégica à medida que 
tenta substituir a gestão tecnoburocrática, monológica, por um 
gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o processo 
decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais” 
(TENÓRIO, 2002: 126).  

 

Neste cenário de descentralização e modernização, a sociedade também evolui em 

suas demandas e os cidadãos buscam legitimá-las transformando-as em direitos. A 

gestão social promove a participação da sociedade nas ações públicas realizando a 

gestão das suas demandas e necessidades e transformando-as em interesse do 

Estado. Carvalho (1999: 19) define gestão social com a gestão das ações sociais 

públicas, a gestão das demandas e necessidades dos cidadãos. 

 

 A discussão da gestão social ganhou contornos mais evidentes com o processo de 

democratização que ocorreu no mundo a partir dos anos 50, onde ficou marcada a 

queda de regimes políticos ditadoriais como o nazi-facismo e foi criada a ONU - 

Organização das Nações Unidas em 24 de outubro de 1945 com a missão de 

fomentar a paz entre as nações, cooperar com o desenvolvimento sustentável, 

monitora o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais, além de 

organizar reuniões e conferencias para o alcance desses objetivos.  A partir dessas 

conferências a sociedade civil no mundo pode participar através das organizações 

não governamentais apresentando propostas e acordos junto aos governos em temas 

de importância mundial, tais como Meio Ambiente (Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio-Ambiente e Desenvolvimento - junho de 1992/Rio de Janeiro); Direitos 

Humano (Conferencia  Mundial de Direitos Humanos , junho de 1993-Viena); 

População e Desenvolvimento(Conferência Internacional  sobre a população e o 

Desenvolvimento|( setembro de 1994-Cairo); Desenvolvimento Social(Encontro 

Mundial para o Desenvolvimento Social, março de 1995-Copenhague); Mulher(Quarta 

Conferência Mundial sobre a Mulher., setembro de 1995-Bijing); Assentamentos 

Humano(  Habitat II, junho de 1995-Stambul). De acordo com o jornal  “Participação 

Social- informativo Especial da Presidência da República”,  entre 2003 e 2006 foram 
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realizadas no Brasil  40 Conferências e Reuniões, 38 Nacionais e 02 internacionais, 

para tratar de diversos assuntos:Desenvolvimento Rural, Biossegurança e 

Diversidade,Povos Indígenas, Educação e Saúde, Pessoas com Deficiência, Direitos 

Humanos,Economia Solidária, Pessoa Idosa, Criança e Adolescente,Meio Ambiente, 

Igualdade Racial,Assistência Social, entre outros. 

 

De acordo com a Fundação Joaquim Nabuco-FUNDAJ (2007), no meio rural do 

Brasil, um ator importante no processo de democratização e de participação da 

sociedade foi o Movimento das Ligas Camponesas, que surgiu entre 1945, logo após 

a redemocratização do país, ao final da ditadura Vargas, sob a iniciativa e 

organização do Partido Comunista Brasileiro-PCB:  

 
Em 1948, no entanto, com a proscrição do PCB houve o 
desmoronamento das organizações de trabalhadores no Brasil. 
Entre 1948 e 1954, eram poucas as organizações camponesas 
que funcionavam e raríssimas as que ainda conservavam o nome 
de Liga, como a Liga Camponesa da Iputinga, dirigida por José 
dos Prazeres, um dos líderes do movimento em Pernambuco e 
localizada no bairro do mesmo nome, na zona oeste da cidade do 
Recife.Em janeiro de 1955, com a criação da Sociedade Agrícola 
de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, a SAPP, 
localizada no Engenho Galiléia, em Vitória de Santo Antão, 
Pernambuco, houve o ressurgimento das Ligas Camponesas no 
Nordeste. 

 

 A partir de organizações de trabalhadores rurais na luta pelos direitos sociais e 

posteriormente na luta pela terra a partir da Reforma Agrária, também a Igreja 

Católica, a partir das Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), teve um papel 

importante na democratização brasileira na década de 70, promovendo um processo 

de mobilização social, contra o Regime Ditatorial instalado com o Golpe de Estado de 

1964, e tendo como instrumento a Teologia da Libertação e a educação popular. 

Neste processo Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Partidos Políticos de esquerda e 

de centro-esquerda envolveram-se neste processo e na década de 80 surgem desta 

ação política da sociedade na luta pela democratização no país as organizações não-

governamentais como instrumentos importantes para o processo de gestão social em 

curso no Brasil.  

 

Na década de 90, outro evento importante, assistido em todo mundo e com impactos 

importantes no processo de participação da sociedade na gestão social, foi a 
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Revolução Tecnológica, que trouxe impactos no tempo e no espaço, diminuindo as 

distâncias e a velocidade de processos produtivos e na comunicação. 

 

Este processo histórico, com elementos da ordem mundial interferindo na ordem local, 

apontou para a gestação de nova sociedade civil, e para a necessidade de rediscutir o 

papel do Estado questionado em sua postura ditadora. É a busca de um novo Pacto 

Social, que defina o novo papel do Estado na gestão do público e um novo papel da 

sociedade com sua experiência acumulada na luta pelos direitos na relação com o 

Estado. Mas também uma sociedade que sendo resultado de suas lutas também 

contraditoriamente com resquícios culturais de sua própria vivencia histórica de 

colonianismo, escravagismo e ditadura trazendo em seu interior segmentos 

democráticos e segmentos autoritários como ressalta Wilheim(1999:50): 

 
[...] há uma espécie de sociedade incivil constituída por organizações 
claramente anti-sociais, criminais e de crescente poder econômico e 
frequentemente político. A renegociação do Pacto Social deve 
permitir clarear esses conceitos e separar o trigo do joio. 

 

Deixar claro o que de interesse público no sentido de que este nem sempre é o 

interesse da maioria, se estamos falando de democracia, ele também deve 

representar o interesse das minorias, os chamados excluídos.  

 

A gestão social efetiva se expressa através da capacidade da sociedade participar de 

modo ativo na vida política e cívica de uma sociedade. No desenvolvimento 

sustentável esta gestão se expressa no envolvimento no desenvolvimento de um 

espaço territorial, buscando a igualdade de direitos nas diferenças e a definição do 

interesse público não só das maiorias, com também das minorias garantindo sua 

participação. Esta participação deve se expressar desde o momento de inclusão da 

demanda social na agenda pública, elaboração, implementação até o processo de 

monitoramento e avaliação, em um ciclo constante que se retroalimenta e produz 

conhecimento social que fortalece o próprio processo de gestão social. 

 

Apesar dos avanços da democracia e do aumento significativo da população n 

dimensão institucional durante esta trajetória o que se observa neste sentido é que, 

sejam estes espaços de participação popular construídos de forma induzida ou 

espontânea, muitos conceitos ainda não saíram do discurso com a força devida. 
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Representatividade, participação, controle social, equidade de oportunidade, de 

gênero, geração e etnias são discutidos, quando muito de forma sucinta, e a prática 

ficam bastante fragilizadas.   

 

Para Jará (2001:301) estas novas institucionalidades públicas devem proporcionar 

que “os mecanismos de participação social possibilitem aos grupos sociais 

historicamente excluídos influir na tomada de decisões, além de protegê-los de 

ameaças e revanches políticas”.  Neste sentido é fundamental que as tensões e 

conflitos sociais derivados da crise econômica possam ser discutidos nestes espaços 

para a formulação de propostas assegurando que o princípio de servir o cidadão, a 

transparência, a informação, as parcerias entre sociedade civil organizada e poder 

público a autonomia e que os mecanismos de responsabilização possam ser estímulo 

à gestão social. A atuação de lideranças políticas e patrimonialistas na gestão do 

público tem sido um dos grandes impedimentos ao processo efetivo de gestão social, 

uma vez que os gestores administram os interesses coletivos com base no 

clientelismo político, falta de transparência, reproduzindo relações de poder de grupos 

dominantes e praticas de corrupção. O modo fragmentado e desarticulado como as 

políticas públicas chegam aos territórios onde esta prática política existe, construindo 

uma diversidade de instrumentos e canais de participação, onde atuam os mesmos 

atores, contribui de algum modo para a continuidade dessas práticas políticas, tanto 

pelos gestores, quanto por parte de lideranças comunitárias e de movimentos sociais.   

 

Em municípios onde a expressão do poder local não é democrática, o que se observa 

de fato é que, se descentraliza para se recentralizar em grupos dominantes, que 

geralmente ficam com o monopólio da representação nos diversos fóruns e 

conselhos, ficando a questão de poder como a figura central e o desenvolvimento 

sustentável e a efetiva gestão social como meros panos de fundo ou simplesmente 

um disfarce de uma falsa democracia. Para Jara (1998:233) para que os conselhos 

municipais possam cumprir seu papel democratizante é necessário avaliar sua 

composição social, a representatividade dos seus membros e a qualidade das 

propostas apresentadas. Isto também se aplica as instâncias deliberativas em 

qualquer recorte territorial, possam cumprir o seu papel democratizante é preciso 

avaliar sua composição social, sua representatividade e suas propostas para que se 
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possa fugir a armadilha de ao invés de serem instrumentos de descentralização, 

sejam instrumentos de reconcentração do poder de decisão. 

 

Em sua discussão sobre o desenvolvimento sustentável, Jara (2001: 314) afirma que 

“a dimensão institucional assume importância estratégica no processo de 

democratização, descentralização, modernização e transformação produtiva”.  É 

importante que se crie um novo ambiente institucional que promova o fortalecimento 

da autonomia sócio-política e econômica do município; o fortalecimento dos vínculos 

rural e urbano; a gestão racional dos recursos naturais; a promoção de 

relacionamentos associativos entre governo local e a sociedade civil. 

 

Um exemplo da pouca clareza dessas instâncias colegiadas sobre o seu papel e 

sobre sua autonomia para além das políticas públicas e mecanismos institucionais 

que as geraram, está colocado no que ser refere à política pública do PRONAF.  Em 

uma análise sobre os conselhos do PRONAF, Favareto (2004:138) observou que, ao 

longo da história quanto ao papel e ação desses conselhos foi uma eficácia restrita 

aos objetivos de captar e prestar contas dos recursos oriundos do PRONAF Infra-

estrutura e serviços municipais, sendo incapaz de atingir uma repercussão mais 

ampla no sentido de cumprir com sua missão fundamental de descoberta e 

alavancamento dos potenciais de desenvolvimento que os mecanismos 

convencionais de mercado são incapazes de mobilizar em um território. Isto se deu, 

segundo o mesmo autor, a partir de uma falha em aspectos operacionais e aspectos 

relativos ao ambiente institucional das políticas tais como a forma de escolha dos 

municípios, as competências dos agentes que assumem o papel de conselheiros, a 

visão dos gestores e a opacidade das instituições. 

 

Uma questão relevante neste processo de construção de institucionalidades voltadas 

para a gestão social é que a cada etapa histórica da discussão do desenvolvimento 

sustentável são feitos recortes espaciais para desenho e implementação de 

estratégias, fomentando a construção desta ou daquela institucionalidade e a cada 

nova etapa “abondona-se” a institucionalidade anteriormente construída em 

detrimento de uma nova institucionalidade local.  Assim, das associações aos 

conselhos de políticas públicas, destes aos conselhos de desenvolvimento municipal 

e Fóruns de Desenvolvimento Local e hoje surgem as institucionalidades voltadas 
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para discussão do desenvolvimento territorial/ regional. Por outro lado, também atuam 

no mesmo sentido, Conselhos Estaduais e em nível Federal. Todos mantêm sua 

autonomia e certa interdependência no processo de decisões, principalmente no que 

diz respeito ao uso de recursos públicos.  

 

Para Buarque (1998:232) “a democratização da sociedade nordestina exige 

multiplicar essas novas estruturas de poder, sugerindo a construção de uma nova 

institucionalidade que possa redefinir as relações entre a sociedade política e a 

sociedade civil”. Este desafio requer ter representações legitimas da sociedade, 

desenvolvimento de novas competências pelos atores locais, desenvolvimento de 

mecanismos de informação eficientes que promovam a participação e escuta de 

grupos sociais organizados ou não nos processos de discussão, definição e 

implementação de ações, independentes de posição social, política e ideológica, ou 

seja, a promoção da participação livre e representativa. 

 

Apesar dos quase 10 anos de existência de conselhos ainda temos alguns desafios e 

entraves a enfrentar para que estes de fato constituam-se espaços públicos de 

participação da sociedade na gestão das políticas públicas. Entre esses desafios está 

o de construir a capacidade de representar uma mudança no ambiente institucional 

onde estão inseridos cumprindo de fato sua missão de ser um instrumento de controle 

social das políticas públicas, mudando práticas de gestão de modo a ampliar a 

participação da sociedade, garantir a diversidade e pluralidade na participação; 

superar a discussão setorial do desenvolvimento para ter uma leitura multidimensional 

que articule os diversos atores e recursos para o desenvolvimento; buscar 

legitimidade dos representantes superando práticas de apropriação político-partidárias 

dos espaços públicos; consolidar a integração e o diálogo entre os diferentes âmbitos 

(municipal, territorial, estadual e federal) na construção de uma política nacional para 

o desenvolvimento rural; desenvolver a capacidade de tratar os conflitos e diferenças, 

tendo em sua composição atores tolerantes diante das diferenças culturais, históricas, 

de interesses construindo uma cultura de solidariedade e de cooperação. 

 

Promover a participação da sociedade nos conselhos e fóruns de 

desenvolvimento rural é importante  na reversão do padrão histórico de 

elaboração e execução de políticas públicas no Brasil: vêm de cima para baixo e 
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promover a inclusão de segmentos e grupos sociais que estiveram historicamente 

à margem das políticas publicas. Também como instrumentos importantes no 

controle social e no dialogo com o Estado na negociação das demandas da 

sociedade e no processo de aprendizagem social para o exercício da cidadania 

ativa. 

 

Para Tatagiba (2002) os conselhos devem ser espaços de democratização das 

políticas públicas no Brasil. Para isso, é importante que exista o reconhecimento da 

importância da presença e legitimidade da participação do outro, valorizando as 

distintas visões do seu papel e os diversos interesses que levam as entidades e 

atores a participarem dele. Também é necessário que os conselheiros de fato 

representem as opiniões de suas entidades e grupos de representados de modo 

legítimo, tendo sempre o cuidado de fazer com que a comunicação flua com os seus 

representados. A questão da qualificação também aparece como uma questão 

importante no processo de fortalecimento da ação do conselho na medida em que o 

prepara para o diálogo com o Estado. 

 

1.2. A NOVA RURALIDADE NO BRASIL E A GESTÃO SOCIAL DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO ENFOQUE TERRITORIAL 

 

O conceito de ruralidade é essencialmente um conceito de natureza territorial e 

não setorial como tem sido tratado: rural como sinônimo de agrário.  A agricultura, 

a indústria e o comércio são alguns dos setores que estão envolvidos na 

discussão do meio rural. De acordo com Abramovay (2001) este conceito tem 

sido bastante discutido em estudos europeus e norte-americanos e nestes o 

sentido de rural se define a partir de três atributos básicos: i) a relação com a 

natureza que se expressa pelo contato dos habitantes de um local com o meio 

natural e esta relação é muito mais forte que nos meios urbanos; ii) a relativa 

dispersão populacional; iii) a relação destes locais com as regiões urbanas. Esta 

relação do rural com o urbano determina a característica de continuidade do 

ponto de vista geográfico levando a cada vez mais a uma menor diferenciação 

entre o que é rural e o que é urbano. Do ponto de vista das atividades não é 

apenas a agricultura e a pecuária que se desenvolvem no rural, mesmo em 

pequenos sítios urbanos observa-se o desenvolvimento de atividades agrícolas 

de base familiar. Por outro lado, no meio rural, crescem atividades do setor de 
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serviços e comércio, com destaque para o turismo. O novo rural passa a ser o 

espaço da pluriatividade e multidimensional, não podendo ser visto e focado de 

um ponto vista apenas agrário, ou puramente econômico, social, ambiental ou 

pelas simplesmente pelas formas de produção. O rural é o entrelaçamento de 

todas as dimensões que envolvem o modo de vida das pessoas que se 

relacionam com este espaço na sua sobrevivência.  

 

Para Graziano(1997) o desenvolvimento de políticas de apoio ao desenvolvimento 

rural não podem focar apenas o desenvolvimento na reforma agrária e no 

desenvolvimento da agricultura, mesmo que essa ainda tenha um papel 

importante no rural:  

 
As implicações desse diagnóstico para as políticas agrárias são 
muitas, em especial para a tão sonhada reforma agrária, que não 
precisa ser mais essencialmente agrícola, pelo menos no eixo 
centro-sul do país(...).O meio rural ganhou por assim dizer novas 
funções e “novos” tipos de ocupações: 
- propiciar lazer nos feriados e fins de semana (especialmente as 
famílias de renda média/baixa que têm transporte próprio), 
através dos pesque-pague, hotéis-fazenda, chácaras de fins de 
semana, etc; 
- dar moradia a um segmento crescente da classe média alta 
(condomínios rurais fechados nas zonas suburbanas); 
-desenvolver atividades de preservação e conservação que 
propiciem o surgimento do eco-turismo, além da criação de 
parques estaduais e estações ecológicas 
- abrigar um conjunto de profissões tipicamente urbanas que 
estão se proliferando no meio rural em função da urbanização do 
trabalho rural assegurada com a igualdade trabalhista obtida na 
Constituição de 1988 (motoristas de ônibus para transporte de 
trabalhadores rurais, mecânicos, contadores, secretarias, 
digitadores, trabalhadores domésticos). 

  
 

A partir dessa nova visão do que é o mundo rural, o conceito de desenvolvimento 

sustentável aplicado ao rural pressupõe, entre outras questões, a constituição de 

um espaço de “concertação” que considera a pluralidade e diversidade dos atores 

e agentes que nele atuam, de modo a promover a explicitação dos interesses 

conflitantes e das convergências para o estabelecimento de acordos e a 

construção de parcerias, redes e todas as formas de cooperação, que possibilitem 

a descoberta, valorização e criação de riquezas locais. Pressupõe a construção 

de um Pacto Territorial para o Desenvolvimento Rural. 
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O conceito de Território não é uma novidade na discussão do desenvolvimento e 

tem sua trajetória iniciada desde a década de 30, e neste século ganha maior 

expressividade na discussão do desenvolvimento sustentável. Neste processo 

histórico o conceito de território ganha várias definições e aplicações, 

apresentadas pela Geografia Política e Geopolitica e pelas Ciências Sociais e 

Naturais, que vão desde a concepção geográfica, até a concepção de construção 

social. Entender a origem do uso do termo é fundamental para perceber sua 

contribuição para a maior efetividade enquanto instrumento de políticas públicas 

para o desenvolvimento rural e redução de desigualdades sociais. A discussão 

acerca de território começa com as acepções do termo. A palavra território tem 

sua origem no latim territorium, adjetivo que deriva de territorialis que significa 

pedaço de terra apropriada, este sentido já lhe era atribuído antes do século XVIII. 

 

Deyon(2001), analisando o contexto histórico da abordagem territorial do 

desenvolvimento resgata o fato que já nos anos de 1930 a Inglaterra adota a 

política de desenvolvimento regional para enfrentar a crise da indústria 

carbonífera e o forte processo de urbanização em Londres. Mas foi na França que 

a abordagem tomou mais expressão com a ação do Estado através de uma 

política deliberada com o objetivo de promover a organização do território para 

atuar junto ao processo de desenvolvimento econômico e o atraso no 

desenvolvimento de zonas agrárias no início dos anos 50, quando foram criados 

diversos comitês. Para Deyon (2000) uma política de desenvolvimento território é  

“uma ação através da qual o Estado reparte geograficamente a população e as 

atividades econômicas, seja para homogeneizar o território, seja para acelerar ou 

regular o desenvolvimento”. Na experiência francesa o Estado aparece como um 

ator importante na promoção do desenvolvimento territorial desenvolvendo 

projetos multidisciplinares para construção dos territórios. 

 

Na década de 70, economistas italianos discutem a noção de “distrito industrial” a 

partir da teoria econômica de Alfred Marshal, com foco na competitividade de 

empresas em uma determinada localização funcionando em rede. 

 

Santos (2000:96) conceitua território como “[...] o chão da população, isto é sua 

identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
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território é à base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e 

da vida, sobre os quais ele influi”.Território está intrinsecamente ligado ao 

sentimento de pertencimento e de local onde se constroem as condições de vida, 

como uma apropriação subjetiva do espaço pelos grupos sociais. 

 

Abramovay discutindo o conceito de Território trabalhado pela OCDE, onde em 

1994, foi criada uma divisão de desenvolvimento territorial, também enfatiza a 

dimensão subjetiva do território se expressa nas relações históricas, políticas e 

nas identidades sociais (2001): 

 
[...] o território, mais que simples base física para as relações 
entre indivíduos e empresas, possui um tecido social, uma 
organização complexa feita por laços que vão muito além de seus 
atributos naturais, dos custos de transportes e de comunicações. 
Um território representa uma trama de relações com raízes 
históricas, configurações políticas e identidades que 
desempenham um papel ainda pouco conhecido no próprio 
desenvolvimento econômico.   

 

O conceito de território trazido por Abramovay aponta para elementos que 

extrapolam as relações econômicas, como colocava Marshall, tais como fatores 

naturais e capacidades humanas capazes de determinar a localização de 

empresas e de trabalhadores, para considerar também como fundamentais como 

a identidade dos indivíduos e dos grupos sociais que eles se constituem por laços 

informais, por modalidades não mercantis de interação construídas ao longo do 

tempo e que moldam certa personalidade. Segundo ele a noção de território 

envolve modelos mentais e comportamentos que moldam as referencias sociais e 

cognitivas no processo de organização social.  

 

Quanto à utilização dos termos “local” ou “territorial”, Souza, Ribamar, e Furtado, 

Eliane colocam que são semelhantes (2004:53 ) : “Aqui surge o equívoco inicial: 

local ou território? Uma revisão bibliográfica sobre o tema mostra com clareza que 

esses conceitos são similares”. Ainda colocam que o termo localização relaciona-

se a um processo que se contrapõe ao movimento de globalização enfocando o 

“local”. Então, o “local” é permeado de significado social por caracterizar-se por 

ser integrado ao global, mas por ser também específico e pleno de identidade 

própria. Assim, a dinâmica “local” se expressa no “território”. 
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A idéia do “desenvolvimento territorial” surge no Brasil, como sendo uma 

referência dos formuladores de políticas públicas, no fim dos anos noventa e 

início da presente década. Antes disso, já existiam experiências referenciais de 

desenvolvimento territorial promovidas por iniciativa da sociedade civil em 

algumas regiões do país. A partir de 2003, com a criação da SDT, a idéia ganha 

mais força, passando a orientar algumas iniciativas e políticas públicas para os 

espaços rurais. 

 

O Território é uma objetivação multidimensional da apropriação social do espaço 

por um grupo social ou indivíduo a partir de imagens, representações e projetos 

se conscientiza de sue espaço de vida. Território como uma apropriação subjetiva 

do espaço que representa a própria tomada de consciência de pertencimento, de 

identidade, de ação e de referencia de um grupo social. A vivencia de cada 

individuo e do próprio grupo social em relação ao espaço ocupado e utilizado para 

a sobrevivência e a aprendizagem realizada neste contexto, tem forte relação com 

a noção e definição do território. 

 

Bacelar (2003:31) define que a noção de território relaciona-se a poder e espaço 

de identidades, ou seja, o território é um espaço de poder instituído e exercido por 

um povo e por um Estado e espaço de uma construção social ancorada na 

identidade coletiva de um grupo social ou de um povo. O território é uma 

construção social. Território para além da característica de espaço de poder 

instituído passa a ser também um espaço de identidades.  

 

Após quase uma década de intervenção das políticas públicas de 

desenvolvimento territorial com foco no rural torna-se fundamental repensar a 

prática a partir dos conceitos adotados e debatidos pela ciência. A trajetória ainda 

é curta, mas porque deixar para corrigir as distorções após uma longa caminhada 

e não no processo de caminhar. A sociedade civil já apresenta algumas reflexões 

sobre o tema e sobre os desafios que se colocam diante dessa abordagem. 

 

A abordagem territorial do desenvolvimento, retomada no Brasil nos anos 2000, 

acentuou, de certo modo, um vácuo existente entre as experiências brasileiras de 

desenvolvimento local com foco nos municípios e seus frágeis desdobramentos 
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práticos e na apropriação da realidade pelos atores locais. O argumento de que a 

abordagem territorial nas políticas públicas vem na perspectiva de superar os 

limites que o desenvolvimento sustentável encontra para concretizar em recortes 

municipais, uma vez que muitas das problemáticas sócio-econômicas e 

ambientais extrapolam os limites geográficos dos municípios, além da dificuldade 

encontrada na implementação de ações em detrimento de ingerências dos 

gestores públicos municipais não pode levar a abordagens que desconsiderem 

que todo o território é feito de partes, locais, e que este é mais que sua soma e 

não se pode desenvolver o todo desconsiderando as suas partes. É importante 

ver o território, vendo suas partes, os municípios e buscando estratégias que 

integrem-no como um todo. Nos municípios é onde acontecem as ações, é onde 

as pessoas se apropriam do espaço nas relações cotidianas, na zona urbana, nos 

sítios e povoados rurais. É onde as ações podem ser acompanhadas e 

monitoradas na sua implementação. 

 

Para Abramovay (1999) o desenvolvimento rural territorial traz como principal 

desafio a construção de um “pacto territorial”  que deve mobilizar os atores  em 

torno de uma idéia que conduza as ações do grupo e os recursos disponíveis  na 

elaboração e implementação de ações  voltadas para o desenvolvimento, 

gerenciadas de modo organizado e compartilhado entre estes. Pressupõe a 

construção do sujeito coletivo do desenvolvimento. O autor enumera outros seis 

desafios para o desenvolvimento territorial Rural. O primeiro deles diz respeito à 

questão educacional no meio rural que dissocia trabalho do conhecimento e traz a 

mensagem de que a população jovem deve estudar para em seguida migrar em 

busca de melhores oportunidades fora da atividade agrícola ou rural. O segundo 

desafio é superar a visão de desenvolvimento setorializada. O rural só poderá 

desenvolver-se se conseguir articular a pluralidade dos atores e dos atributos de 

uma região e é neste contexto que surge o quarto desafio que é superar a 

abordagem do desenvolvimento focada no recorte municipal, impedindo a 

interação de atores que estão na região atuando em setores produtivos dinâmicos 

ou potenciais para o seu desenvolvimento. Além disso, é nos municípios que se 

reproduz a cultura clientelista e a manutenção de vínculos de dependência e 

muitas vezes de coerção que impedem a reprodução do capital social 

fundamental para o desenvolvimento.  
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Esta ação extra-municipal é um dos trunfos a que podem recorrer 
às organizações e os técnicos cuja ação local fica bloqueada por 
uma liderança política convencional e que não tem interesse em 
ampliar o raio das relações sociais de sua clientela 
(ABRAMOVAY,1999) 

 

Outro desafio é a materialização de iniciativas locais, são as ações concretas que 

dão razão e vida aos interesses coletivos. Na abordagem territorial estas ações 

devem aglutinar atores em projetos que extrapolem os limites dos municípios e 

evidenciem territórios dentro do território, que se complementam ou se 

antagonizam, criando consensos e dissensos. O território dos quilombolas e suas 

ações de educação contextualizadas, ligando pessoas de comunidades em 

municípios diferentes por interesses comuns e importantes para a apropriação e a 

vida digna no espaço, mas que pode ao mesmo tempo, como no caso de Águas 

Belas em Pernambuco, se antagonizar com o território dos indígenas Fulni-ô em 

conflitos agrários pela ocupação da terra; territórios de produtores de leite, de 

caprinos, de pescadores que percebem as vantagens competitivas da 

comercialização coletiva para sua permanência no local e para a qualidade de 

vida dos seus entes queridos. Ações que fomentem a construção de redes 

territoriais (ABRAMOVAY:1999):  

 
Nos espaços territoriais cabem, portanto, vários “territórios”. Vários 
temas entrecruzam-se nas diversas dimensões em que se 
expressam os territórios. Podem gerar identidades e antagonismos. 
Consensos e dissensos. Vários grupos humanos podem ser 
identificados em um mesmo espaço conformando diversos 
territórios. 

 

Nesse sentido, o desafio da construção de novos canais de comercialização que 

tornem evidente uma marca regional, como diferencial do território e suas 

potencialidades, modos tradicionais de fabricação de produtos, traz o desafio para 

a construção de alternativas de assistência técnica e para a integração do 

conhecimento produzido nas universidades com a realidade rural de modo a 

fortalecer este sentido de pertencimento e de confiança, por parte dos atores 

locais, na possibilidade de exploração dos recursos do local para sobrevivência e 

fixação. Por fim, Abramovay elenca o sexto desafio, de construir uma nova visão 

do que é o rural, não como simplesmente o que não é urbano, ou simplesmente 

com o que é agrícola, mas como um espaço diversificado de atividades e de 
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mercados potenciais que podem reverter à idéia que a melhor saída para os 

problemas rurais é dar aos filhos uma melhor condição de estudo para migrar, 

rumo às grandes capitais. 

 

Abramovay (2003) afirma que o maior desafio do planejamento brasileiro consiste 

em passar de uma lógica  que ele chama de repartição setorial de recursos e de 

demanda “de balcão” para uma lógica territorial e de projetos. A existência de 

organizações intermediárias entre o município e o Estado assume uma 

importância fundamental no processo de desenvolvimento rural sustentável, na 

medida em que ampliam a discussão do foco municipal para a busca de ações 

estruturadoras integrando os municípios, ampliando o foco da visão sob os 

condicionantes do desenvolvimento em um espaço geográfico e a construção de 

identidades que fortalecem o processo de construção social. 

 

A discussão sobre o enfoque territorial tem suas referencias nas teorias da 

localização de Alfred Marshall, no final do século XIX. O conceito de território 

trazido por Abramovay aponta para elementos que extrapolam as relações 

econômicas, como colocava Marshall, tais como fatores naturais e capacidades 

humanas capazes de determinar a localização de empresas e de trabalhadores, 

para considerar também como fundamentais elementos como a identidade dos 

indivíduos e dos grupos sociais que eles se constituem por laços informais, por 

modalidades não mercantis de interação construídas ao longo do tempo e que 

moldam certa personalidade. A noção de território envolve modelos mentais e 

comportamentos que moldam as referenciais sociais e cognitivas no processo de 

organização social. 

 

Para Bacelar (2003) a idéia central é que o país necessita de organizações 

intermediárias, entre as esferas municipal e estadual, capazes de promover a 

participação de atores sociais que construam projetos estratégicos e a base de 

uma nova relação entre os atores locais e o Estado é fundamental para o 

desenvolvimento rural sustentável. 
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1.2.1. A importância da articulação horizontal e vertical instâncias colegiadas na 

gestão social do desenvolvimento rural sustentável do território 

 

O processo de descentralização e democratização do Estado no Brasil tem trazido 

esta crescente discussão sobre mecanismos de controle social e participação da 

sociedade no desenho, implementação, monitoramento e avaliação de um conjunto 

políticas públicas e entre elas a questão do rural e do desenvolvimento sustentável. 

Nesse mesmo tempo e espaço, diversas políticas públicas que aterrissam em um 

território tem fomentado a criação de conselhos, com o objetivo de fortalecer a 

participaçãso e o controle social. No entanto, o que se observa é a sobreposição de 

instâncias colegiadas que dificultam este mesmo processo, à medida que 

sobrecarregam alguns atores sociais comprometidos com a mudança, esvaziando-se 

e perdendo a sua verdadeira razão de ser. 

 

Diante deste cenário torna-se importante à gestão articulada dos processos de 

desenvolvimento rural sustentável de modo a criar entrelaçamentos entre os atores 

sociais, as instituições, os movimentos envolvidos nas instâncias colegiadas voltadas 

para gestão social do desenvolvimento sustentável em territórios rurais, nos diversos 

níveis. Para isto é pressuposto que haja a vontade política dos governos e da 

sociedade civil de fazer com estes espaços sejam de fato espaços do exercício de 

democracia por excelência.  Trata-se de uma ação que pressupõe a ética e os valores 

da igualdade e da liberdade de escolhas como elementos importantes na relação 

governo-sociedade. Também que haja por parte das esferas de governo uma política 

definida de acompanhamento conjunto dos conselhos, promovendo espaços de 

construção de estratégias e agendas que dialogam entre si. Feito isto, a construção 

de fluxos contínuos de informação e interação, vínculos horizontais que garantam 

autonomia, diálogo na construção de negociações e propostas para o 

desenvolvimento rural sustentável passam a ter um terreno mais fértil para sua 

concretização. As iniciativas de articulação horizontal e vertical entre fóruns e 

Conselhos Municipais, e em alguns casos a sua junção garantindo a melhor 

comunicação com instâncias regionais, estaduais e nacionais, também se mostram 

como uma alternativa bastante viável para favorecer a mobilidade do capital humano 

envolvido nas discussões do desenvolvimento sustentável em territórios rurais, 
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combatendo a sobreposição de atividades que demandam dos representantes 

estarem em vários espaços para realizar uma discussão que considere a pluralidade 

da sociedade. 

 

Segundo Raichelis (2005:57) para disputar criativamente o sentido e a direção 

das políticas sociais e democratizar a gestão pública, a articulação entre os 

conselhos, nas três esferas governamentais, é tarefa fundamental.  Vários 

desafios estão colocados: superação da lógica de envolvimento dos conselhos 

com sua temática específica sem perceber as inter-relações entre as diversas 

temáticas que perpassam a discussão do desenvolvimento; redesenho da 

dinâmica de funcionamento e o desenho organizacional de modo a permitir a 

inclusão de novos atores ampliando a participação e democratizando a 

informação; o aprofundamento do debate sobre a natureza dos conselhos como 

instâncias de socialização da política, democratizando o Estado. Enfim, a visão 

dos conselhos não como espaços de representação de interesses particulares de 

organizações e movimentos, mas de expressão da multidimensionalidade do 

desenvolvimento. 

 

Também Pontual (2003:11) aponta como desafios para construção dos caminhos 

para a articulação de conselhos a definição por parte do governo de uma política 

definida de acompanhamento do conjunto de conselhos setoriais existentes e 

uma definição mais clara de que estes canais são importantes para o 

compartilhamento da gestão construindo mecanismos de governo que extrapolem 

a sua gestão para além da secretaria de sua área de atuação. Este é um desafio 

com um caráter político fortíssimo, na medida em que, este simples movimento do 

governo torna-se bastante complicado na medida em que por traz desta 

dificuldade estão os interesses particulares do gestor, do monopólio do poder do 

governo sobre as políticas públicas e da manutenção da fragmentação da ação 

da sociedade no controle social das políticas públicas para enfraquecer seu 

poder.  

 

Este desafio de extrapolar os limites temáticos do conselho, também tem 

implicações com a prática da própria sociedade civil, nas posturas corporativistas 

expressas nas lideranças que de modo velado dificultam que mecanismos de 
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integração de conselhos efetivem-se. Muitas vezes o mesmo ator social, 

representante da própria sociedade civil, assume a função de coordenação ou 

diretoria em mais de um conselho simultaneamente e não realiza o movimento de 

integrar as discussões e os demais atores em um fórum comum de debate. Neste 

caso, também esta nesta atitude a reprodução do comportamento do governo, 

que busca a manutenção da fragmentação para o fortalecimento de interesses 

particulares de algum movimento social ou ator social específico. Esta postura 

impede o fortalecimento de redes sociais importantes para o controle social das 

políticas públicas em um território. 

 

O autor elenca condições, que perpassam pela ação do governo e da sociedade 

civil, para promoção da integração dos conselhos por parte do governo e da 

sociedade. A primeira delas diz respeito à questão da transparência 

administrativa no sentido da democratização ao acesso as informações 

importantes para o acompanhamento das ações do governo por parte da 

sociedade. A segunda condição é a realização de ações integradas entre as 

várias secretarias ou vários programas que atuam em um mesmo território. A 

terceira condição é a construção de indicadores sociais comuns, e este desafio é 

ainda maior se considerarmos que já está expresso na própria ausência de 

indicadores específicos a cada política pública e na frágil prática de 

monitoramento e avaliação de impacto nas políticas públicas. No geral, quando 

este acontece restringe ao monitoramento de questões administrativo-gerenciais. 

O autor propõe a construção de indicadores territoriais integrados.  

 

Com base nestas reflexões propõe caminhos e mecanismos para a articulação de 

conselhos: 

- os conselhos devem ter representações que extrapolem a área temática 

especifica desta ou daquela política publica, tanto por parte dos representantes 

do governo, quanto da sociedade; 

- constituição de comissões e fóruns que integrem representantes de diversos 

conselhos e que possam realizar debates que integrem as várias temáticas das 

políticas e ações do governo; 

- construção de diagnósticos integrados e participativos que promovam encontros 

regionais de conselhos; 
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- promoção de momentos de formação conjunta entre os diversos conselhos, 

onde sejam abordados temas comuns e promovam a reflexão integrada sobre a 

gestão pública e social das políticas públicas; 

- criação de espaço físico comum aos diversos conselhos de modo a facilitar a 

troca de informações e ser ponto de encontro e referencia para os cidadãos; 

- o instrumento do orçamento participativo como elemento articulador da ação dos 

conselhos uma vez que remete a construção de complementariedade na gestão 

das políticas públicas; 

 

Para Raichelis (2005:3): 

 

No âmbito das ações governamentais, há um campo de 
mediações que vai além da gestão de cada política setorial, 
relativo às interfaces e às complementaridades existentes 
entre as várias políticas públicas. Embora esses processos 
não possam ser garantidos no plano setorial, é importante 
que neste nível sejam identificados os mecanismos que 
possam viabilizar ações intersetoriais e o trânsito concreto 
dos usuários a diferentes programas em diversas áreas. “  

 

A ação de vários programas em um território, sem a visão da intersetorialidade 

coloca em xeque a sua própria efetividade, e de modo indireto, muitas das vezes 

promove a consolidação de grupos dominantes no processo de gestão através 

dos conselhos uma vez que dominam também as informações e o poder de 

decisão. A ausência de compromisso ou interesses dos próprios gestores 

governamentais nas três esferas em promover a intersetorialidade entre as 

políticas na sua atuação no território diminui a possibilidade de uma participação 

mais qualificada e cidadã da sociedade no processo de gestão social bem como a 

sua própria efetividade. Por outro lado, apresenta-se o argumento de que os 

próprios movimentos sociais deveriam ser capazes de pressionar os gestores 

públicos a promoverem a construção de espaços de gestão das políticas públicas 

a partir da intersetorialidade. Mas, também neste campo aparecem disputas de 

poder entre segmentos da sociedade e suas lideranças, que sob o discurso da 

democracia e da equidade nada mais buscam que consolidarem uma visão 

política e a apropriação dos espaços públicos, os tornado privados. Nesse sentido 

Pontual(2003:11) faz uma reflexão sobre o papel da sociedade civil diante do 

desafio da articulação dos conselhos: 
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Do lado da sociedade civil, é importante que os 
movimentos e organizações não-governamentais tenham 
a vontade política de, por vezes, sair do seu limite 
temático – às vezes, corporativo - de ir além da sua área 
específica de atuação, propondo a constituição de fóruns, 
de redes e de uma agenda comum mais ampla do que o 
setor específico ou do tema específico que essa 
organização da sociedade civil acompanha. 

 

Este desafio tem maior dimensão quando de trata de articular políticas sociais 

ligadas a temas diferentes. Mas, quando se trata de políticas ligadas ao mesmo 

tema, como no caso o Desenvolvimento Rural, quais os impedimentos da 

articulação desses espaços no município e sua interação e diálogo com outros 

fóruns e conselhos em outros recortes geográficos? O desafio talvez seja maior, 

quando se tratam de políticas de governos distintos com seus modelos de 

arranjos institucionais pré-fabricados e fechados ao redesenho. 

 

Não seria mais eficiente e coerente que conselhos de desenvolvimento rural 

sustentável, funcionassem como articuladores da discussão das diversas políticas 

que atuam na perspectiva da qualidade de vida e do desenvolvimento, ao invés 

de atuar na contramão como se esta discussão fosse de outra natureza? Nesse 

sentido, é imprescindível construir planos de desenvolvimento rural local ou 

territorial com a participação dos atores e gestores das diversas políticas públicas 

(educação, saúde, assistência social, meio-ambiente, desenvolvimento rural) 

superando a visão e a atuação fragmentada ou setorializada. 

 

No capitulo a seguir apresentamos alguns indicadores do território do Agreste 

Meridional de Pernambuco e elementos das políticas públicas de 

desenvolvimento territorial do Governo do Estado de Pernambuco e do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, especialmente no que diz respeito aos arranjos 

institucionais constituídos para a participação popular na gestão social do 

desenvolvimento rural sustentável no enfoque territorial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAARRTTEE  IIII  ––  AASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  AAPPOOIIOO  AAOO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  RRUURRAALL  NNOO  

EENNFFOOQQUUEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDOO  MMDDAA  DDOO  GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  

PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  NNOO  TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDOO  AAGGRREESSTTEE  MMEERRIIDDIIOONNAALL  
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PARTE II – AS POLITICAS DO MDA DO GOVERNO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO ENFOQUE 

TERRITORIAL NO TERRITORIO DO AGRESTE MERIDIONAL 

 

Em 2003 foram implantadas no Estado de Pernambuco várias políticas de 

desenvolvimento rural com enfoque territorial, a exemplo do Programa das 

Messorregiões do Ministério da Integração Nacional, do Programa Fome Zero do 

Ministério da Assistência Social e Combate à Fome e o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata (PROMATA) da Secretaria de 

Planejamento do Estado de Pernambuco.  

 

Na messoregião do Agreste Meridional e Sertão Pernambuco o destaque foi para 

as políticas do Governo do Estado de Pernambuco, construída a partir do 

Programa Governo nos Municípios, e a política do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Territorial(SDT). O território  de 

atuação do Governo do Estado de Pernambuco define-se pelos 11 municípios 

contíguos de menor IDH do Agreste Meridional e Sertão do Moxotó (Águas Belas, 

Caetés, Iati, Inajá, Ibimirim, Manari, Paranatama, Itaíba, Terezinha, Saloá e 

Tupanatinga) e o território do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) 

define-se por 20 municipios, entre os quais os 11 contíguos de menor IDH (Águas 

Belas, Angelim, Bom Conselho, Buíque, Caetés, Capoeiras,Garanhuns, Iati, 

Ibirajuba, Ibimirim, Inajá, Itaíba, Manari, Paranatama, Pedra, Saloá, São Bento do 

Una, Terezinha, Tupanatinga, Venturosa).  

 

Estas duas políticas públicas têm induzido nestes municípios e no território (que 

abrange os 11 municípios contíguos de menor IDH no Agreste Meridional e no 

Sertão do Moxotó), a construção de espaços institucionais para gestão social do 

desenvolvimento rural sustentável com foco territorial.  Neste contexto tem sido 

criada uma diversidade de conselhos e fóruns em nível municipal e estadual, que 

apesar de terem o mesmo objetivo, o desenvolvimento rural sustentável, e o foco 

no mesmo território não interagem e não integram suas ações e discussões 

criando sobreposição e planejamento deficiente na aplicação dos recursos no 

território. 
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Mapa 1 - Territórios de Atuação MDA e Governo do Estado de Pernambuco 

 

Estes Programas atuam no enfoque territorial do desenvolvimento rural 

sustentável e têem estimulado a criação de instâncias colegiadas em nível 

municipal e territorial, consequentemente os atores locais participam de diversas 

instâncias, simultaneamente, para acessar os recursos das políticas em questão. 

 

Os recursos da política do Governo do Estado, na sua atuação no território dos 11 

municípios de menor IDH, são oriundos do PPA-2004/2007 e de empréstimo o 

Banco Mundial ao Governo do Estado no âmbito do Programa de Combate a 

Pobreza Rural - PCPR/Projeto Renascer. Já o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, atua principalmente com recursos do Programa Nacional de Agricultura 

Familiar - PRONAF, especificamente a linha PRONAF Infra-estrutura e Serviços 

Municipais. 

 

2.1. CONTEXTUALIZANDO O TERRITÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL E OS 

MUNICÍPIOS DE ÁGUAS BELAS E IATI 

 

Os municípios tomados como foco, neste estudo, estão na área de atuação do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário, através da ação da Secretaria de 
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Desenvolvimento Territorial como também na área de atuação do Governo do 

Estado de Pernambuco através do Programa Governo nos Municípios no Plano 

Integrado de Desenvolvimento Local.  

 

2.1.1. Breve Caracterização dos municípios de Águas Belas e Iati no 

Território 

 

Estes municípios apresentam algumas características importantes na sua 

definição para o estudo. Os principais indicadores apontam para a existência de 

precárias condições de vida, desigualdade social e precariedade nas ações de 

apoio ao fortalecimento do capital humano e social, fundamentais em processos 

de desenvolvimento sustentável e na gestão social. Também a existência de um 

processo de baixa alternância no poder revelando um processo frágil de 

consolidação da democracia. Em contraposição, aparecem movimentos de 

participação social nos espaços públicos, mais efetivo no município de Águas 

Belas onde há polaridade política, em contraposição ao município de Iati onde há 

uma baixa participação da sociedade, e onde não existem movimentos 

expressivos de oposição política. 

 

       Aspectos históricos 

 

O município de Águas Belas teve como seus primeiros habitantes os índios 

Carnijós(atuais Fulni-ô). Historicamente o município tem tradição de baixa 

democracia política. Vasconcelos (1962) relata o primeiro conflito em épocas 

eleitorais que terminou em mortes no município. Foi em 1860, ocorreu em Águas 

Belas, que era 4º. Distrito de Pernambuco, uma eleição sangrenta. Nesta época o 

local era conhecido com terra dos Cardosos, em referência a dominação desta 

família que, através dos conservadores vinha dominando a política desde 1857. 

Havia a suspeita da falsificação das atas da eleição e os liberais planejaram uma 

contra-ofensiva que resultou na morte de dez pessoas no conflito armado que se 

deu entre liberais e conservadores tendo como aliados os índios, onde os 

primeiros conseguiram vencer as eleições. Outros conflitos ocorreram em épocas 

posteriores nos períodos de eleição. Esta dinâmica de oposição partidária tem 

raízes históricas na cultura política de Águas Belas. 
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Iati foi comarca de Águas Belas, sendo elevado a município autônomo em 1963 e 

emancipado em 14 de agosto de 1964. Antes de tornar-se município era 

conhecido com a região de mocambos, na localidade do Sitio Federação. Iati é 

uma palavra indígena que foi dada ao novo município pela influencia a cultura dos 

índios Carnijós.Iati significa “casa nova” em oposição ao nome Mocambo (casa 

velha). 

 

Aspectos gerais 

 

Os dados abaixo apresentam que no conjunto dos municípios há uma 

concentração da população na área rural (51,14%), sendo municípios de dinâmica 

eminentemente rural, sendo Águas Belas o município com a maior taxa de 

urbanização. Em 1991 esta taxa era de 39,47% e em 2000 sobe para 54,4% e Iati 

com um movimento de ruralização, com taxa de 62,6% em 2000. 

 

Tabela 1 –Dados básicos do território e dos municípios de Águas Belas e Iati 

Município Área 

km2 

População 

Total  

2000 

População 

Urbana 

2000 

População 

Rural 

2000 

Grau de 

Ruralização 

(%) 

Águas Belas 883,9 36.641 19.937 16.704 45,6 

Iati 565,2 17.691 6.608 11.083 62,6 

Total 
Território 

 527.516 275.704 251.812 ------- 

 Fonte: IBGE, 2000 

 

Os dados acima demonstram a concentração da população no meio rural com 

exceção do município de Águas Belas que apresenta o menor grau de 

ruralização, apesar de ter um expressivo número de habitantes que apesar de 

residirem na zona urbana desenvolvem suas atividades produtivas na zona rural 

(agricultura e pecuária leiteira) nos sítios e assentamentos.  

 

A população indígena no Território em 2005 era de 9.645 habitantes, distribuídos 

em 05 Etnias( Tuxá, Fulni-ô, Kapinawa, Kambiwa , Truka) de acordo com dados 

da FUNASA- Fundação Nacional de Saúde. A s comunidade quilombolas no 
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território são em número de 20(vinte) distribuídas nos municípios de Águas Belas, 

Bom Conselho, Capoeiras, Garanhuns, Caetés e São Bento do Uma. 

 

Sucessão política na gestão pública municipal 

O estudo centra-se nos aspectos político-institucionais determinantes da 

integração das instâncias colegiadas e nesse sentido a observação e análise de 

elementos da dinâmica política é fundamental para o processo de investigação. 

Identificamos, inicialmente, que entre os municípios em estudo se desenha uma 

rede política que se mantém na gestão pública municipal a partir da eleição de 

prefeitos ligados, principalmente as famílias Martins e Tenório, conforme podemos 

observar no quadro abaixo: 

Tabela 2 : Sucessão poder público municipal 1964-2004 

Ano Iati Águas Belas 
1964 Julião Tenório de Santana * 
1965 José Tenório da Costa * 

1970 Manoel Nunes de Albuquerque * 

1973 João de Oliveira Costa * 

1977 José Soares da Costa * 

1983 João de Oliveira Costa * 

1988 Luiz Tenório Falcão * 

1992 Manoel Tenório Alves(PSB) José Araújo de Andrade (PFL) 

1996 Luiz Tenório Falcão (PFL) Clodaldo Bezerra Jonatas (PTB) 

2000 Luiz Tenório Falcão (PFL) Nomeriano Martins (PPB) 

2004 Hernani Tenório (PFL) Nomeriano Martins(PPB) 

Fonte: Tribunal Eleitoral de Pernambuco, 2006 
* Sem informações  

* Em 2004 Claudiano Ferreira Martins é eleito a Deputado Estadual e o seu sucessor 
representa uma continuidade da gestão da família Martins. 

A rede política instalada reflete uma cultura patrimonialista na gestão pública 

municipal que tende a se ampliar. Este elemento se apresenta como um fator de 

grande influencia no processo lento de consolidação da democracia nesses 

municípios. 
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Indicadores sociais 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, de um modo geral 

o território do Agreste Meridional apresentou um crescimento no IDH entre os 

anos de 1991 e 2000, porém a média da região é de 0,571, colocando-as na 

posição de desenvolvimento médio. Esta média encontra-se também abaixo do 

IDH do Estado que em 2000 era de 0,692. Os municípios de Águas Belas e Iati 

aparecem no bloco dos 04 municípios com menor IDH no território(2000), 

ocupando respectivamente as 17ª e 18ª posição no rankink. No município de 

Águas Belas cresceu 19,82%, passando de 0,444 em 1991 para 0,532 em 2000 

(182ª posição no Estado/Médio Desenvolvimento Humano); em Iati cresceu 

20,92%, passando de 0,435 em 1991 para 0,526 em 2000 (183ª posição/ médio 

desenvolvimento humano).  

 

Mapa 2- IDH-M, 2000 do território 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000 

 

Estes indicadores, no território e, especificamente, nos municípios de Águas 

Belas e Iati, estão bastante abaixo do IDH do Estado e do país como mostra o 

quadro abaixo, revelando as baixas condições de saúde, educação e renda da 

população residente. 
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Tabela 3- Índice de desenvolvimento humano , 1991- 200 

Município 1991 2000 

Brasil 0,696 0,766 

Pernambuco 0,620 0,705 

Território 0,532 0,63 

Águas Belas 0,444 0,532 

Iati 0,435 0,526 

Fonte: Atlas e Desenvolvimento Humano no Brasil - IPEA/PNUD, 2000 

 

Conforme referências teóricas (MELO, 2001) e o senso comum, setores pobres 

com indicadores de desenvolvimento comprometidos de modo negativo, 

demonstram, de um modo geral, baixa capacidade para a ação coletiva e 

participação em processos de gestão social.   

 

Os indicadores de renda, educação e desigualdade social confirmam as condições de 

pobreza a que estão sujeitas as pessoas residentes no território. Em relação às 

condições de educação, fator importante para a maior qualificação dos atores locais 

em processos de participação e gestão social, os indicadores dos municípios revelam 

uma fragilidade na formação do capital humano: 

 

  Tabela 4 – Taxa de Alfabetização, 1991-2000 

Município 1991 2000 

Brasil 79,93 86,37 

Pernambuco 65,6 75,50 

Águas Belas 34,89 48,44 

Iati 31,68 49,47 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil- IPEA/ PNUD-2000 

 

Em relação ao analfabetismo os indicadores mostram que há uma progressiva 

redução da taxa de analfabetismo na população infantil, nos jovens e nos adultos. No 

entanto, estes indicadores ainda estão muito abaixo da média do país e do estado, 

revelando uma expressiva distorção no processo educacional da população. 

Entre a população infantil (de 7 a 14 anos) este índice no período 1991-2000 em 

Pernambuco caiu de 40,94% para 22,06. No território, no mesmo período, caiu de 
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para. No município de Águas Belas foi de 71,9% para 48,76 e em Iati de 67,22 para 

46,23%. Entre os jovens este indicador também apresentou uma melhoria de modo 

que em Pernambuco no período 1991-2000 era 

 

Tabela 5-Analfabetismo por faixa etária da população jovem, 1991- 2000 

1991 2000 Unidade  

% 7 a 

14 

anos  

% 10 

a 14 

anos  

% 15 

a 17 

anos  

% 18 

a 24 

anos  

% 7 a 

14 

anos  

% 10 

a 14 

anos  

% 15 

a 17 

anos  

% 18 

a 24 

anos  

Brasil 25,7 16,8 11,41 11,38 12,36 5,88 4,01 5,68 

Pernambuco 40,94 29,48 21,37 22,10 22.06 12,88 9,01 11,07 

Águas Belas  71,9 62,51 45,87 51,03 48,76 39,37 28,07 33,6 

Iati  67,22 56,63 47,51 58,53 46,23 31,71 21,4 32,82 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil- IPEA/PNUD, 2000 

 

O analfabetismo entre os adultos (população de 25 anos e mais) apresenta altos 

índices nesses municípios. De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2000) em Pernambuco esta taxa era de 28,3. Em Águas Belas esta taxa era 

de 57% e em Iati 60,8%. Apenas 12,8% da população entre 18 e 24 anos no território 

tinham acesso a Universidade e nos municípios de Águas Belas e Iati estes 

percentuais eram totalmente inexpressivos (1,3% e 0,94). Estes indicadores apontam 

para a existência de uma população de cidadãos e eleitores adultos com grandes 

dificuldades de acesso a informação e a leitura critica da sua realidade política e 

sócio-econômica. 

 

Em relação à renda, a pobreza e a desigualdade  social encontrada nos municípios 

em estudo, podemos observar um aumento na renda per capta  entre 1991 a 2000 

em todos os municípios do território, no entanto ainda é muito baixa. Neste mesmo 

período o índice gini, que mede o grau de desigualdade de renda, apresentou 

aumentos expressivos nos dois municípios (Águas Belas, 0,53--, 66 e Iati 0,47-0,60).  
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Gráfico 1: Evolução da Renda Per-capta no território, 1991-2000 
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Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil – 1991 e 2000 

 

Os indicadores de pobreza e indigência também são elevados. A média do índice 

de indigência no território do Agreste Meridional cresceu no período de 1991-2000 

(44,5 -60). No território, Águas Belas assumia o 3º lugar em pobreza (67,04) e Iati 

o 7º(65,3). O percentual de indigentes em Águas Belas, no mesmo ano era de 

65,92 (5º lugar) e em Iati 59,42( 11º. Lugar).O percentual de renda proveniente de 

transferências governamentais (2000) em Águas Belas era de 22,39% e em Iati 

24,39%.  No município de Águas Belas para o mesmo período apresentou um 

aumento bastante expressivo de indigentes (44,4 -65,92) e do mesmo modo no 

município de Iati (42,98-59,42).  Estes indicadores demonstram a fragilidade nas 

condições de vida de uma grande parcela dos atores sociais do território e aponta 

para a necessidade da presença de programas e ações de proteção social que 

promovam a inserção sócio-econômica das famílias de baixa renda na dinâmica 

sócio-econômica e política do território. 

 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em julho 

de 2006 a estimativa de famílias pobres era de 6.275 em Águas Belas das quais 

3.151 eram atendidas pelos programas de transferência de renda. Em Iati eram 2.891 

famílias pobres, e 3.426 famílias eram atendidas pelos mesmos programas. Para ter 

idéia da contribuição os programas de transferência de renda na renda das famílias 

(Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás), 

foi repassado em julho de 2006 o montante de R$ 4.177.324,00 (quatro milhões, 
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cento e setenta e sete mil e trezentos e vinte quatro reais) para o conjunto dos 

municípios do território. Estes valores para Águas Belas e Iati foram respectivamente 

R$ 223.552,00 e R$ 204.074,00. Dos programas de transferência de Renda o que 

mais tem repassado recursos é o Programa Bolsa Família. 

 

Todos os indicadores apresentados apontam para uma realidade de pobreza e 

baixas condições educacionais. Estudos realizados por alguns autores (BONFIM 

e SILVA, 2003; e LUBAMBO e COELHO, 2005) demonstram que regiões pobres, 

com altos índices de ruralização tendem a responder mais lentamente as 

estratégias de descentralização, pois enfrentam uma série de problemas de ação 

coletiva e de controle social por parte dos cidadãos, tais como, a baixa 

capacidade organizativa dos grupos pobres que enfrentam os problemas dos 

custos da mobilização e participação; o baixo nível de informação sobre as 

políticas públicas e de capacidade de transformar a informação em ação coletiva; 

baixo poder de barganha e de negociação; baixa efetividade das organizações de 

representação, tais como as associações comunitárias e de produtores. De 

acordo com Lubambo e Coelho(2005: 31): 

 
[...] a informação está assimetricamente distribuída entre os 
grupos pobres e não pobres (ou excluídos e não-excluídos) da 
população, ou mais especificamente entre aqueles e governantes 
e gestores. A sociedade em geral, e os grupos pobres em 
particular, não detêm informações completas sobre as ações dos 
governos as quais os governantes, por definição, possuem. 
Consequentemente, a capacidade de controle democrático por 
parte da sociedade (ou, mais especificamente, a parcela 
marjoritária que venceu as eleições) é reduzida. 

 

Neste contexto sócio-econômico e político são implantadas as políticas de 

desenvolvimento rural no enfoque territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário 

e do Governo do Estado de Pernambuco. 

 

2.2. A ATUAÇÃO DO PIDL E DO PRONAT E SUAS ESTRATÉGIAS DE APOIO 

ÀS INSTÂNCIAS COLEGIADAS NO TERRITÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL 

 

Neste tópico apresentamos alguns elementos das políticas de desenvolvimento rural 

sustentável com enfoque territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do 

Governo do Estado de Pernambuco. Os elementos abaixo dispostos revelam a 
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fragilidade na articulação das políticas no sentido da definição de espaços de gestão 

social, e na sobreposição de ações desenvolvidas no território. 

 

222...222...111...   AAA   pppooolllííítttiiicccaaa   dddeee   aaapppoooiiiooo   aaaooo   DDDeeessseeennnvvvooolllvvviiimmmeeennntttooo   RRRuuurrraaalll   SSSuuusssttteeennntttááávvveeelll   nnnooo   EEEnnnfffoooqqquuueee   

ttteeerrrrrriiitttooorrriiiaaalll   dddooo   GGGooovvveeerrrnnnooo   dddooo   EEEssstttaaadddooo   dddeee   PPPeeerrrnnnaaammmbbbuuucccooo      

 

O programa Governo nos Municípios 

 

No âmbito da ação do governo do Estado de Pernambuco, na gestão 

administrativa iniciada em 1999, foi formulada uma estratégia de desenvolvimento 

para as regiões do Estado através do Programa Governo nos Municípios. O 

objetivo do Programa Governo nos Municípios era de implantar o planejamento 

descentralizado e regionalizado, envolvendo todos os segmentos da sociedade 

nas discussões das prioridades dos investimentos públicos e privados, além da 

criação e consolidação de espaços institucionais de participação e controle social. 

Para isto o Estado foi dividido em 12 Regiões de Desenvolvimento (RD’s), onde 

foi estimulada a construção de Planos de Ação Regional e criadas as 

Comissões/Fóruns Regionais para apoiar as ações estratégicas prioritárias 

demandadas pelos cidadãos.  Em 2003 foram elaborados junto a essas 

comissões/Fóruns Regionais os Planos de Inclusão Social das Regiões de 

Desenvolvimento do Estado. Na RD do Agreste Meridional foram realizadas 

04(quatro) plenárias (1999, 2000, 2002 e 2003). 

 

Com base nesta estratégia de desenvolvimento do Estado, a partir da gestão 

descentralizada e do fortalecimento do desenvolvimento local/regional, o Projeto 

Renascer, através do Programa de Combate a Pobreza Rural-PCPR, também 

passou a atuar de modo articulado com o Programa Governo nos Municípios. 

Nesse sentido foram implantadas nas 12(doze) Regiões de Desenvolvimento-

RD’s do Estado, 08(oito) unidades descentralizadas do Programa, as Unidades 

Técnicas Regionais-UTR’s para apoiar a complementariedade das ações via 

financiamento de projetos e articulação horizontal e vertical de projetos e 

programas no âmbito local. 
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Em 1999 foram formados 38 conselhos municipais, denominados Conselhos do 

FUMAC-Fundo Municipais de Apoio Comunitário, também conhecidos em todo o 

Estado como “Conselhos do Renascer” em referência ao Projeto Renascer, 

Posteriormente cada município, a partir de sua identidade, deu uma denominação 

específica a exemplo de Iati onde o conselho se denomina Conselho de 

Desenvolvimento Rural e Urbano de Iati - CONSDRUIR e Águas Belas, 

CODESAB - Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Águas Belas. Em 

2001 este número cresceu para 178. Os referidos conselhos foram formados com 

o objetivo inicial de discutir e aprovar os projetos municipais a serem financiados 

com os recursos do Banco Mundial no âmbito do Programa de Combate a 

Pobreza Rural (PCPR-II), acordo com vigência do empréstimo de 2002 a 2005. 

Os Conselhos possuem a seguinte composição: 80% dos participantes são 

representantes da sociedade civil (principalmente presidentes de associações 

rurais) e 20% são representantes do governo municipal. Para o processo de 

definição dos conselheiros o coordenador do conselho envia oficio para cada 

entidade participante, ou interessada em participar, para que eleja um 

representante e envie um oficio para o Conselho indicando a sua representação 

(titular e suplente). Este procedimento é o mesmo para as organizações da 

sociedade civil e do governo. Geralmente nas associações são eleitos os 

presidentes. Todas as associações e órgãos do governo municipal (executivo, 

legislativo e judiciário) recebem o convite do conselho, via oficio para preencher 

os dados do seu representante. 

 

O Plano Integrado de Desenvolvimento Local-PIDL 

 

No ano de ano de 2003, o governo do Estado tomou a iniciativa de formular uma 

estratégia de desenvolvimento territorial, avaliando que, mesmo com os 

investimentos públicos em infra-estrutura básica, em programas sociais e projetos 

produtivos, os indicadores de desenvolvimento ainda expressavam condições de 

pobreza na população. Identificando os municípios de menor IDH no Estado a 

partir da pesquisa do PNUD-IPEA 2000, foi constatada uma concentração de 11 

municípios, formando uma malha contígua, com IDH abaixo de 0,581 

especificamente nas Regiões do Agreste Meridional e Sertão do Moxotó, onde se 

localizava o município de menor IDH dentre todos do país, Manari.  Esta região foi 
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selecionada para a implementação da estratégia de desenvolvimento territorial, a 

partir da construção e implementação de um Plano Integrado de Desenvolvimento 

Local para os 11 municípios com o objetivo de ampliar a estratégia de 

descentralização e participação, contida no Plano Plurianual 2004-2007 do 

Estado, por meio do Programa Governo nos Municípios e integrando a ação de 

10(dez) Secretarias Estaduais na sua implementação (Educação; Saúde; Infra-

estrutura; Produção Rural; Ciência; Tecnologia e Meio-Ambiente; Planejamento; 

Desenvolvimento Social e Cidadania e Defesa Social). 

  

Mapa 3:Aglomerados dos Municípios do PIDL  

 
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco-Plano Integrado de Desenvolvimento 

Local, 2006 

 

Os objetivos para o Plano, de acordo com o documento do Plano Integrado de 

Desenvolvimento Local, são os seguintes: elevar o IDH dos municípios que 

compõem a unidade territorial mais pobre do Estado, situada em área contígua 

nas fronteiras das regiões de Desenvolvimento do Agreste Central e do Sertão do 

Moxotó; melhorar e fortalecer o desempenho do PCPR II, propondo alterações no 

se modelo de implementação, visando incorporar a dimensão territorial como 

estratégia para o apoio ao desenvolvimento rural integrado aos elos das cadeias 

produtivas regionais. Do ponto de vista da ação do Governo do Estado, com base 

nos debates ocorridos em oficinas com representantes dos municípios foi 
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elaborada uma agenda que envolve a ação das dez (10) secretarias Estaduais 

envolvidas. 

 

 A metodologia do PIDL- Plano Integrado de Desenvolvimento Local 

 

A metodologia de construção desse plano compreendeu quatro etapas 

metodológicas7: i) apresentação e negociação da proposta junto ao governo do 

Estado e capacitação da equipe técnica de campo; ii) Sensibilização e 

Mobilização dos atores locais; iii) Elaboração do Plano Integrado de 

Desenvolvimento Local; iv) Implementação, Acompanhamento e Avaliação das 

Ações. 

 

Tabela 6: Cronologia da Implementação do PIDL 

Etapa Inicio Fim 

1. Apresentação e negociação da proposta 

junto ao governo do Estado e Capacitação da 

equipe técnica de campo 

 Setembro de  

2003 

Setembro 

de 2003 

2. Sensibilização e Mobilização dos atores 

locais  

Outubro de 

2003 

Dezembro 

de 2003 

3. Elaboração do Plano Integrado de 

Desenvolvimento Local 

Outubro de 

2003 

Dezembro 

de 2003 

4. Implementação, Acompanhamento e 

Avaliação das Ações. 

Março de  

2004 

Em 

processo 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania-Projeto Renascer. Resumo 

Executivo do Plano Integrado de Desenvolvimento Local Sustentável. 2006 

 

A primeira etapa iniciou em setembro de foi iniciada em outubro de 2003 com a 

apresentação da proposta a Câmara de Desenvolvimento Social, instância de 

decisão composta pelo Governador e todos os secretários e que se reúne 

sistematicamente para discutir, definir, acompanhar e avaliar o conjunto de ações 

e investimentos em execução no Estado.  

 

                                                 
7 Resumo Executivo do Plano Integrado de Desenvolvimento Local, Projeto Renascer. 2006 
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A segunda etapa teve como objetivo a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

para os 11 municípios, denominado Plano Integrado de Desenvolvimento Local-

PIDL. Para tanto, foram realizadas convocações de plenárias do Programa 

Governo nos Municípios e em seguida, agregando os municípios em blocos 

(formando aglomerados) onde foi realizado um processo de mobilização de atores 

locais e realizadas oficinas municipais para discussão das potencialidades e 

problemas, bem como a visão de futuro e as opções estratégicas para o 

desenvolvimento do território. Também nessas oficinas forma definidos os 

representantes que passaram a compor os Fóruns de Desenvolvimento Municipal. 

Os aglomerados ficaram assim definidos: Aglomerado 1- municípios de Ibimirim, 

Inajá, Manari; Aglomerado 2 - municípios de Águas Belas, Iati, Itaiba e 

Tupanatinga e Aglomerado 3 - os municípios de Caetés, Paranatama, Terezinha e 

Saloá.  

 

As propostas construídas nas oficinas com os fóruns municipais foram 

sintetizadas e aprofundadas em oficinas com Fóruns dos Aglomerados, formados 

por representantes eleitos nos Fóruns Municipais. Cada um desses fóruns elegeu 

uma comissão gestora responsável por sua coordenação.  

 

Tabela 7: Participação dos Aglomerados na Fase de Elaboração do Plano  

Aglomerado 

Município Nº 

Reuniões 

Nº 

entidades 

Nº 

Participantes 

Nº  de 

participantes 

nas reuniões 

do  Fórum 

Nº 

representantes 

Fórum 

Ibimirim 15 13 347 79 12 

Inajá 11 68 188 60 20 
Aglomerado 

1 
Manari 10 23 200 126 12 

Sub-total 36 104 735 265 44 

Águas Belas 55 36 1.374 185 23 

Itaíba 17 50 700 197 13 

Iati 13 65 290 100 17 

Aglomerado 

2 

Tupanatinga 19 46 463 124 12 

Sub-total 104 197 2.827 606 65 
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Continuação Tabela 7: Participação dos Aglomerados na Fase de Elaboração do Plano  

Aglomerado 

Município Nº 

Reuniões 

Nº 

entidades 

Nº 

Participantes 

Nº  de 

participantes 

nas reuniões 

do  Fórum 

Nº 

representantes 

Fórum 

Saloá 09 32 321 68 17 

Paranatama 13 46 341 107 22 

Caetés 09 31 256 59 15 

Aglomerado 

3 

Terezinha 10 27 339 60 14 

Sub-total 41 136 1.257 294 68 

TOTAL 181 437 4.819 1.165 177 

Fonte: Governo do Estado de Pernambuco, Projeto Renascer-2005 

 

Podemos observar que há uma maior participação nos municípios do Aglomerado 

2, especialmente em Águas Belas. A proposta de composição dos Fóruns 

Municipais, nesta etapa, foi assim definida: Associações rurais e urbanas: 05 por 

cada (presidente, trabalhador, mulher e idoso); Sindicato: 02 por cada; Câmara: 

02 (oposição e situação); Prefeitura: 01 por secretaria + prefeito; ONG: 01 por 

cada; Igreja: 01 por religião; Escolas (nível médio): 2 docentes, 2 discentes (por 

cada escola); Empresário:  02 no  total;Conselhos Setoriais: 05 representantes 

por comunidade (sem associação);Agentes Comunitários: 02 (total); Etnias: 05 

representantes por comunidade (sem associação); Jovens do Ensino Médio: 2 

(total); Conselho PRONAF/FUMAC: 01 por cada conselho. 

 

A proposta de composição dos Fóruns dos Aglomerados deveria ter 60% de 

representação da sociedade civil organizada e 40% do governo, da seguinte 

forma: Governo Municipal: 01 por cada município; área Rural (associação, 

cooperativa, sindicato): 01 por cada município; Comércio, Assoc. Urbanas: 01 por 

cada município; Igrejas: 01 por cada município; Conselhos Municipais: 01 por 

cada município; Igreja: 01 por cada município; Coordenação: 01 por cada 

município; Etnias (indígenas e quilombolas): 02 representantes; 

 

Os fóruns do aglomerado teriam em seu modelo de gestão um comitê gestor, 

responsável de negociar, articular e executar as definições do Fórum do 

Aglomerado. Este com caráter deliberativo, reuniões bimensais e reuniões 
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itinerantes. Na prática a composição dos fóruns não conseguiu funcionar desta 

forma e algumas representações, ou foram indicadas e desmobilizaram-se ou 

nem chegaram a compor o fórum.  

 

Após este processo de consulta nos municípios e aglomerados a equipe do 

Governo, em reuniões internas, definiu a agenda do Governo para a implantação 

do Plano Integrado de Desenvolvimento Local.  Em março de 2004 foram 

retomadas as ações no objetivo de iniciar a implantação das ações do governo no 

âmbito do Plano, a partir de discussões com as comissões gestoras dos fóruns 

dos aglomerados e posteriormente com os Fóruns dos Aglomerados e com os 

Fóruns Municipais.  

 

A terceira etapa teve como objetivo realizar a implementação e monitoramento 

das ações de governo previstas no PIDL.  Nesse período foram realizadas 

Oficinas de Nivelamento com a equipe de campo, oficinas de desenvolvimento 

organizacional dos Fóruns municipais e reuniões de acompanhamento e 

avaliação das ações do governo no âmbito do PIDL.  Nas reuniões de 

Acompanhamento do PIDL com os 11 Fóruns Municipais foram socializadas e 

debatidas com os atores sociais as ações implementadas pelas Secretarias 

Estaduais envolvidas na gestão do Plano.  Ainda Nas Oficinas de 

Desenvolvimento Organizacional foram discutidos e definidas a sua missão, visão 

de futuro, objetivos dos fóruns e constituídas as Comissões de Acompanhamento 

das Ações do PIDL, em nível municipal. Nos meses de Junho e Julho de 2004 foi 

formada uma Comissão de Licitação em cada aglomerado. Estas comissões 

foram compostas por um titular e um suplente de cada município. Seu objetivo é 

acompanhar os processos licitatórios dos Sub-projetos do Renascer, em conjunto 

com os técnicos do governo.  

 
Em 01 de julho de 2004 foi instalada, em nível de Governo Estadual, a Comissão 

Gestora do Plano Integrado de Desenvolvimento Local – PIDL.  A Comissão é 

composta por representantes de 10 secretarias de Estado, formada por um titular 

e 01 suplente. Seu objetivo é assegurar a ação integrada do Governo nos 11 

municípios, acompanhar e divulgar as ações implementadas através do PIDL. A 

coordenação da Comissão fica sob a responsabilidade da Secretaria de 

Planejamento, através da Agência Condepe/Fidem e da Secretaria de 
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Desenvolvimento Social e Cidadania, através do Projeto RENASCER. As 

reuniões da Comissão acontecem mensalmente, cabendo a equipe técnica do 

PIDL fazer a interlocução entre os 11 municípios e a Comissão Gestora, focando 

sua atuação no apoio ao fortalecimento da organização local junto aos Fóruns 

Municipais e dos Aglomerados e aos produtores e produtoras rurais. 

No final dos anos de 2004 e 2005 foram realizados eventos de Avaliação Anual 

com a equipe técnica e com os atores locais (Comitês Gestores dos Fóruns dos 

Aglomerados e Comissões de Acompanhamento dos Projetos dos Fóruns 

Municipais). Os itens avaliados foram: desempenho da Comissão Gestora; 

integração dos técnicos do governo na implementação do PIDL; integração das 

secretarias com os Fóruns Municipais; sugestões para o melhor desempenho da 

Comissão Gestora, desempenho dos fóruns municipais etc. 

 

Com base nestas avaliações foi proposta a reestruturação dos fóruns municipais 

e dos aglomerados, com o objetivo de garantir a melhor representatividade dos 

atores locais e maior legitimidade e eficiência nas decisões e acompanhamento 

do PIDL.  Para isto foi definida a estratégia de escolha dos representantes para o 

Fórum Municipal a partir de reuniões realizadas nos núcleos municipais. A 

nucleação implica numa aglutinação entre comunidades considerando aspectos 

tais como: proximidade geográfica, afinidades culturais, potencialidades comuns 

etc. Nesses núcleos os representantes eleitos pelas comunidades envolvidas 

realizaram a atualização das demandas para o PIDL para posteriormente serem 

apresentadas, negociadas e pactuadas junto as Secretarias Estaduais e Governo 

Municipal em reunião do Fórum ao final de 2006. 

 
Dentro dessa nova estratégia o Governo do Estado para a região do PIDL os 

conselhos do FUMAC que antes aprovavam os projetos para as ações de o 

Projeto Renascer, deixaram de ter esta função, uma vez que todas as discussões 

das ações do Estado, incluindo as do Projeto Renascer passam a ser realizadas 

junto aos Fóruns Municipais reconhecidos pelo Governo do Estado, como espaço 

de controle social das ações de 10 (dez) secretarias de governo envolvidas na 

gestão do Plano. 

 



 79

O formato institucional de gestão do PIDL está em processo de construção e atua da 

seguinte forma: 

�  Em nível municipal:  

i) fórum municipal composto por representantes do Conselho do FUMAC, Sindicato 

dos trabalhadores rurais, organizações de produtores, representantes do Executivo e 

do Legislativo municipal, organizações da sociedade civil, câmara de vereadores, 

representantes de comunidades indígenas e quilombolas, organizações urbanas, 

igrejas. 

ii) Conselho do FUMAC: composto por 80% de representantes da sociedade civil e 

20% de representantes do governo municipal;  

� Em nível territorial : 03 Fóruns de Aglomerados,  articulando representantes de 

cada Fórum Municipal nos Aglomerados; 

� Em nível Estadual: Comissão Gestora do PIDL formada por representantes das 10 

secretarias de Governo sob a coordenação da Secretaria Estadual e Planejamento 

e Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. 

 

Existe ainda a proposta de que no processo de construção do Modelo de Gestão seja 

instituído um Fórum Regional que aglutine os 11 municípios.  

 

Abaixo elaboramos um gráfico ilustrativo do arranjo institucional para a gestão social 

no PIDL:  
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Figura 1: GRÁFICO ILUSTRATIVO DO ARRANJO INSTITUCIONAL PARA GESTÃO 
SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NA POLITICA DO GOVERNO 

DO ESTADO 
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22..22..22..  AA  PPoollííttiiccaa  ddee  AAppooiioo  aaoo  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  RRuurraall  SSuusstteennttáávveell  nnoo  EEnnffooqquuee  

TTeerrrriittoorriiaall  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  ((SSDDTT))  ddoo  MMiinniissttéérriioo  

ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  AAggrráárriioo  ((MMDDAA))  

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: suas 

instâncias colegiadas, formulação e reformulações. 

 

Para apresentar o Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais é 

necessário fazer um breve resgate histórico do instrumento de políticas públicas 

que o originou o Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. Este programa surgiu em 1994 como um reconhecimento e legitimação 

por parte do Estado da categoria dos agricultores familiares, até então chamados 

de pequenos produtores, agricultores de subsistência ou produtores familiares. 

Até então existia uma ausência de uma política nacional voltada para este 

segmento que enfrentava os impactos da abertura comercial e da 

desregulamentação dos mercados que intensificaram a concorrência nos paises 

do Mercosul. Além disso, havia uma carência de oferta de crédito adequado a 

este segmento. 

 

O movimento sindical dos trabalhadores rurais ligados a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e o Departamento Nacional de 

Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT) 

organizaram um processo de reivindicação de uma pauta para a reconversão e 

reestruturação produtiva dos agricultores familiares através das “Jornadas 

Nacionais de Luta”, na primeira metade da década de 1990. A partir de 1995 

estas jornadas passaram a ser chamadas “Grito da Terra Brasil”.  

 

Em 1994, o Governo Itamar Franco, em conseqüência das reivindicações dos 

trabalhadores rurais foi criado o PROVAP- Programa de Valorização da Pequena 

Produção Rural. Este Programa foi o embrião do PRONAF - Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar criado em 1996, na Gestão do então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, com parte do Ministério da Agricultura-

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), através do Decreto Presidencial nº 

1.946, datado de 28/06/1996. Nesse primeiro momento o PRONAF apenas 



 82

atuava com ações relativas ao crédito de custeio e foi a partir de 1997, a partir de 

uma aliança entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a equipe do 

Programa Comunidade Solidária que o PRONAF passou atuar em todo território 

nacional com outras formas de apoio através do Pronaf Infra-Estrutura e Serviços 

Municipais. A Resolução nº.16 de 10 de maio de 2001 do CNDRS aprovou o 

reconhecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS), criados na vigência do referido decreto, como instâncias colegiadas 

integrantes da Rede Nacional de Conselhos de Desenvolvimento Rural. Assim, os 

CMDRS surgiam como um espaço de participação social, para que as demandas 

da população rural pudessem ser mais bem articuladas em torno de políticas 

locais de desenvolvimento rural. No âmbito do município, os Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável(CMDRS) passaram a elaborar 

e aprovar os projetos para financiamento através do Pronaf Infra-Estrutura e 

Serviços que deveriam constar em um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável(PMDRS). Estas propostas deveriam ser encaminhadas aos 

Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) para 

aprovação e encaminhamento ao Governo Federal. De acordo com Romagnolli 

(2002:08) estes Conselhos foram constituídos no Brasil no período de 1996 a 

1998, sendo 33,3 % em 1996, 44,5 % em 1997 e 22,2 % em 1998. 

 

Em 1999, segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Pronaf 

é mais uma vez reformulado. Sai do Ministério da Agricultura e passa a ser 

incorporado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural passa a ser a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) 

agora ligada ao MDA. No nível Federal é criado o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural (CNDR), pelo Decreto nº 3200 de 06/10/99, integrante do 

Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária e com a 

finalidade de deliberar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural, a partir 

das diretrizes, dos objetivos e das metas do Programa Nacional de Reforma 

Agrária e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –

 PRONAF.  

 

Em 2000, através de novo decreto, nº 3.508 de 14.06.2000 este Conselho é 

revogado com o nome de Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
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Sustentável (CNDRS), que passa a integrar a estrutura regimental do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), e com a finalidade deliberar sobre o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - PNDRS, a partir dos objetivos e 

das metas dos Programas Nacional de Reforma Agrária-PNRA, Fundo de Terras 

e Reforma Agrária - Banco da Terra, de Fortalecimento da Agricultura Familiar e 

de Geração de Renda do Setor Rural. -PRONAF. Este decreto também coloca 

como pressuposto para os Estados aderirem ao Plano Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, juntamente com os programas nele 

articulados, a instituição de Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. Este conselho deveria ter composição paritária entre representações 

do poder público estadual e da sociedade civil (organizações dos agricultores 

familiares e dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e do 

PRONAF, das organizações da sociedade civil e das entidades Parceiras). 

 

Em 2001, o CNDRS sofre nova reformulação a partir do Decreto nº. 3.992 de 

30.10.2001, continua integrando a estrutura do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário e amplia sua finalidade de elaborar e propor o Plano Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – PNDRS considerando os objetivos e nas 

metas de todos os programas que promovem o acesso à terra, o fortalecimento 

da agricultura familiar e a diversificação das economias rurais, 

 

Em 2003, sob o mandado do Presidente Luiz Inácio da Silva, o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (PNDRS) é novamente 

reformulado a partir do Decreto nº. 4.854 de 08.10.2003 e passa a ter a sigla  de 

CONDRAF, cuja sigla faz referência ao Desenvolvimento Rural, à Reforma 

Agrária e à Agricultura Familiar. O CONDRAF passa a ser o órgão colegiado 

integrante da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

com a finalidade propor diretrizes para a formulação e a implementação de 

políticas públicas ativas, constituindo-se em espaço de concertação e articulação 

horizontal e vertical entre os diferentes níveis de governo e as organizações da 

sociedade civil, para o desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a 

agricultura familiar.  
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Tabela 8: Síntese da evolução da composição do Conselho Nacional, 1999-2003 

Composição:  

Representações do Estado Representações da Sociedade 

 

1999 

Decreto 

no. 3.200, 

de 

06.10.1999 

11 representantes 

- 8 Ministros: ministro de Estado 
Extraordinário de Política 
Fundiária(presidente); do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão;da Agricultura e do 
Abastecimento; do Trabalho e 
Emprego; da Educação;da 
Saúde; da Integração 
Nacional; do Meio Ambiente; 
- Secretário-Executivo do 
Programa Comunidade Solidária; 
 - o Presidente do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA; 
 - três representantes de Estados, 
Distrito Federal e Municípios; 

07 representantes 
 
- 02 representantes de entidades 
civis, de âmbito nacional, 
representativas dos trabalhadores 
rurais; 
 - 02 representantes de entidades 
civis de âmbito nacional, 
representativas de beneficiários de 
projetos de assentamento 
integrantes de programas de reforma 
agrária; 
- 02 representantes de entidades 
civis, de âmbito nacional, que 
exerçam ações relacionadas com o 
desenvolvimento rural sustentado; 
 - 01 representante das cooperativas 
de pequenos produtores rurais 

Composição: 2/3 Estado e 1/3 Sociedade Civil 
Representações do Estado Representações da Sociedade 

 

 

 

2000 

 

Decreto 

No 3.508, 

de 14.06. 

2000 

13 representantes: 
- 09 Ministros: desenvolvimento 
Agrário, Planejamento Orçamento 
e Gestão, Agricultura e 
Abastecimento; Trabalho e 
Emprego; Educação; Saúde; 
Integração Nacional; Meio 
Ambiente; Fazenda;  
- INCRA 
- Secretário Executivo do 
Comunidade Solidária; 
- 3 representantes de Estado, 
Distrito Federal e municípios. 
 

 06 representantes 
- 02 representantes de entidade civil 
sem fins lucrativos, de âmbito 
nacional, representativas de 
beneficiários de projetos de 
assentamentos integrantes de 
programas de reforma agrária; 
- 02 representantes de entidades 
civis sem fins lucrativos, 
relacionadas com o desenvolvimento 
rural sustentável; 
- 01 representante de entidade civil 
sem fins lucrativos, relacionada ao 
setor da produção agrícola ou 
primária; 
- 01 membro de cooperativa de 
pequenos produtores rurais; 
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Composição: quase paritário 

Representações do Estado Representações da Sociedade 

 

 

2001 

 

Decreto 

3.992, de 

30.10. 

2001 

13 representantes 
- 09 Ministros: Desenvolvimento 
Agrário; Planejamento Orçamento 
e Gestão; Fazenda; Integração 
Nacional; Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Meio-Ambiente; 
Trabalho e Emprego; Educação e 
Saúde. 
-  03 Dirigentes do MDA: 
Secretario de Reforma Agrária; 
Secretário da Agricultura Familiar; 
Presidente do INCRA. 
- Secretário Executivo do 
Programa Comunidade Solidária; 

16 representantes 
- 01 representante da Fundação 
Cultural Palmares; 
- 01 representante do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE; 
- 01 representante de associações 
de municípios; 
- 01 representante do Fórum 
Nacional de Secretários da 
Agricultura-FNSA; 
- 01 Representante da ASBRAER – 
Associação Brasileira das Empresas 
de Extensão Rural 
- 01 representante da ANOTER8 – 
Associação Nacional dos Órgãos de 
Terra 
- 03 representantes de entidades 
sem fins lucrativos representativas 
da agricultura familiar; 
- 01 representante de entidade sem 
fins lucrativos representativa dos 
trabalhadores agrícolas 
assalariados; 
- 01 representante de entidade sem 
fins lucrativos representativa dos 
trabalhadores rurais do setor 
secundário; 
- 01 representante de entidade sem 
fins lucrativos representativa dos 
trabalhadores rurais do setor 
terciário; 
- 01 representante da entidade sem 
fins lucrativos representativa dos 
afrodescendentes; 
- 03 representantes de entidades 
civis sem fins lucrativos que estudem 
ou promovam ações voltadas ao 
desenvolvimento rural sustentável. 

                                                 
8 A Anoter é constituída por representantes dos órgãos estaduais de terra (OET’s), com jurisdição 
em todo o território nacional, tendo como principais objetivos congregar os OEST’s executores de 
política fundiária e seus interesses; pugnar por justa distribuição da terra adequando-o a política 
agrária; promover o intercâmbio técnico-científico entre os OET’s e entidades que atuam na 
questão agrária, no âmbito regional, nacional e internacional; fazer gestões junto ao Congresso 
Nacional e aos órgãos e poderes federais, estaduais, regionais e municipais que tratam da 
questão agrária e fundiária, entre outros 
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Composição: 1/3 Estado e quase  2/3 sociedade civil 

Representações do Estado Representações da Sociedade 

 

 

 

2003 

 

Decreto nº. 

4.854 de 

08.10.2003 

1 4  representantes 
- 14 Ministros de Estado e 
Secretários Especiais: do 
Desenvolvimento Agrário; do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão; da Fazenda; da 
Integração Nacional; da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; do Meio 
Ambiente; do Trabalho e 
Emprego; da Educação; da 
Saúde; das Cidades; do 
Gabinete Extraordinário de 
Segurança Alimentar e 
Combate à Fome; de Políticas 
para as Mulheres da 
Presidência da República; de 
Aqüicultura e Pesca da 
Presidência da República; de 
Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da 
Presidência da República. 
 

25  representantes 
- 01 do FNSA - Fórum Nacional dos 
Secretários de Agricultura; 
- 01 da ASBRAER - Associação 
Brasileira das Empresas de Extensão 
Rural; 
- 01 da ANOTER - Associação Nacional 
dos Órgãos de Terra; 
- 01 um do SEBRAE - Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas; 
- 01 um de associações de Municípios; 
 - 03 de entidades sem fins lucrativos 
representativas dos agricultores 
familiares ou dos assentados da reforma 
agrária; 
 - 01 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB; 
- 01 um de entidade sem fins lucrativos 
representativa dos trabalhadores rurais 
assalariados; 
 - 02 das mulheres trabalhadoras rurais; 
- 01 de comunidades remanescentes de 
quilombos; 
  - 01 um de comunidades indígenas; 
- 01 de entidade sem fins lucrativos 
representativa dos pescadores 
artesanais; 
 - 05 de entidades civis sem fins 
lucrativos representativas das diferentes 
regiões do País, envolvidas com o 
desenvolvimento territorial, a reforma 
agrária e a agricultura familiar; 
- 01 dos Centros Familiares de 
Formação por Alternância; 
 - 01 da rede de cooperativismo de 
crédito para a agricultura familiar; 
- 01 da rede de agroecologia; e 
- 01 um de entidade sem fins lucrativos 
representativa dos trabalhadores da 
extensão rural. 

Fonte: Presidência da República-Casa Civil, subchefia para Assuntos Jurídicos. 
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O Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais-PRONAT 

 

Em 2003, ocorreram novas reformulações no Pronaf. É criada, no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT) que formula o Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais 

- PRONAT, acolhido no âmbito do Plano Plurianual do Brasil, 2004-2007. A partir 

daí, a política do Pronaf Infra-Estrutura e Serviços Municipais é reformulada, e 

passa a ampliar seu foco de atuação do município para conjuntos de municípios 

denominados territórios. Esta categoria do Pronaf passa a ser denominada Pronaf 

Territorial.  

 

São definidos, com base em uma discussão consensuada entre Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, Governos Estaduais e Conselhos Estaduais de 

Desenvolvimento Rural, territórios rurais formados por um conjunto de municípios 

considerando alguns critérios: maior número de acampados e assentados da 

reforma agrária, baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, existência de 

experiências da sociedade voltadas para o desenvolvimento rural, número 

expressivo de agricultores e agricultoras familiares. Nesses territórios passa a ser 

induzida a constituição de instâncias colegiadas de caráter territorial para a 

discussão e gestão social do desenvolvimento rural sustentável com base na 

mobilização de atores locais na elaboração, implementação, monitoramento e 

avaliação de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável.  Na 

justificativa da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA para a 

implementação do PRONAT as políticas públicas implementadas nas ultimas 

décadas para a promoção do desenvolvimento rural no Brasil, ou foram 

insuficientes, ou não foram efetivamente focadas no objetivo de generalizar 

melhorias substanciais na qualidade de vida e nas oportunidades de prosperidade 

das populações rurais.  Citação do documento MDA-SDT 

 

Para a política do PRONAT o conceito adotado define território como “um espaço 

físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo a cidade e 

o campo, caracterizado por critérios multidimensionais – tais como o ambiente, a 

economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições – e uma população 

com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
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externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou 

mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial.” 

 

Nessa nova estratégia do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o município deixa 

ser o foco das políticas públicas e o território passa a ser a unidade de discussão e 

implementação, de modo contextualizado, considerando o rural em seu aspecto 

multidemensional, integrando atividades agrícolas e não-agrícolas. O foco no território 

deve fortalecer o processo de articulação horizontal e vertical de políticas públicas e 

demandas sociais e o Estado deve, para atender as prerrogativas da construção da 

democracia e do desenvolvimento rural e de redefinição do papel do Estado, atuar 

especialmente quanto à provisão de bens públicos, direção e regulação da economia. 

 

A criação de uma instância colegiada com esfera de atuação entre os níveis 

municipal e estadual, tendo seu foco no território, tem como papel, ser o espaço de 

gestão social das políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável, criando 

coesão entre um conjunto de municípios na construção de processos de diálogo, 

planejamento e gestão social e construção/fortalecimento de uma identidade de 

territorial. Este espaço recebe, em caráter provisório, a denominação de CIAT-

Comissão de Instalação das Ações Territoriais, ou CODETER - Conselho de 

Desenvolvimento Territorial. Participam dessa instância colegiada, representantes da 

sociedade civil e política dos municípios que fazem parte daquele território, tais como 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural, Conselhos ligados ao Projeto Renascer, Federação dos Trabalhadores de 

Pernambuco - FETAPE, representantes das prefeituras municipais, representantes de 

quilombolas, entre outros. 

 

Estes espaços territoriais devem articular os atores representativos da sociedade 

civil e dos órgãos governamentais, mas não se constituem como estruturas do 

governo. Seus papéis são de formular estratégias e propostas de ações 

integradas para a construção do desenvolvimento territorial rural sustentável e 

contribuir para a construção de parcerias propondo o acompanhamento das 

políticas públicas de desenvolvimento como um espaço de gestão social. Alem 

desses papeis a CIAT também é responsável pela sensibilização, articulação e 

coordenação dos atores sociais para construção coletiva do Plano Territorial de 
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Desenvolvimento Rural Sustentável; elaboração de uma agenda de prioridades; 

seleção de projetos; articulação de arranjos institucionais. Sua composição consta 

de uma plenária, um Núcleo Dirigente ou Coordenação, um Núcleo Técnico e um 

Articulador Territorial, contratado por uma organização da sociedade civil com 

assento no Fórum e remunerado a partir de projeto apresentado para captação de 

recursos do PRONAF. O papel desse articulador, escolhido pela plenária da 

CIAT, é de apoiar esta instância e seu núcleo técnico nos processos de 

mobilização e articulação e na elaboração de propostas técnicas. 

 

A Resolução de número 52 do CONDRAF - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, de 2005, aprova recomendações para as 

Institucionalidades Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável. A SDT 

apóia as recomendações, as quais tratam dos objetivos, da composição e das 

orientações para o seu funcionamento, de acordo com a concepção de território e 

de desenvolvimento territorial adotada pelo Ministério do desenvolvimento 

Agrário. 

 

A concepção conceitual do MDA, de acordo com a referida resolução de nº 52 do 

CONDRAF, considera que o território como “espaço físico, geograficamente 

definido, não necessariamente contínuo, compreendendo cidades e campos 

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

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

sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por 

meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos 

que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. Esta abordagem 

deve integrar espaços, agentes governamentais, atores sociais, agentes de 

desenvolvimento, mercado e políticas públicas. Neste processo são fundamentais 

espaços de gestão social para promoção do debate e concertação a partir da 

participação social. 

 

As recomendações da SDT para a composição das instâncias territoriais seguem 

as Resoluções 48 e 52 do CONDRAF: 

- representatividade, diversidade e pluralidade; 

- 50% das vagas para representante de organizações ou entidades da sociedade 
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civil relacionadas à agricultura familiar (índios, quilombolas, extrativistas, 

sivicultores, aqüicultores, pescadores artesanais e demais atores dessa 

população que possam vir a ser identificados nos territórios); 

- 50% das vagas para representantes ocupadas por representantes 

governamentais; 

- Contemplar na composição as questões de gênero, raça, etnia e geração; 

- entidades extra-territoriais devem  atuar como apoio, assessoramento e 

prestação de serviços  especializados. 

- ter na composição representações da pluralidade de concepções e interesses 

presentes no território para que se possam negociar acordos sobre os rumos do 

desenvolvimento; 

- A composição deve ser aberta, de modo a permitir, de forma permanente, a 

adesão de novos membros, principalmente à medida que se avança na multi-

dimensionalidade e na inter-setorialidade dos planos territoriais, o que exigirá a 

atuação de atores sociais ligados às novas dimensões e setores que vierem a ser 

incorporadas; 

 

As propostas da SDT, em relação às institucionalidades territoriais, são um ponto 

de partida para discussões e definições, devendo ser levadas em conta às 

peculiaridades locais, as dinâmicas sociais específicas de cada território, 

considerando inclusive a presença e a atuação das entidades/instituições e 

movimentos que desenvolvem trabalhos no território. 

 

Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e outros Conselhos 

de Desenvolvimento Municipal fazem parte desta institucionalidade e tem o papel de 

contribuir com a discussão de desenvolvimento do território em construção. As 

decisões sobre as ações, projetos e os rumos de desenvolvimento são discutidos por 

esses atores tendo como principal instrumento o Plano Territorial de Desenvolvimento 

Rural Sustentável - PTDRS. De acordo com as recomendações da Resolução No.  52 

de 16 de fevereiro de 2005 do CONDRAF, estas instâncias territoriais devem ser 

compostas em função dos atores presentes no território, contemplando as questões 

de gênero, raça, etnia e geração, levar em conta os princípios da representatividade, 

diversidade e pluralidade dos atores e tal como os conselhos municipais, no mínimo 

50% (cinqüenta por cento) das vagas sejam ocupadas por representantes de 
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entidades da sociedade civil organizada, que representem à agricultura familiar, 

estudem ou promovam ações voltadas para seu apoio e desenvolvimento 

(movimentos sociais, entidades sindicais, cooperativas e/ou associações produtivas, 

comunitárias, entidades de assessoria técnica e organizacional, etc); e no máximo 

50% (cinqüenta por cento) das vagas sejam ocupadas por representantes do poder 

público (executivo, legislativo ou judiciário), vinculadas ao desenvolvimento rural 

sustentável (inclusive universidades), de organizações de caráter para-governamental 

(tais como: associações de municípios, sociedades de economia mista cuja 

presidência é indicada pelo poder público, entre outros) e de outros setores da 

sociedade civil organizada, não diretamente ligados à agricultura familiar (como 

empreendedores rurais dos setores de serviços e industrial); 

 

Novos desafios são colocados na gestão social das políticas públicas nesse novo 

arranjo que formula novas atribuições as institucionalidades já existentes, os CMDRS 

que antes votavam e apresentavam os projetos para captação dos recursos do 

PRONAF Infra-estrutura e Serviços agora têm no território, em diálogo com outros 

conselhos e atores do território o espaço de negociação e decisão, em contraposição 

com a prática anterior onde às propostas eram definidas em nível municipal. Os 

CEDRS’ s atuam analisando e aprovando ou desaprovando os projetos a serem 

encaminhados ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, especificamente para a 

SDT, com a diferença que agora na sua análise focar a estratégia territorial na 

decisão sobre o uso dos recursos do Pronaf Infra-Estrutura e Serviços destinados aos 

Estados. 

 

Os Conselhos Municipais e Estaduais, de acordo com as recomendações da 

Resolução no. 48, de 16 de setembro de 2004 do CONDRAF, devem ser 

representativos da diversidade e pluralidade dos atores sociais relacionados ao 

desenvolvimento rural, de modo que no mínimo 50% (cinqüenta por cento) das 

vagas sejam ocupadas por representantes de entidades da sociedade civil 

organizada, que representem à agricultura familiar, estudem ou promovam ações 

voltadas para seu apoio e desenvolvimento (movimentos sociais, entidades 

sindicais, cooperativas e/ou associações produtivas, comunitárias, entidades de 

assessoria técnica e organizacional, etc.) e no máximo 50% (cinqüenta por cento) 

das vagas sejam ocupadas por representantes do poder público (executivo, 
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legislativo ou judiciário), vinculadas ao desenvolvimento rural sustentável 

(inclusive universidades), de organizações de caráter para-governamental (tais 

como: associações de municípios, sociedades de economia mista cuja 

presidência é indicada pelo poder público, entre outros) e de outros setores da 

sociedade civil organizada, não diretamente ligada à agricultura familiar (como 

empreendedores rurais dos setores de serviços e industrial). Também recomenda 

que os conselheiros sejam indicados pelas respectivas organizações, anexando a 

ata da reunião de indicação e que a presidência seja exercida por qualquer órgão 

ou entidade integrante dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, a 

partir da definição dos próprios conselheiros. Todas essas recomendações, além 

de outras reflexões constantes na resolução são divulgadas aos conselhos 

municipais e estaduais em todo o território nacional.  

 

Em Pernambuco, o Conselho Estadual, inicialmente denominado Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável de Pernambuco (CONDESPE), foi instituído através 

do Decreto nº 23.346 de 18 de junho de 2001, e reformulado pelo Decreto nº 

26.776 de 27 de maio de 2004 passando a sigla de CDS-Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável. É m órgão colegiado e formado com a seguinte 

composição: 

I- Representantes do Governo 

a) Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária - SPRRA 

b) Secretaria de Planejamento 

c) Secretaria de Educação 

d) Secretaria de Saúde 

e) INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

f) Superintendência de Negócios da Caixa Econômica Federal 

g) Superintendência Regional do Banco do Brasil 

h) Superintendência Regional do Banco do Nordeste 

II- Representantes da Sociedade Civil 

a) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de PE - FETAPE 

b) Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE 

c) Central Única dos Trabalhadores - CUT 

d) CAATINGA/Artciculação do Semi-Árido-Asa 

e) Associação Menonita de Assistência Social - AMAS 
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f) Assoc Brasileira das Organizações Não-Governamentais - ABONG 

g) Articulação de Entidades da Zona da Mata/FASE 

h) DIACONIA 

i) Caritas Brasileira – Regional Brasileira 

j) Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE 

k) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de PE - FETAPE 

 

Fonte e forma de acesso aos recursos do PRONAF Infra-estrutura 

 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais está incluído no 

PPA 2004-2007, sob o número 1.334 atuando a partir de 06 Programas: i) 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais; ii) Elaboração de Planos 

Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável; iii) Capacitação de Agentes de 

Desenvolvimento; iv) Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios 

Rurais; v) Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PTDRS. 

 

Para acessar os recursos do PRONAF Infra-estrutura os agricultores familiares 

devem estar representados através de suas organizações nas CIATS. Estas 

institucinalidades reúnem-se anualmente, discutem e decidem o projeto territorial 

para aplicação dos recursos disponíveis naquele ano para o território. Nessas 

oficinas territoriais também são definidas as bases para elaboração do plano de 

desenvolvimento do território (longo prazo). O projeto do território é elaborado por 

técnicos das organizações participantes das oficinas, técnicos do governo do 

estado ou por uma entidade habilitada eleita na oficina territorial, denominada 

entidade de referência. No projeto as questões mais imediatas (metas do projeto 

do território) que podem ser implementadas pelo PRONAF Infra-estrutura serão 

viabilizadas através de convênio com o MDA/SDT/CEF respeitado o limite 

orçamentário estabelecido para o território. 

 

Também deve ser elaborada uma ficha resumo do projeto que é encaminhada ao 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, no caso de 

Pernambuco o CDS - Conselho de Desenvolvimento Sustentável.Esse Conselho  

em reunião delibera sobre sua aprovação ou sugere os ajustes. 
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 Os contratos/convênios são formalizados com os governos municipais dos 

municípios que compõem o território ou municípios fora do território, ou com 

órgãos do Governo do Estado ou do Governo Federal que atuam no território. 

Nas ações de custeio também podem ser contratadas/conveniadas Organizações 

não Governamentais.  

 

A Metodologia de Apoio ao Desenvolvimento Territorial do PRONAT 

 
O processo da construção da gestão social do desenvolvimento territorial, na 

metodologia da SDT, envolve a participação de instituições governamentais, 

organizações não governamentais e movimentos sociais tendo como estratégia 

principal a capacitação dos atores sociais. Este processo de capacitação e 

vivencia do ciclo de gestão social é apoiada por uma concepção pedagógica a 

partir de dois macro-processos: apoio ao desenvolvimento territorial e auto-

organização dos atores do território. 

 

O Macroprocesso de apoio ao desenvolvimento território se dá a partir da 

realização da oferta de apoio através de oficinas de gestão social do território. 

Nessas oficinas os diversos atores que fazem parte da instância colegiada para o 

desenvolvimento territorial constroem de forma gradativa a estratégia de 

desenvolvimento expressa em um Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. Este é o primeiro ciclo do processo de gestão social do 

desenvolvimento territorial. No segundo ciclo os atores constroem a estratégia de 

monitoramento e avaliação de projetos e do Plano Territorial de Desenvolvimento 

Rural Sustentável. 

 

O Macroprocesso da auto-organização é o próprio processo de gestão e 

planejamento participativo conduzido de forma autônoma pelos atores sociais 

envolvidos na gestão social do desenvolvimento do território.  
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Tabela 9: Metodologia do PRONAT 
Primeiro Ciclo 
Fase Atividades  Resultados 

Esperados 
I - Fase de 
sensibilização, 
mobilização e 
articulação: 
Objetivo: 
Sensibilização, a 
Mobilização e a 
Articulação dos 
atores no 
território 

05 eventos: 
- Ação de oferta de apoio:  
Oficina Estadual de Alinhamento 
Conceitual e Metodológico; Oficina 
Territorial de Alinhamento Conceitual e 
Metodológico. 
 

- Ação de Auto-organização: Acordo 
territorial; Compromissos territoriais e 
governamentais; Constituição dos 
CIAT’s e de seus Núcleos Dirigente e 
Operacional; Levantamento de 
informações preliminares. 

 
II - Fase de 
planejamento e 
gestão do 
desenvolvimento 

 
Objetivo: 
incentivar nos 
territórios, a 
vivência de um 
processo de 
gestão social.  

 
 

- Ação de oferta de apoio: Oficina 
Planejamento e Gestão Territorial (CIAT); 
Oficina Concepção Básica do 
Desenvolvimento Territorial; Consultorias 
especializadas pontuais. 
 
- Ação de Auto-organização: Formação 
de grupos de trabalho setores 
priorizados; Aprofundar o conhecimento 
da realidade; Definição das linhas 
estratégicas do DT; Consolidar um 
modelo de gestão; Elaboração de 
projetos setoriais e específicos. 
 

III - Fase de 
implementação 
de projetos, 
controle e 
avaliação 
Objetivo: 
desenvolver um 
processo 
monitoramento e 
avaliação, com a 
implementação 
de projetos 
definidos durante 
o planejamento 
na FASE II 

Ação de oferta de apoio: Oficina Gestão, 
Monitoramento e Avaliação do DTR; 
Oficinas de Articulação dos Arranjos 
Institucionais Setorial; Ação de Auto-
organização: Organização dos Arranjos 
Institucionais; Articulação de Políticas 
Públicas; Monitoramento e Avaliação dos 
Programas e Projetos 
 

� Instância de gestão 
participativa do 
território 
estabelecida; 
� Eixos de Interesse 

definidos; 
� Programas e projetos 

elaborados e em 
execução; 
� Pactos Territoriais 

firmados; 
� Arranjos 

Institucionais 
estabelecidos; 
� Processo de 

formação de Agentes 
de Desenvolvimento 
Territorial 
consolidado. 
� Plano Territorial de 

Desenvolvimento 
Rural Sustentável 
elaborado (1ª 
versão). 
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Continuação Tabela 9: Metodologia do PRONAT 
 
Segundo Ciclo 
Fase Atividades  Resultados Esperados 
Primeiro 
Momento 

Realização de um evento para 
Reflexão Avaliativa do 
processo, coordenado pela 
Instância Colegiada Territorial 
e seu grupo de coordenação 
com os objetivos de avaliar a 
eficiência do desenvolvimento 
das ações nos (oficinas, 
reuniões); a 
representatividade, a 
legitimidade e o desempenho 
da CIAT; o estágio atual do 
PTDRS: visão de futuro, 
diagnóstico, eixos, projetos; os 
projetos definidos para cada 
eixo aglutinador; replanejar 
ações e estratégias e definir o 
Plano de Trabalho da 
CIAT/CODETER 

Segundo 
Momento 

Realização de 02 Oficinas de 
Monitoramento e Avaliação 
(semestral) com os objetivos 
de Avaliar o estágio de 
desenvolvimento das ações 
nos territórios; aprofundar as 
discussões em torno dos 
elementos da gestão social de 
políticas públicas; avaliar a 
organização e a 
representatividade da CIAT; re-
planejar ações e estratégias; 
instituir um processo e 
instrumentos de controle social 
do desenvolvimento territorial; 
ampliar a inserção de atores 
sociais nos espaços de tomada 
de decisão nos territórios; 
qualificar a participação 
popular nos espaços de gestão 
compartilhada; dar 
continuidade ao processo de 
formação de Agentes de 
Desenvolvimento territorial. 

-  Estabelecimento de uma 
instância colegiada, partindo da 
CIAT, para organização e 
controle social do processo de 
desenvolvimento territorial - 
CODETER; 
� Consolidação dos arranjos 

institucionais (estabelecimento de 
laços de solidariedade, 
cooperação e confiança) 
� Inserção de novos atores sociais 

como expressão política; 
� Inclusão, no processo, de 

segmentos marginalizados nas 
regiões e territórios; 
� Fortalecimento do processo de 

articulação territorial; 
� Arranjos institucionais eficientes; 
� Integração de políticas públicas 

no âmbito dos territórios; 
� Dinamização das economias 

locais; 
� Elaboração de planos e projetos 

específicos. 
� Formação de Agentes de 

Desenvolvimento; 
� Planejamento e organização do 

desenvolvimento territorial; 
� Aprofundamento do processo de 

planejamento – visão de futuro, 
diagnóstico, eixos aglutinadores, 
programas e projetos; 
� Revisão de acordos e parcerias; 
� Organização de um sistema de 

monitoramento e avaliação. 
� Elaboração da 2ª versão do 

PTDRS.  
 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário-Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial, 2006 
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A estratégia de Apoio às instâncias colegiadas para a o fortalecimento 

organizacional e a articulação para gestão social 

 

O Ministério de Desenvolvimento Agrário tem como instrumento de apoio aos 

Conselhos Estaduais o “Programa de Fortalecimento da Rede Colegiados 

Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável”. Este programa é parte da 

estratégia do CONDRAF para sensibilizar e comprometer os colegiados com a 

necessidade de seu aprimoramento e adequação às Resoluções nos 48 e 529 do 

CONDRAF, que propõem diretrizes e atribuições à rede de conselhos e às 

institucionalidades de desenvolvimento rural sustentável.  

 

O Programa de Fortalecimento da Rede de CEDRS tem o objetivo geral de 

favorecer, estimular e/ou facilitar processos de avaliação que conduzam a 

aperfeiçoamentos dos colegiados estaduais. 

 

Os objetivos específicos são: 

- Sensibilizar os participantes do programa para a necessidade de avaliação, 

análise e, em alguns casos, mudança nos modos de funcionamento, na 

composição e na representatividade dos colegiados estaduais de 

desenvolvimento rural sustentável; possibilitar espaços e condições para o 

envolvimento dos participantes em reflexões sobre as experiências dos 

colegiados nos processos de gestão social e sobre a necessidade de 

reorientação das ações dos mesmos, de modo a atender as recomendações 

divulgadas nas resoluções 48 e 52 do CONDRAF; incluir na agenda dos CEDRS 

a discussão de políticas públicas formuladas a partir de prioridades estaduais e 

que tenham repercussão no desenvolvimento rural sustentável; contribuir para a 

implantação e fortalecimento de redes de colegiados municipais, estaduais e 

territoriais de desenvolvimento rural sustentável; atualizar informações e 

conhecimentos sobre temas e leituras relacionados ao desenvolvimento rural 

sustentável, com ênfase nos processos de gestão social; socializar análises 

                                                 
9 A resolução nº 48 de 16.09.2004 define as diretrizes e atribuições para a Rede de Conselhos de 
Desenvolvimento Rural Sustentável-CDS, nos diferentes níveis de atuação e a Resolução nº 52 aprova as 
recomendações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável(CONDRAF) para as 
institucionalidades territoriais de desenvolvimento rural sustentável. Estas resoluções compõem os anexos 
deste trabalho. 
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produzidas sobre os CEDRS e sobre instituições, políticas e programas 

direcionados à promoção do desenvolvimento rural sustentável; contribuir para a 

criação, entre os conselhos, de um referencial de idéias e práticas relacionadas à 

promoção do desenvolvimento rural sustentável, de modo a subsidiar os 

conselheiros no exercício de suas atribuições; possibilitar discussões sobre a 

importância estratégica das instâncias colegiadas para a execução de políticas 

públicas direcionadas à promoção do desenvolvimento rural sustentável; 

promover reflexões acerca da importância dos colegiados estaduais na execução 

das políticas e programas do MDA cujos fluxos operacionais passam por estes 

colegiados; disponibilizar informações e conhecimentos sobre a aplicação de 

instrumentos e técnicas participativas que possam ser mobilizadas em processos 

contínuos de debate e tomada de decisão; exercitar a aplicação das reflexões 

produzidas no planejamento e organização dos conselhos estaduais participantes 

da capacitação;implementar um mecanismo participativo de monitoramento e 

avaliação do Programa de Fortalecimento da Rede de CEDRS. 

 

Para isto o programa dispõe de um processo de capacitação através de oficinas, 

partindo das experiências dos conselhos, e de diagnósticos participativos focando 

o papel, composição e funcionamento do conselho. Estes temas são refletidos a 

luz das recomendações das resoluções nº 48 e 52 do CONDRAF e tendo como 

fio condutor a questão da gestão social do desenvolvimento rural sustentável. Um 

dos pressupostos para este processo de capacitação e apoio ao fortalecimento é 

que este deve ser demandado pelo Conselho Estadual ao CONDRAF.  

 

O resultado esperado é o fortalecimento organizacional do Conselho. São 

ofertadas duas oficinas e assessoria as novas demandas de apoio para o 

planejamento e monitoramento das ações do Conselho a serem identificadas e 

demandadas no processo. A primeira oficina tem como temática central “O 

Diagnóstico Preliminar dos CEDR e as novas Tendências do Desenvolvimento 

dos Territórios Rurais – Desafios para a Gestão Social”. A segunda oficina tem 

como tema central “Os CEDRS e a gestão social das políticas de 

desenvolvimento rural sustentável – atualização e reorientações”  
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Figura 2: Representação esquemática do percurso a ser desencadeado com o 

Programa de Capacitação dos CEDRS 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário - Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial 
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O desenho do Arranjo Institucional na Política do PRONAT 

 

Nesse novo formato institucional para a gestão desenvolvimento rural sustentável no 

da política da SDT, coexistem as seguintes instâncias colegiadas:  

- Em nível municipal: Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS); 

- Em nível Territorial: Comissões de Implantação das Ações Territoriais (CIATS) ou 

Fóruns Territoriais; 

-  Em nível Estadual: Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável; 

- Em nível Federal: Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CONDRAF). 

 

Abaixo elaboramos um gráfico ilustrativo do arranjo institucional para a gestão social 

no PRONAT: 



 

 

101 Figura 3: GRÁFICO ILUSTRATIVO DO ARRANJO INSTITUCIONAL PARA GESTÃO 
SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NA POLITICA DE DO MDA 
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Os desenhos dos arranjos institucionais para a gestão social propostos pelas duas 

políticas públicas em questão, passaram a coexistir todas estas instâncias colegiadas, 

de modo que, uma grande parte dos atores, assumiu o papel de representante em 

todas estas instâncias, de modo simultâneo.  De um modo geral nos 11 municípios de 

menor IDH que se colocam como um recorte do território do Agreste Meridional na 

política da SDT/MDA coexistem atualmente um Conselho de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, um conselho formado para discutir as ações do Projeto Renascer, 

conhecidos como Conselhos do FUMAC e um Fórum de Desenvolvimento Sustentável 

formado para as discussões do PIDL. Somam-se a estes, no arranjo institucional 

voltado para a gestão social os demais espaços em nível territorial, estadual e nacional. 

 

Figura 4: Arranjos Institucionais do PRONAT e do Governo do Estado - Exemplo de 

funcionamento na relação com o território. 
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Diante deste contexto, onde se coloca, em um mesmo território e para os mesmos 

atores sociais, diversos espaços e recortes para a gestão social do desenvolvimento 

local, o desafio de encontrar conexões e conectividades entre as políticas envolvidas 

e suas institucionalidades no processo, a fim de que as discussões e decisões 

tomadas em cada recorte (municipal, territorial, estadual e federal) possam refletir 

processos que promovam de fato a dinamização econômica, o fortalecimento do 

capital social e humano e o desenvolvimento rural sustentável. O alinhamento de 

missões, visões de futuro, estratégias e complementação de ações e recursos são 

elementos fundamentais para a construção do sentimento de rede proposto pela 

política do Ministério de Desenvolvimento Agrário faz-se necessário para a melhor 

articulação dessas diversas instâncias. A gestão social exige que se criem 

estratégias de gestão em rede, criando sinergias e respeitando a autonomia dos 

diversos espaços e atores envolvidos no processo.  
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PARTE III - O FORTALECIMENTO E A ARTICULAÇAO DE INSTÂNCIAS 

COLEGIADAS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE UM 

TERRITORIO 

 

3.1. FATORES DIFICULTADORES DA ARTICULAÇÃO EM NÍVEIS MUNICIPAL, 
TERRITORIAL, ESTADUAL E FEDERAL DOS CONSELHOS E FÓRUNS 
PARTICIPATIVOS. 
 

Neste Capítulo apresentamos a visão dos gestores, técnicos e atores locais sobre os 

fatores que dificultam o fortalecimento e a articulação horizontal e vertical dos 

Conselhos e Fóruns Participativo que atuam em um território na perspectiva de 

ampliar a sua capacidade de influenciar as políticas públicas para o desenvolvimento 

rural sustentável.  

 
Tabela 10: Fatores Político-institucionais que dificultam o fortalecimento e a 

articulação de Conselhos e Fóruns Participativos no território. 

Gestores e técnicos Conselheiros e participantes dos Fóruns 

Desarticulação de Políticas Públicas 

que atuam no território 

Ausência de sistemática de reuniões dos 

conselhos e fóruns, especialmente os 

Conselhos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável que perderam sua dinâmica na 

estratégia do território e os fóruns do 

aglomerado que tiveram suas reuniões 

reduzidas nos anos de 2005 e 2006. 

Vinculação de antigas lideranças 

comunitárias 

Conselhos e Fóruns como espaço de poder 

para lideranças políticas no território 

Envolvimento das lideranças com 

questões políticas locais 

Apropriação dos conselhos e fóruns por 

forças políticas divergentes condicionando 

a comunicação, a mobilização dos atores e 

consequentemente a participação aos 

interesse político-partidários presentes 

nestes espaços. 
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Continuação Tabela 10: Fatores Político-institucionais que dificultam o fortalecimento e a 

articulação de Conselhos e Fóruns Participativos no território. 

 

Gestores e técnicos Conselheiros e participantes dos Fóruns 

Conflitos de grupos políticos que 

apropriam-se das instâncias 

colegiadas 

Falta de interesse de algumas lideranças 

em promover o debate integrado dos 

conselhos e fóruns no território na 

manutenção de espaços de poder e de 

canalização de recursos em função de 

interesses políticos 

Fragilidade no conhecimento das 

estratégias de desenvolvimento 

territorial 

Ausência de uma estratégia de 

comunicação que promovam aos atores o 

acesso às informações sobre as decisões e 

estratégias par ao desenvolvimento do 

território 

Políticas Públicas vinculadas a 

interesses políticos divergentes 

Ausência de recurso para apoiar a 

participação das bases nas reuniões dos 

conselhos e fóruns (deslocamento, estadia, 

etc). 

Falta de conhecimento dos atores sobre os 

diversos conselhos e fóruns que atuam no 

território. 

 

3.1.1. A visão dos gestores e técnicos  

 

A desarticulação entre as Políticas Públicas que atuam em um território é um dos 

principais fatores que tem uma forte ação no processo de articulação das instâncias 

colegiadas voltadas para a gestão social do desenvolvimento. Na ótica dos gestores 

e técnicos entrevistados a articulação das duas políticas vigentes é incipiente em 

função de alguns aspectos: questões político-partidárias; ausência de uma 

sistemática de articulações que discutam as possibilidades de interação e os 

resultados esperados convergentes e divergentes. 
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Para a gestora do Programa Estadual há dificuldade ocorre em função do Governo 

Federal não considerar a proposta de Regionalização já implantada no Estado, 

refletindo uma postura vertical e centralizadora, e em certa medida não considerando 

a autonomia do Estado.  Há uma ausência de um entendimento sobre o desenho 

das territorialidades presentes no Estado pelos gestores das diversas políticas 

federais que dialogam com a política estadual e as informações sobre as políticas 

implementadas nos territórios não são compartilhadas entre as equipes técnicas e 

atores que atuam no território. 

 

Evidenciam-se outros fatores de ordem político-institucional que interferem no 

processo de articulação dos conselhos e Fóruns que atuam no território l:i) 

vinculação de antigas lideranças comunitárias a estes espaços; ii) envolvimento das 

lideranças com questões políticas locais; iii) conflitos de grupos políticos que se 

apropriam dessas instâncias; iv) disputa de poder entre lideranças locais;v) Diretrizes 

das Políticas Públicas para a constituição/formato das instâncias colegiadas que 

atuam no território; v) fragilidade no conhecimento da estratégia de desenvolvimento 

territorial pelos atores locais; vi) Políticas Públicas vinculadas aos interesses políticos 

divergentes. 

 

A vinculação de antigas lideranças ao processo, via conselhos e fóruns, se 

apresenta como elemento dificultador uma vez que, frequentemente estas lideranças 

participam já há algum tempo e em função das dificuldades encontradas em obter os 

resultados esperados pelas comunidades e realização de ações concretas 

encontram-se cansadas do trabalho comunitário e com pouco interesse nas 

discussões. Assumem a participação nestes espaços pela ausência de novas 

lideranças com capacidade de envolvimento nos trabalhos demandados nestes 

espaços. Esta ausência de ações concretas a serem apresentadas as comunidades 

que representam junto a estes conselhos e fórum cria este desgaste e um processo 

de desmotivação que interfere no desempenho dessas instâncias.  
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Por outro lado, algumas dessas lideranças têm envolvimento com questões políticas 

locais, o que acaba desgastando a participação dos demais atores e dificultando o 

processo de articulação das diversas instâncias colegiadas que atuam em um 

território. Este envolvimento político faz com que estes espaços sejam apropriados 

por grupos políticos locais como instrumentos de captação de votos. Dessa forma se 

o Conselho A é liderado pela liderança política do Partido A e o Conselho B é 

liderado pela liderança política do Partido B que é opositor do A, logo a articulação 

fica dificultada. Estudo de ARRETCHE e Outros (2006) apontam que a existência e 

funcionamento dos conselhos municipais de desenvolvimento rural estão 

profundamente imbricados com as instituições da democracia representativa, os 

partidos políticos. 

 

O conflito entre grupos políticos no território, e nos seus municípios, joga um papel 

importante na qualidade da participação dos atores, juntamente com capacidade 

desta comunidade de se colocar como uma comunidade cívica, como nos apresenta 

Putnan. Estes conflitos podem levar a um processo de busca de igualdade política 

ou de dominação de grupos políticos com maior poder, de apropriarem dos espaços, 

discussões e decisões tomados nas instâncias colegiadas. 

 

No caso dos conselhos municipais presentes no território em estudo neste trabalho, 

as disputas entre lideranças locais por espaços de poder que representem os 

interesses de seus partidos políticos e gestores é bastante evidente na forma de 

apropriação dos conselhos. Os conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, em muitos casos, foram espaços apropriados pelo poder executivo 

municipal e seus interesses.  Por exemplo, a liderança que coordena um Conselho 

de Desenvolvimento Rural ligado à política de Governo do Estado é de um partido 

político da oposição do gestor municipal que indica a liderança que coordena o 

Conselho de Desenvolvimento Rural ligado à política do Governo Federal. Forças 

políticas antagônicas apropriadas de espaços públicos e consequentemente sem 

nenhum interesse em sua articulação, capaz de mexer com esta “divisão de poder”. 
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Por outro lado, também pode ocorrer que uma liderança política assume a 

coordenação de vários espaços de gestão social, centralizando poder. A articulação 

desses espaços pode ser uma ameaça a este poder centralizado uma vez que 

amplia o universo de atores envolvidos e os interesses em questão, colocando em 

risco esta centralização. 

 

Em alguns municípios a questão do poder é muito forte, principalmente nas regiões 

do semi-árido nordestino. Nos municípios do território estudado esta questão é muito 

forte e este elemento foi explicitado no discurso de vários dos entrevistados. 

 

Em relação ao desenho institucional das instâncias colegiadas o que se observa é 

que em função das diretrizes das Políticas Públicas e da sua visão política do que é 

o desenvolvimento rural no enfoque territorial não dialogarem, de certa forma, o 

marco legal trazido pelas diversas políticas para a formatação desses espaços de 

gestão social contribui para o processo de desarticulação desses espaços em um 

território, na medida em que coloca um impedimento de ordem burocrática e legal 

para o seu funcionamento, e para o repasse dos recursos públicos. Os conselhos 

municipais induzidos pela política do Governo do Estado a partir do Programa de 

Combate a Pobreza Rural tem uma orientação do Banco Mundial para sua 

composição e funcionamento e as instâncias colegiadas induzidas pela política do 

Governo Federal a partir do Ministério de Desenvolvimento Agrário tem suas 

orientações a partir das Resoluções do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável-CONDRAF. A integração dessas instâncias depende em alguma 

medida do dialogo entre os marcos legais das políticas públicas que atuam em um 

determinado território. 

 

Essas diretrizes, ou regras, não podem ser quebradas pelos atores locais sob a pena 

da perda do repasse dos recursos. Existem diretrizes diferentes para acessar 

recursos para um mesmo propósito, no caso o desenvolvimento rural sustentável, a 

partir da participação dos mesmos atores em espaços de gestão social diferentes. 

Esta questão coloca para o ator local certo “medo” de promover a integrar das 

instâncias colegiadas e em função disso ficarem impedidos de futuramente 
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responder as exigências da política A ou da política B, por não seguirem as regras 

determinadas. 

 

Soma-se a este fator o fato das instâncias serem criadas de fora para dentro e a 

partir de uma concepção do programa do qual se originaram (PRONAT e PIDL) 

dificultando o processo de articulação no território. No território do Agreste Meridional 

de Pernambuco estas instâncias surgiram no mesmo período (fins de 2003), 

separadas, mas envolvendo quase que os mesmos representantes. Mais quais 

teriam sido os fatores que contribuíram para este fato? 

 

Para o gestor do PRONAT a formação das instâncias colegiadas que se sobrepõem 

no território do Agreste Meridional pode ter sido resultado de uma fragilidade no 

direcionamento técnico da articulação com o governo do Estado. A constituição de 

novas instâncias colegiadas no território não corresponde às diretrizes da política da 

SDT e consequentemente das orientações do seu gestor e esta falha cria uma 

dificuldade para o processo de gestão social do desenvolvimento rural no território: 

 
A quem você se reporta, que espaço você tem para canalizar seus 
desejos, suas vontades, seu conhecimento, suas opiniões. É muito 
difícil ter participação e envolvimento quando não há a possibilidade, 
não esta havendo articulação entre essas instâncias para que 
conversem conjuntamente. A SDT não estimula a criação de uma 
instância colegiada quando já existem nos espaços territoriais outras 
instâncias que dão conta do que esta sendo proposto. Eu lembro, 
para citar um exemplo bem concreto que eu vivi no Estado de 
Alagoas no território do Litoral Norte de Alagoas na hora de discutir a 
necessidade de ter uma instância, uma comissão que chamamos 
inicialmente, para implementar as ações, os atores diziam que já 
existia uma, um CONSAD- o CONORTE-, a partir da ação do 
ministério de desenvolvimento social. Então não precisava constituir 
outra instância, se esta legitima a representatividade do território Só 
que na hora de fazer as análises, eles, disseram que parte dos 
segmentos da agricultura familiar não se viam representados no 
CONSAD. Entenderam que havia a necessidade de criar uma 
comissão que no processo pudesse dialogar com o consórcio 
CONSAD para que fizessem no futuro uma terceira que fosse 
representativa dos interesses de todos os programas e 
principalmente dos agricultores familiares sem precisar ser o 
colegiado territorial na forma que a SDT estava propondo e nem o 
CONSAD. O que há e a necessidade de que haja o dialogo e é 
preciso que haja uma interferência da política da SDT no sentido de 
provocar esta discussão, porque nem sempre os atores territoriais 
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conseguem fazer isso. [...] não há uma determinação da SDT pra se 
criar uma estância colegiada territorial se existir outra, o que há e 
assim, é preciso que a que exista ou a que esta sendo criada, ela dê 
conta dos interesses dessa política que como prioritária: agricultores 
familiares, quilombolas,indígenas, extrativistas, pescadores, que é o 
publico tradicionalmente excluído das políticas publicas. Dentro do 
Rural são esses segmentos que estão sendo tradicionalmente 
excluídos das políticas públicas. Se aquela que está sendo lá do 
governo do Estado, ou qualquer outra, ela dá conta disso não há por 
que. Se isso existiu na época da implantação e alguém achou que 
tinha que fazer, interpretou errado. Por que não há, é a orientação 
do CONDRAF e da SDT de não ter que criar uma outra instância 
colegiada. [Gestor do PRONAT]. 

 

 A análise da gestora do Programa de Combate a Pobreza Rural em Pernambuco 

confirma que houve uma dificuldade no diálogo com a representação da Secretaria 

de Desenvolvimento Territorial do MDA. Apesar de ter havido momentos de debate 

onde o Governo do Estado expôs sua estratégia de regionalização expressa no 

Programa Governo nos Municípios. No Conselho Estadual de Desenvolvimento, 

instância onde são homologados os territórios, a discussão de integração das 

políticas do Governo do Estado e do MDA, para definir os territórios de atuação foi 

bastante precária. Este Conselho encontra-se bastante fragilizado na sua atuação e 

na participação dos conselheiros. 10 

[...] o Governo do Estado já tem uma estratégia dentro da sua 
autonomia, enquanto ente federativo dentro do Pacto Federativo que 
existe no país. O Governo do Estado tem como qualquer outro 
autonomia para propor e pactuar com a sociedade estratégias de 
trabalho.  Quando o Governo Federal assumiu em 2003( Governo 
Lula) ele levou o primeiro ano, creio que, construindo esta proposta-
estratégia de territorialização, e chegou para o governo do Estado  
apresentando os territórios que eram prioritários, sem nenhum 
dialogo, sem nenhuma discussão previa. Agiu de forma vertical, 
centralizadora, não considerando a autonomia que o Estado tem, 
que não feriam em nada as definições macro existentes que são de 
responsabilidade do IBGE, - as RD´s não quebram com os limites 
das Messoregiões, elas se inserem nesses limites. O território que o  
MDA propõe mistura as messoregiões e por outro lado também não 
considerou aquilo que o Estado vinha desenvolvendo. Isto para 
quem está implementando políticas públicas é um desgaste, 
principalmente quando você se propõe a estar buscando integrar, 

                                                 
10  Com base na estratégia de fortalecimento dos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável da 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA foi realizada um oficina para avaliação da atuação do 
Conselho e definição de estratégias de fortalecimento. Uma análise da atuação do CDS em Pernambuco 
encontra-se em anexo. 
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articular. Não se pode integrar e articular quando se chega com um 
pacote e diz: é isso aqui. (Gestora do PCPR) 
 

Mais do que uma dificuldade de discussão entre as instâncias técnicas temos a 

dificuldade de convergir às visões políticas do que de fato determina um território de 

modo conjunto para construir uma proposta consensuada das territorialidades 

possíveis no Estado. Para a representante da Comissão Gestora do PIDL a definição 

do território é a principal estratégia para a articulação das políticas de 

desenvolvimento territorial e consequentemente das instâncias colegiadas que 

compõem o arranjo institucional que atua em um território. A regionalização proposta 

pelo Programa Governo nos Municípios é importante como referencial, mas devem 

se considerar, principalmente, os elementos que definem um território para a 

definição das territorialidades no Estado:  

 
O território é o ator e pelo território e que deve ser feita a integração 
das políticas a partir do conhecimento de cada uma delas, 
encontrando pontos de articulação a partir do que cada um pode 
fazer e em que áreas. O que pode dificultar esta articulação das 
políticas é a sobreposição das ações que ocorre no momento em 
que todas as políticas presentes no território desenvolvem as 
mesmas ações.  Para isto deve ser construída uma Matriz que 
mapeie o que cada um pretende e pode fazer naquele território. 
(Representante da Comissão Gestora do PIDL)  

 

De fato, a definição do território deu-se de um modo “artificial”,na medida em que 

esteve atrelada as definições do público, interesses e objetivos da política do 

Governo do Estado e do Governo Federal que na discussão participativa dos atores 

do território. Esta definição não partiu de um debate com os atores dos espaços já 

existentes no Estado, a exemplo das Regiões de Desenvolvimento, que em alguns 

casos já possuem identidade de território, como é o caso do Sertão do Araripe e 

Sertão do São Francisco.  No caso do território do Agreste Meridional os municípios 

do Sertão do Moxotó, não guardam uma forte identidade com os demais municípios, 

e devido à distancias territoriais tem sua participação reduzida nos debates do fórum 

territorial. De fato, se lhes fosse dada a oportunidade de escolha, sentir-se-iam mais 

identificados como os municípios de sertão do Moxotó do que com municípios do 

Agreste Meridional. 

 



 

 

112

[...] as representações não tiveram a oportunidade de dizer: 

queremos esse desenho assim. Então, ele teria que chamar o poder 

público, e também chamar a sociedade civil, ver as entidades da 

sociedade civil que atuam naquele território, os conselhos e 

estimular para que eles juntos construam o desenho dos territórios 

no Estado. Após isto definir os territórios. (Consultora Estadual da 

SDT) 

 

Outro fator que também pode estar em favor da manutenção da existência dessa 

diversidade de conselhos e fóruns que se sobrepõem no território, de certa forma, 

também passa pelo fato que para algumas dessas lideranças que atuam como 

representantes da sociedade civil ou política no território talvez exista a leitura desta 

situação dos arranjos institucionais como uma oportunidade política fazendo com 

que façam parte desses diversos espaços ao mesmo tempo. Esta atitude pode ser 

reforçada na medida em que existe a leitura de que existem dificuldades políticas, 

em nível dos gestores das políticas, em construir estratégias de integração no 

território, assim o desinteresse dessas lideranças em de fato integrar as diversas 

instâncias colegiadas no território e uma estratégia de manutenção de poder uma 

vez que estas sabem que podem obter resultados em uma ou em outra, resultados 

que podem ser revertidos em ganhos políticos. 

 

Na percepção dos técnicos envolvidos na implementação das políticas que atuam no 

território a instância de decisão de fato não são os fóruns e conselhos participativos 

existentes no território. Estas instâncias apenas servem de espaço de legitimação 

das propostas do Estado que define suas prioridades e apresentam propostas a 

serem legitimadas pelos atores locais. O território apesar de possuir um diagnóstico 

e propostas de ações a serem desenvolvidas pelo Estado, e este diagnóstico se 

levado em consideração em alguma medida, legitima as questões indicadas pelo 

Estado, mesmo que a proposta não tenha saído dos fóruns e conselhos envolvidos: 

 

De alguma forma o Estado já tem suas prioridades de trabalho e 

leva para o fórum e é claro que o município vai aceitar porque 

precisa daquela ação. 
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As idéias e ações dos projetos já seguem uma orientação do Manual 
de Operações do próprio Banco Mundial. As ações são feitas 
atreladas a um manual de operações que foi acordado entre o 
Governo do Estado. Através do Projeto Renascer, Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, e o Banco Mundial, que tem 
que ser seguido. E as demais secretarias do Estado, elas também 
tem, de certa forma, as suas estratégias, as suas políticas, que por 
sua vez, são atreladas as normatizações em nível Federal, como a 
própria Constituição, as leis especificas que orientam tanto a 
questão da saúde, como o SUAS, a questão da educação e assim 
por diante “(Técnico do PIDL) 
 

Por outro lado, também existe uma fragilidade dessas instâncias no cumprimento do 

seu papel no processo de gestão social do desenvolvimento territorial em função de 

algumas lideranças envolvidas muito mais no sentido de buscar alternativas 

imediatistas e de fazer uso político do espaço público, de resolver questões pessoais 

e localizadas de suas comunidades ou município em detrimento da discussão das 

alternativas de desenvolvimento sustentável para a região. 

 

3.1.2. A visão dos conselheiros e participantes dos fóruns 

 

Na visão dos conselheiros e participantes dos fóruns as dificuldades de interação e 

articulação entre os conselhos são resultantes, principalmente, de questões político-

partidárias e da ausência de recursos de comunicação. 

 

Outros fatores que dificultam a interação e articulação dos conselhos e fóruns no 

território são: i) ausência de sistemática de reuniões dos conselhos e fóruns, 

especialmente os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável que perderam 

sua dinâmica na estratégia do território e os fóruns do aglomerado que tiveram suas 

reuniões reduzidas nos anos de 2005 e 2006; ii) ausência de uma estratégia de 

comunicação que promovam aos atores o acesso às informações sobre as decisões 

e estratégias pares ao desenvolvimento do território; iii) Conselhos e Fóruns como 

espaço de poder para lideranças políticas no território; iv) apropriação dos conselhos 

e fóruns por forças políticas divergentes condicionando a comunicação, a 

mobilização dos atores e consequentemente, a participação aos interesses político-
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partidários presentes nestes espaços; v) falta de interesse de algumas lideranças em 

promover o debate integrado dos conselhos e fóruns no território na manutenção de 

espaços de poder e de canalização de recursos em função de interesses políticos; 

vi) ausência de recurso para apoiar a participação das bases nas reuniões dos 

conselhos e fóruns (deslocamento, estadia, etc); vii) falta de conhecimento dos 

atores sobre os diversos conselhos e fóruns que atuam no território. 

 

A ausência de sistemática das reuniões dos fóruns e conselhos ocorre em grande 

parte pela ausência de uma atitude autônoma dos seus coordenadores em convocar 

os participantes independente de uma convocação feita pelas equipes técnicas dos 

programas estadual e federal. Especificamente no ano de 2006, em função da 

dinâmica político-eleitoral, houve uma parada nas atividades agendadas pelas 

políticas públicas para discussão das estratégias de desenvolvimento no território. 

Soma-se o fato dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável perderam sua 

dinâmica na estratégia do território uma vez que deixaram de definir os projetos para 

o PRONAF Infra-estrutura. Este fato fez com que os conselhos deixassem de reunir 

a partir do segundo semestre de 2004 de modo mais sistemático.  

 

Já na estratégia do Governo do Estado, no ano de 2006, as reuniões com os fóruns 

do aglomerado tiveram uma parada em função das reuniões junto aos Núcleos de 

Desenvolvimento Municipal, na estratégia Nucleação e de reformulação dos fóruns 

municipais. Ao fim das reuniões nos núcleos foram realizados os Fóruns Municipais 

de Pactuação das Ações e definição dos representantes municipais para compor os 

Fóruns dos Aglomerados. Desse modo em 2006 ocorreu apenas uma reunião do 

Fórum do Aglomerado 2, ao final do ano. Esta dependência das instancias 

colegiadas da definição da agenda por parte do Estado tem influencia na sua 

capacidade de influenciar as políticas públicas, uma vez que, não um momento 

particular de desenho de uma proposta por parte da sociedade para negociação com 

o Estado. 

  

A ausência de uma estratégia de comunicação que promova aos atores o acesso às 

informações sobre as decisões e estratégias pares ao desenvolvimento do território 
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também é um fator que fragiliza a ação dos espaços de gestão social. É fundamental 

a promoção de momentos e construção de estratégias de para divulgação das 

diversas políticas públicas que atuam no território e de como estas podem atender as 

demandas sociais identificadas. 

 

A apropriação dos Conselhos e Fóruns como espaço de poder para lideranças 

políticas no território e por forças políticas divergentes condicionando a comunicação 

e a mobilização dos atores condicionando a participação aos interesse político-

partidários presentes nestes espaços fragiliza a ação dessas instâncias no diálogo 

com o Estado na gestão das políticas públicas. Por outro lado, trava-se dentro 

dessas instancias uma briga por recursos onde as forças opositoras buscam 

beneficiar os seus pares em detrimento do atendimento aos reais demandantes das 

ações das políticas públicas. 

 

No município de Águas Belas a dinâmica sócio-política do município, trouxe alguns 

elementos que interferiram no processo de implementação do PIDL.  Divergências de 

caráter político-partidárias foram, muitas vezes, levadas para a discussão e ação do 

Fórum na Gestão do PIDL estabelecendo um nível de conflito elevado e tensão entre os 

participantes do fórum. Devido a estes conflitos políticos entre segmentos da sociedade 

civil e poder público no município, a oficina de desenvolvimento organizacional foi 

desdobrada em duas, para garantir a participação de todos os atores/segmentos e 

instituições participantes e importantes para o processo de gestão do desenvolvimento  e   

O processo de reflexão sobre a identidade do Fórum Municipal  (Missão, Objetivos, 

Visão de Futuro e grupos de trabalho)e os marcos normativos para o funcionamento do 

não puderam ser discutidas com os atores em detrimento da discussão de outros pontos 

de pauta, como os projetos de infra-estrutura, cursos para jovens, comissão de 

acompanhamento de projetos, gestão de conflitos.   

 

Em um determinado momento, o sentimento de descrença e insatisfação da 

sociedade local na construção de um diálogo por parte das forças políticas se fez 

presente entre os participantes somado ao fato de que existiu um nível de 

entendimento diferenciado sobre os objetivos do Plano Integrado de 
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Desenvolvimento, sua forma de gestão, parcerias envolvidas e papel do Governo do 

Estado. Na leitura dos participantes, existia um senso comum de que na visão da 

maior parte dos participantes do Fórum, o Plano tem como parceiro e responsável o 

Projeto Renascer. Para que para as comunidades perceberem a ação integrada das 

Secretarias Estaduais envolvidas fez-se necessária à presença de técnicos nos 

eventos de campo, em reuniões do Fórum.  

 

Com processo de nucleação, realizado na implementação do PIDL, ampliou-se a 

participação de representantes nos Fóruns Municipais. Em Águas Belas ampliou-se 

a participação do poder público municipal e dos representantes dos sítios e 

povoados, dos quilombolas, indígenas e pescadores, no sentido de tomarem 

posicionamentos junto às questões em debate, com destaque para o município de 

Águas Belas, onde se iniciou a discussão da instalação de uma base física para o 

Fórum Municipal e Conselho de Desenvolvimento com apoio dos recursos 

repassados ao Conselho Municipal de Desenvolvimento, relativo aos projetos do 

Renascer. No entanto, devido aos conflitos políticos existentes esta proposta não 

chegou a concretizar-se. 

 

A falta de interesse de algumas lideranças em promover o debate integrado dos 

conselhos e fóruns no território na manutenção de espaços de poder e de 

canalização de recursos em função de interesses políticos é outro fator que fragiliza 

a institucionalização e legitimação desses espaços bem como a sua articulação com 

outras instancias colegiadas que discutem os DRS. O processo de junção ou 

integração significa uma perda de poder para algumas lideranças que utilizam estes 

espaços como instrumentos para ganhos político-partidários. 

 

Ausência de recurso para apoiar a participação das bases nas reuniões dos 

conselhos e fóruns (deslocamento, estadia, etc.) uma vez que os moradores da zona 

rural muitas vezes não possuem recursos para deslocar-se para as sedes dos 

municípios, ou cidades da região onde ocorrem as reuniões e encontros, e por outro 

lado os conselheiros ou representantes que participam dos encontros territoriais não 

possuem recursos para deslocar-se para os sítios na socialização das informações. 
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Esta ausência de comunicação com as bases fragiliza a participação na medida em 

que cria a descrença na ação dos representantes e nos espaços de gestão social. 

 

A falta de conhecimento dos atores sobre os diversos conselhos e fóruns que atuam 

no território dificulta o processo de integração. Em relação ao processo de integração 

das instâncias colegiadas, ligadas ao PCPR (Fórum Municipal e Conselho do 

FUMAC), foi realizada em 2004, uma reunião com equipe técnica do Renascer 

responsável pela assessoria aos conselhos, com o objetivo de discutir a estratégia 

de integração em nível municipal nos 11 municípios do PIDL. A proposta final foi de 

integrar os conselhos do FUMAC, em sua totalidade, ao fórum municipal. Desse 

modo, o conselho seria ampliado a partir da integração entre os representantes do 

Fórum Municipal e dos conselheiros do FUMAC nos municípios do PIDL. A 

estratégia metodológica para alcançar este produto não foi aprofundada nesse 

momento e esta integração não chegou a se efetuar de fato. De certo modo, houve 

uma resistência dos conselhos municipais em integrar-se, ampliando o debate e com 

a possibilidade de revisão do formato institucional da instancia colegiada municipal 

para a gestão do desenvolvimento rural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV - RECOMENDAÇÕES PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO 

DE CONSELHOS E FÓRUNS PARTICIPATIVOS PARA A GESTÃO SOCIAL DO 

DRS TERRITORIAL 



 

 

118

IV PARTE- RECOMENDAÇÕES PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO 

DE CONSELHOS E FÓRUNS PARTICIPATIVOS PARA A GESTÃO SOCIAL DO 

DRS TERRITORIAL 

 

Este capítulo apresenta as recomendações para fortalecimento e para a promoção de 

um processo de articulação de conselhos e fóruns participativos no sentido de 

aperfeiçoar processos de gestão social do desenvolvimento rural sustentável em um 

território a partir das considerações de gestores, técnicos e atores locais 

entrevistados e das contribuições das teorias apresentadas e da observação 

participante e analítica da pesquisadora. 

 

4.1. RECOMENDAÇÕES DOS GESTORES E TÉCNICOS ENTREVISTADOS 
 

Dentre as recomendações apresentadas para o fortalecimento dos conselhos e 

fóruns participativos que discutem o desenvolvimento rural sustentável no enfoque 

territorial as questões políticas apresentam-se com um papel fundamental. Dentre 

elas a discussão do próprio Pacto Federativo no desenho de políticas que atuem no 

enfoque territorial, a construção de um marco legal nacional para as políticas de 

desenvolvimento rural e ações que apóiem a articulação em rede das diversas 

políticas públicas deste setor nos estados federativos. 

  

A discussão sobre o Pacto Federativo passa principalmente por uma discussão dos 

novos papéis dos níveis de governo na Federação (Governo Federal, do Governo 

Estadual e Governo Municipal) na implementação das políticas publicas que atuem 

no enfoque das territorialidades.  Esta discussão está em chegue nesses quatro 

anos do  primeiro mandato do governo Lula. 

 

Para a gestora estadual do PIDL o ente federal estadual foi extremamente 

atropelado nesse processo a partir do momento em que muitos dos programas do 

Governo Federal atuaram passando diretamente para os municípios, sem uma 

discussão pactuada com o governo estadual, em um contexto em que o próprio 

governo federal não possuía uma estrutura técnico-operacional para exercer tal 
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papel. A política de desenvolvimento territorial da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a gestora, é um desses 

exemplos. Nesse sentido, para a gestora, o pacto federativo precisa ser discutido e 

repensado. Se o que está previsto na Constituição não atende mais a realidade, 

então se torna necessário realizar uma nova discussão envolvendo a representação 

política, os governantes, a sociedade e seus movimentos e as instituições públicas e 

privadas: 

 

Há uma grande confusão e um desrespeito ao que está pactuado, 
porque o que está pactuado não e o governo federal pegar os seus 
programas e descer diretamente para os municípios. Isto tem uma 
interferência na efetividade e na articulação das instâncias colegiadas 
no território. No processo de descentralização a questão não e 
repassar recursos, mas também monitorar o uso desses recursos e o 
Governo Federal não tem essas condições e sim o Governo Estadual. 
O Governo Federal não pode chegar ao Estado e impor uma 
territorialidade sem dialogar com o Governo do Estado. (Gestora do 
PIDL) 

 
Do ponto vista social o investimento na educação cidadã, onde as pessoas tenham a 

clareza que acompanhar as políticas públicas através desses conselhos e fóruns 

como direito do cidadão aparece como uma ação estratégica para o fortalecimento 

do controle social como elemento fundamental de qualquer processo de gestão 

social.  

 

A construção de mecanismos que apóiem a ação de controle social que dêem a 

capacidade de acompanhar, avançando na transparência do uso dos recursos 

públicos, utilizando as ferramentas da tecnologia da informação e comunicação são 

importantes para fortalecer o exercício da cidadania e da participação social. É 

preciso discutir desde a escola esse papel da sociedade e colocar a escola a serviço 

dessa formação. Trata-se de investir neste processo de formação do cidadão, numa 

ação que vai alem da ação tradicional de capacitar conselheiros. Nesta estratégia os 

conselhos ganham uma outra dimensão, estimulando que o cidadão a se apropriar. 

Há uma debilidade histórica no Brasil neste sentido, e muito mais fortemente nas 

áreas pobres e rurais do Brasil onde o acesso à tecnologia da informação e 

comunicação e a educação são extremamente precários. Em territórios com este 
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contexto a sociedade política atrasada tem se apropriado desses espaços e das 

informações importantes para o aperfeiçoamento de processos de gestão social. O 

papel do Estado na federação tem uma responsabilidade grande nesse processo, 

por deter uma estrutura melhor que o governo federal, estar mais próximo dos 

municípios, mas é preciso aperfeiçoar seus quadros e processos para melhorar a 

gestão das políticas públicas. 

 

Atuar neste modelo de gestão é um desafio, porque a partir da 
Constituição de 88 ampliamos e generalizamos os Conselhos. Tudo 
passou a se discutido nos Conselhos, fatiou-se e não se tem 
pessoas suficientes para atuar nesses conselhos e as pessoas tem 
dificuldade de acompanhar. As pessoas da sociedade civil e do 
governo porque fazem parte de vários conselhos ao mesmo tempo.  
Eu acho que precisamos caminha no sentido de promover uma 
articulação dessas instâncias todas que foram criadas a exemplo 
dos Fóruns Municipais. Devem-se envolver nessas instâncias todas 
as categorias sem preocupação com numero e volume, promovendo 
discussões temáticas para discutir as prioridades e realizar as 
pactuações. (Gestora do PCPR) 
 

 A Construção de um Marco Jurídico para uma Política Nacional de Desenvolvimento 

Territorial é uma ação importante no processo de fortalecimento da gestão social do 

desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Este marco jurídico deve apontar para 

diretrizes e ações que promovam a articulação dessas instâncias, promovendo o 

desenvolvimento de ações conjuntas a partir dos planejamentos. No caso de 

Pernambuco onde o Governo do Estado tem uma orientação do ponto de vista do 

apoio ao planejamento estratégico regional e o MDA tem uma outra concepção, 

embasada na questão sindical, nos movimentos dos trabalhadores e agricultura 

familiar como foco maior, como orientação maior.  A criação de um mecanismo ou 

instrumento legal seria importante na regularização e normatização da questão das 

instâncias territoriais para além das resoluções do CONDRAF, a exemplo de outros 

instrumentos legais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de 

Assistência Social - LOAS e a LOSAN - Lei Orgânica da Segurança Alimentar e 

Nutricional.  

 

A ausência dessa política da legalidade contribui para que cada 
política voltada para a discussão do desenvolvimento rural pense 
suas instâncias de gestão social e sua ação de uma forma bastante 
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especifica, e eleja o seu foco de gestão: focado mais na questão 
sindical, outro voltado mais para a questão dos demais segmentos, 
mas levando em consideração que esses segmentos são frágeis e 
que precisam ser apoiados sistematicamente, orientados, 
capacitados. (Técnico do PIDL) 

 

Dentro desse é fundamental que exista estratégia de comunicação com o objetivo de 

comunicar as questões legais de uma política nacional de apoio ao desenvolvimento 

rural, suas diretrizes, normatização, etc. Esta estratégia ou política de comunicação 

também deveria ter o papel de informar as pessoas para que as entendam o que é 

um conselho, o que é um fórum, o controle social e seus instrumentos, a importância 

da participação da sociedade. Este marco legal daria maior legitimidade as 

resoluções tomadas nessas instâncias pelas instancias políticas que fazem a lei e as 

que as executam. O que se observa é o seguinte é a ausência de representações do 

poder legislativo nessas instancias colegiadas. A presença das pessoas que fazem 

as leis nesses espaços poderia contribuir em grande grau na construção de 

proposições para o marco legal das políticas publicas de apoio ao desenvolvimento 

rural. Também se observa que algumas decisões tomadas nos fóruns territoriais não 

são discutidas no âmbito das assembléias legislativas. É como se fossem coisas 

paralelas: a sociedade civil organizada buscando soluções para determinados 

problemas e planejando ações de desenvolvimento e o setor legislativo municipal, 

estadual e federal fazendo suas próprias leis, fazendo suas próprias ações , de modo 

independente e descolado, sem levar em consideração, ou levando muito pouco em 

consideração os anseios dos movimentos sociais e os atores envolvidos nessas 

instâncias.Também é importante ter um instrumento jurídico que oriente a 

formalização das instâncias territoriais: 

 

[...] isso ajudaria bastante, porque você teria isso bem claro o que 
seria as atribuições, pelo menos no ponto de vista macro, gerais, 
deixando espaços para que cada segmento ou cada conselho ou cada 
território aprofundasse determinadas questões, mas que pelo menos 
tivesse uma diretriz maior. Que poderia ser seguida pelo Governo 
maior, pelo próprio Governo Federal, Governo Estadual e Governo 
Municipal. Um marco jurídico que de a essas instâncias um caráter 
maior que o consultivo e sim um caráter deliberativo em relação à 
implementação das políticas públicas. O Orçamento Participativo 
realizado por algumas prefeituras é um exemplo neste sentido, onde 
as comunidades organizadas decidem que ações podem ser ou 
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devem ser executadas em cada região. É uma experiência 
interessante, que também tem seus avanços e suas falhas, claro, mas 
que não deixa de ser interessante porque você divide as 
responsabilidades dos governos com a sociedade civil que por sua vez 
precisa também ser preparada para discutir e entender. (técnico do 
PIDL). 

 

Nesta política também é fundamental uma estratégia de comunicação uma vez que 

as informações e conhecimentos são importantes para o processo decisório. Com o 

acesso as informações importantes os atores podem entender o que está sendo 

discutido naquele momento para tomar as melhores decisões sobre o uso dos 

recursos das políticas públicas. Caso contrário ocorrem erros nas decisões ou a 

imposição de decisões já pré-definidas pelo governo, restando às instâncias 

colegiadas homologá-las. Em relação às instâncias colegiadas é importante que 

também se desenvolva a capacidade de proposição diante das políticas públicas. 

Para isso também é necessário o esforço de organizar, de instruir esses grupos e 

oficializar sua ação. Colocar as instâncias colegiadas com maior poder decisivo 

também, não só para exercer o direito de consulta, opinar, mas para também tomar 

decisões com base em um conhecimento especifico aprofundado, construído ao 

longo do processo.  Uma decisão pautada em aspectos técnicos e políticos.  

 
O que se observa são instâncias colegiadas com um papel político 
muito forte e com pouca competência para tomar decisões baseadas 
em questões técnicas, fundamentais para o desempenho e 
execução de determinadas ações, projetos, programas. Então não é 
só pela política. (técnico do PIDL) 

 
 Articulação das Políticas Públicas em execução no território tem um peso importante 

para que as diversas instâncias colegiadas atuem de modo articulado e até mesmo 

para que não haja a sobreposição de conselhos e fóruns contribuindo para o 

fortalecimento de processos de gestão social em um território.  

 

Na visão dos conselheiros e atores participantes dos fóruns que foram entrevistados 

a articulação de políticas públicas pressupõe três fatores: i) vontade política dos 

gestores; ii) definição consensuada dos territórios de atuação; iii) construção de 

espaços de articulação a planejamento integrado de políticas. 
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A articulação dos conselhos e fóruns participativos em uma ação de 

desenvolvimento territorial pressupõe que os atores locais, gestores e técnicos 

envolvidos conheçam aquelas políticas que deveriam estar interagindo em um 

determinado território. Inicialmente seria uma forma de estabelecer um contato um 

vínculo inicial e cada um colocar seu objetivo, diretrizes, resultados esperados, 

estratégia metodológica, o que pode o que não pode fazer.  A partir daí encontrar 

pontos de convergência e traçar um plano de trabalho conjunto, considerando que 

em cada nível (Federal, Estadual e municipal, cada um tem um papel a 

desempenhar, recursos específicos de financiamento, informações, dados que 

definem a competência e as possibilidades de interação. Planejar as agendas das 

políticas públicas de forma conjunta também é uma estratégia importante para 

promover a articulação. Tentar buscar essa integração nesse sentido. Socializar as 

ações que estão sendo feitas tanto pelo Governo do Estado como pelo Governo 

Federal. Trocar informações do ponto de vista técnico, também. Do planejamento 

com relação aos projetos produtivos construindo uma agenda comum, a criação de 

câmara setorial com determinada cadeia do arranjo produtivo, com a presença de 

vários segmentos, por exemplo. Mecanismos como este facilitam a participação de 

todos os segmentos: federal, estadual e municipal, discutindo ações, arranjos e 

alternativas de projetos para aquela determinada região. Eu acho que é basicamente 

isso: tentar buscar a construção de uma agenda comum.   

 

O grande entrave para esta estratégia é o convencimento e o diálogo entre os 

gestores das diversas políticas que atuam em um determinado território. Muitas 

vezes os gestores não estão muito familiarizados sobre o que é um conselho, o que 

é um território e a importância disso, além das questões político-partidárias 

envolvidas na gestão das políticas públicas, em qualquer nível da federação.  

 

Este planejamento articulado, nos pontos possíveis de diálogo das políticas em 

execução, buscando estratégias e resultados capazes de serem executados em 

parceria é uma estratégia fundamental para a articulação de políticas públicas. 

Nesse sentido, a articulação e o diálogo entre os gestores são fundamentais para 

que a articulação aconteça na prática, pois muitas vezes apesar de existir um 
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colegiado ou um conjunto de técnicos que opinam e que poderiam dar sustentação a 

determinadas decisões, a decisão final sobre a gestão e implementação de certas 

ações ligadas à política pública é centrada na pessoa do gestor e se este não está 

sensibilizado para aquele trabalho, para essa vivência ou se não acredita nas 

instâncias participativas, até por ser oriunda de uma prática centralizadora, 

autoritária, de tempos passados, a articulação não acontece.   

 

Outro fator que dificulta este planejamento integrado das políticas públicas é o tempo 

de execução e de busca de resultados de cada política.  Por um lado, existem as 

exigências dos financiadores das políticas, e por outro lado, o tempo da dinâmica de 

cada território, que definem as agendas de cada política pública. É muito comum na 

gestão das políticas públicas uma confusão de que eficiência é agilidade e rapidez 

na execução: 

 

[...] a gente precisa decidir hoje, então não dá tempo a gente sentar e 
de planejar em conjunto, pois a gente tem que fazer hoje. Não dá para 
ouvir o vizinho, ou o técnico da instituição parceira que está lá 
trabalhando.  É a gente tem que fazer hoje, porque precisa ser gasto 
esse orçamento hoje. Diante desse contexto é difícil construir uma 
integração real e uma articulação entre as políticas e, 
conseqüentemente, entre as instâncias colegiadas.  Com estes 
elementos tem que se ter claro que não é possível integrar todas as 
ações das políticas públicas em um território e para isto é fundamental 
o esforço para saber que ações podem ser integradas e em que 
tempo.(Técnico do PIDL) 

 

O Governo Estadual tem um papel importante na articulação, a partir da sua 

estratégia, de modo a articular o Governo Federal, o governo Municipal e outras 

entidades privadas que atuem no território.  Também e importante que os gestores 

tomem a decisão de provocar a discussão sobre a integração das políticas nos 

diversos níveis (federal, estadual e municipal). Para que isto aconteça é fundamental 

que o Estado investir na formação de gestores públicos em todas as áreas, 

constituindo um quadro profissionalizado. Não se pode pensar em política pública 

sustentada e profissionalizada se o Estado não contar com profissionais capacitados 

para isso. 
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Um instrumento para apoiar esta integração pode ser a construção de uma matriz de 

integração das políticas no território. Os elementos que devem estar nesta matriz: a 

relação dos municípios que compõem o território, suas características e as ações 

propostas por cada política em áreas de atuação, identificando áreas de integração e 

áreas de sobreposição de ações (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, 

Desenvolvimento Econômico). A interação no território vai funcionar por um período 

e por ações. A matriz deve apontar o que é possível integrar, quando e onde. 

 

Carvalho, Krueger, Nunes, Ribas e Souza (2003:49) em estudo de caso no município 

de Itanhandu-MG com foco no comportamento de instituições em relação às políticas 

sociais, durante os primeiros noves meses da gestão municipal, especificamente na 

coordenação de políticas sociais utilizaram como instrumentos Matrizes Institucionais 

com o objetivo de identificar o desenvolvimento do processo de integração 

institucional em determinadas situação-problema. A primeira Matriz, denominada 

Matriz Institucional Múltipla, busca identificar as funções de cada instituição e a 

segunda matriz, Matriz dos Elos Institucionais, compõe todas as organizações que 

se relacionam ou deveriam se relacionar com as políticas sociais no município. 
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Exemplo da Matriz  Institucional Múltipla 

Políticas Sociais Educação  Saúde Habitação Alimentação 

Governo Federal   R   ?  P D R       R            

Governo Estadual P D R  S  ? P D R            P D R     

Conselho Federal de 

Educação 

P D                           

Conselho Estadual de 

Saúde 

                            

Prefeitura Municipal               P D R E S          

Órgão Municipal de 

Educação 

                            

X                             

Legenda: P-Planejamento, D-Decisão;R-Alocação de Recursos;S-Supervisão; ?-Obsrevação;#- Sem atividade 
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Exemplo da Matriz dos Elos Institucionais  

Elos 

Institucionais 

 

 

 

 

Organizações 

 

Habili- 

tadores 

Norma- 

tivos 

Funcionais Competitivos Difusos 

   Insumos 

 

Consumo 

Produto 

Serviço 

Comple- 

mentarie- 

dade 

Recursos Clientelas Outros Antagôni-

cos 

Resis-

tência 

Apoio Outros 
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É importante construir um espaço de articulação das políticas que atuam no território 

identificando qual o espaço mais propício para reunir gestores e técnicos envolvidos 

nas políticas para construir esta agenda de integração das políticas públicas: um 

conjunto de oficinas ou seminários, o conselho estadual de desenvolvimento? A 

partir deste espaço, construir uma agenda de concertada que do conhecimento de 

cada programa, suas ações, suas dificuldades para poder aperfeiçoar as ações na 

integração. Nestes espaços deverá ser discutido o planejamento das Ações no 

território e construção da Agenda de ações integradas das políticas.  A construção 

de Matrizes Institucionais, a exemplo da experiência do município de município de 

Itanhandu-MG, aparece como uma ferramenta importante nesse processo de 

planejamento integrado de políticas e consequentemente na articulação do arranjo 

institucional para o desenvolvimento rural de um território. 

 

É neste espaço que deve construída, monitorada e posteriormente avaliada uma 

Matriz de Integração de Políticas Públicas que atuam no território. Este espaço de 

articulação dos atores, ou seja, os Conselhos e Fóruns também devem dialogar com 

os territórios. 

 

Dentro de uma estratégia de desenvolvimento territorial também é imprescindível 

considerar a questão dos municípios, não no sentido de tomá-lo como base para o 

planejamento, mas partindo da compreensão que o território é feito de partes, que 

são os municípios, sendo o território mais que a sua soma, mas as relações que se 

estabelecem entre estas partes e forma um todo. Principalmente porque, é de fato 

nos municípios onde as ações, mesmo de caráter territorial, acontecem com a 

apropriação dos atores a partir de suas relações cotidianas com os espaços( cidade, 

sítios, povoados, distritos).Esta visão fortalece a ação de gestão social, 

principalmente no que diz respeito ao acompanhamento das ações. Nesse sentido, é 

importante trabalhar nos municípios o fortalecimento das instâncias municipais, 

conselhos e fóruns, mas também a participação da sociedade civil e de outros 

conselhos que possam estar ajudando ao fórum, trazendo subsídio para o fórum. 

Congregar os conselhos aos fóruns para potencializar a discussão. Por sua vez, os 

fóruns de desenvolvimento precisam agregar os diversos conselhos de políticas 
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públicas, na perspectiva de pensar os municípios e os territórios com um olhar de 

planejamento multidimensional. A questão da representação é muitas vezes 

fragilizada pela rotatividade dos participantes e pela ausência de mecanismos de 

gestão que orientem o funcionamento dessas instancias, tais como Regimento 

Interno e um Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 

Uma análise da participação e da representação nos Fóruns e Conselhos aponta 

para uma fragilidade na representação dos segmentos sociais, principalmente no 

Fórum Territorial.   

 
De um modo geral nos Fóruns dos Aglomerados e nos Fóruns Municipais apoiados 

pelo Governo do Estado, esta representação foi melhorada a partir da estratégia de 

nucleação dos municípios. Especialmente nos Fóruns do Aglomerado 2, em todos os 

núcleos de desenvolvimento nos municípios os Grupos de Apoio Local formados 
11contaram com a participação de representantes de presidentes de associações, 

mulheres, jovens, professores e agentes de saúde12. No âmbito dos municípios os 

Fóruns de Desenvolvimento por conseguirem ter em sua composição uma 

diversidade maior de atores, segmentos e instituições e pelo fato de discutir a política 

do Governo do Estado em diversos setores (Educação, Saúde, Meio-Ambiente, 

Produção, Assistência Social, Infra-estrutura) tem maior legitimidade e 

reconhecimento local. A partir desta recomposição dos Fóruns Municipais deveria 

ser realizada a recomposição dos Fóruns dos Aglomerados onde a proposta do 

governo do Estado era a seguinte:02 representantes por cada núcleo de 

desenvolvimento (01 titular e 01 suplente);01 representante do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais; coordenadores do Fórum Municipal; 04 representantes da 

comissão de acompanhamento de projetos (02 titulares e 02 suplentes); 03 

representantes da prefeitura municipal (secretarias de administração; saúde; 

educação ou outra com atuação expressiva no fórum municipal); 01 representante da 

                                                 
11  Foram formados 42 núcleos nos municípios do Aglomerado 2, sendo 05 núcleos no município de 
Iati, 14 em Águas Belas, 11 em Itaíba e 12 em Tupanatinga 
12  Ver em anexo o mapeamento da participação nos fóruns municipais e do aglomerado 2 e a relação 
dos representantes dos núcleos municipais e das entidades nestes fóruns.. 
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igreja; 10% da representação das entidades civis com assento no Fórum. Esta 

discussão não chegou a ser realizada nos Fóruns dos Aglomerados em 2006. 

   
O Fórum Territorial da SDT em relação à representação da diversidade dos atores 

envolvidos com a questão do desenvolvimento rural concentra as representações 

nas figuras dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Secretarias Municipais de Agricultura, além de 

entidades governamentais e não-governamentais envolvidas na discussão do crédito 

(BNB, BB) da Assistência Técnica (IPA, Assocene, Coopagel), do planejamento 

governamental (CONDEPE-FIDEM) e representação dos trabalhadores Rurais 

(FETAPE). A rotatividade nas reuniões por parte dos atores que representam estas 

organizações e segmentos no fórum é um elemento dificutador do seu melhor 

desempenho, uma vez que as discussões passam a repetir-se em função da 

chegada de cada novo ator que vem susbstituindo outro ou que se agrega as 

discussões do fórum13. 

 

Na visão do técnico do PIDL um fator que pode facilitar o fortalecimento dessas 

instâncias é a questão do envolvimento de jovens. O trabalho com o segmento dos 

jovens dentro dos conselhos, dos fóruns municipais e nos fóruns territoriais, que 

ainda é muito pouco, porque dentro geralmente das questões sindicais existem os 

trabalhos com jovens, o pólo com os jovens, o trabalho realizado com jovens, mas 

ainda de forma muito modesta. A estratégia pode ser de estimulá-los a se 

envolverem nas questões relacionadas às problemáticas locais e no apontamento de 

alternativas especificas para esse público jovem.  

 

As instâncias municipais na estratégia territorial deixaram de se instâncias de 

decisão e esta passou a ser tomada nas instâncias territorial e estadual. Nessa nova 

estratégia é fundamental que haja um momento de amadurecimento do 

conhecimento da realidade municipal e das demandas por parte dos atores antes da 

discussão das prioridades em nível de território. Assim, na discussão territorial os 

atores estarão preparados para o debate territorial uma vez que detêm uma visão e 

                                                 
13 Ver em anexo o mapeamento da participação nas reuniões do Fórum Territorial. 
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um conhecimento maior da realidade municipal para discutir propostas para o 

desenvolvimento do território. 

 

4.2. RECOMENDAÇÕES DOS PARTICIPANTES DOS CONSELHOS E FÓRUNS 

ENTREVISTADOS 

 

Algumas recomendações são apresentadas pelos conselheiros entrevistados nos 

conselhos e fóruns (em nível municipal, estadual, territorial e nacional). Algumas 

delas são especificas a dinâmica do conselho entrevistado, outros são propostas 

para os conselhos e fóruns envolvidos em processos de desenvolvimento territorial 

de um modo geral. 

 

De um modo geral, quando existe uma relação entre os conselhos e fóruns no 

território limita-se a participação de representantes comuns. Apesar da participação 

deste representante nessas instâncias existe uma dificuldade de repasse de 

informações sobre os debates e decisões tomadas no território. Em relação ao 

Conselho Estadual é ausente ou foi enfraquecida a partir da estratégia territorial. O 

CONDRAF não estabelece nenhuma relação com os conselhos municipais e com o 

Conselho Estadual a relação limita-se a participação de alguns representantes 

representantes nas plenárias nacionais, em debates realizados nas câmaras 

temáticas ou em conferências estaduais e nacionais, mas não envolve uma ação 

sistemática de acompanhamento, avaliação e articulação com as discussões 

realizadas nos diversos níveis territoriais.  

 

O quadro a seguir apresenta a análise dos conselhos e fóruns entrevistados no que 

diz respeito à relação existente e as propostas para o fortalecimento e articulação 

dessas instâncias: 
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Tabela 11: Relação entre os conselhos e fóruns no território 

Conselho 
Renascer 

Fórum Municipal  Fórum do 
Aglomerado 

Fórum Territorial Conselho 
Estadual 

CONDRAF Fórum 
Municipal de 
Iati Representantes do 

CONSDRUIR 
fazem parte da 
composição do 
Fórum Municipal 

- O presidente do 
faz parte da 
composição do  
Fórum Municipal  

 O fórum do 
município tem os 
representantes 
no Fórum do 
Aglomerado. 

 O coordenador 
do CONSDRUIR 
e do Fórum 
Territorial é o 
representante de 
Iati nesse fórum. 

A entrevistada 
não conhecia o 
CDS 

A entrevistada 
não conhecia o 
CONDRAF 

Conselho do 
Renascer 

Fórum Municipal Fórum do 
Aglomerado 

Fórum Territorial  Conselho 
Estadual  

CONDRAF CMDRS de 
Águas Belas 

Representantes do 
CMDRS fazem 
parte do 
CODESAB 

Representantes 
do CMDRS 
fazem parte da 
composição do 
Fórum Municipal 

Não há interação Não há interação Na estratégia 
territorial a 
interação com 
este conselho 
deixou de existir 

Os conselheiros 
não conhecem o 
CONDRAF 

Conselho 
Renascer 

Fórum Municipal Fórum do 
Aglomerado 

Fórum Territorial Conselho 
Estadual  

CONDRAF CMDRS Iati 

Representantes do 
CMDRS fazem 
parte da 
composição do 
Conselho do 
Renascer 

Representantes 
do CMDRS 
fazem parte da 
composição do 
Fórum 

Representante 
do CMDRS faz 
parte do Fórum 
do Aglomerado 

Representante 
do CMDRS faz 
parte da 
composição do 
Fórum Territorial 

A relação é fraca Não existe 
relação 

CMDRS Fórum Municipal Fórum do 
Aglomerado 

Fórum Territorial Conselho 
Estadual  

CONDRAF Conselho 
Renascer de 
Iati  Representantes 

do CONSDRUIR 
fazem parte da 
composição do 
Fórum Municipal 

Representantes 
do CONSDRUIR 
fazem parte do 
Fórum do 
Aglomerado 

Não existe 
relação 

Não existe 
relação 

Não existe 
relação 
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Com base na análise do tipo de relação existente e dos dificultadores para uma melhor interação e articulação entre os 

diversos conselhos e fóruns que atuam no território os atores entrevistados apresentam algumas propostas: 

 

Tabela 12: Propostas para melhorar a articulação dos Conselhos e Fóruns Participativos no Território 

Conselho do 
FUMAC  

Conselho do 
Pronaf 

Fórum do 
Aglomerado 

Fórum 
Territorial  

Conselho Estadual CONDRAF Fórum 
Municipal de 
Iati Junção com 

o CMDRS e 
Fórum  

Junção com 
o 
CONSDRUIR 
e Fórum 
Municipal 

Sem propostas - Divulgação 
das ações 
desenvolvidas 
pelo Fórum 
Territorial junto 
aos 
municípios; 
- Ampliação 
das 
representações 
dos segmentos 
sociais e dos 
conselhos 
municipais na 
composição do 
Fórum 
Territorial 

- Construção de 
estratégias de 
comunicação e 
divulgação de 
informações junto aos 
conselhos e fóruns 
municipais. 

- Construção de 
estratégias de 
comunicação e 
divulgação de 
informações 
junto aos 
conselhos e 
fóruns 
municipais. 

 



 

 

134 

Continuação Tabela 12: Propostas para melhorar a articulação dos Conselhos e Fóruns Participativos no Território 

Conselho 
Renascer 

Fórum 
Municipal 

Fórum do 
Aglomerado 

Fórum 
Territorial  

Conselho Estadual  CONDRAF CMDRS de 
Águas Belas 

Junção do 
CMDRS 
como 
Conselho do 
Renascer e 
Fórum 
Municipal, 
formando um 
único 
conselho ou 
fórum 

Junção do 
CMDRS com 
o Conselho 
do Renascer 
e Fórum 
Municipal, 
formando um 
único 
conselho ou 
fórum 

Nenhuma 
Proposta 

- Comunicação 
entre o CDS, 
Fórum 
Territorial e 
CMDRS. 
-Garantir  
representação 
do CMDRS na 
composição 
do  Fórum 
Territorial   

- Garantir a 
participação de 
representações dos 
Conselhos Municipais 
de Desenvolvimento 
Rural Sustentável em 
reuniões do Conselho 
Estadual. 
 
- Realizar uma 
discussão junto ao 
Conselho Estadual 
sobre o papel dos 
Conselhos de 
Desenvolvimento 
Rural Sustentável na 
construção da 
Estratégia de 
Desenvolvimento 
Territorial. 
 
- Realização de 
Seminário Estadual 
coordenado pelo 
Conselho Estadual 
com a participação 
dos 
CMDRS(considerando 
as forças políticas de 

- Estar atualizado 
sobre as 
propostas para o 
desenvolvimento 
rural 
apresentadas 
pelos CMDRS e 
pelos Conselhos 
Estaduais de 
Desenvolvimento 
Rural utilizando 
ferramentas como 
a internet para 
divulgação de 
informações 
através de um 
sistema de 
informações. Para 
isto poderia ser 
enviado um 
questionário para 
os Conselhos de 
Desenvolvimento 
Rural  onde 
possam ser 
sistematizadas as 
propostas dos 
municípios e 
territórios. 
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cada município ( 01 
ou dois 
representantes) para 
discutir a estratégia 
de desenvolvimento 
territorial no Estado a 
ser aprofundada e  
nos Fóruns 
Territoriais. 

 
- Atualizar 
sistematicamente 
os CMDRS e 
Conselhos 
Estaduais de 
Desenvolvimento 
Rural sobre as 
discussões  
- Reduzir as 
influências 
políticas na 
definição dos 
recursos 
orçamentários 
destinados as 
ações de apoio 
ao 
desenvolvimento 
rural a partir das 
propostas de 
cada Estado. 
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Continuação Tabela 12: Propostas para melhorar a articulação dos Conselhos e Fóruns Participativos no Território 

Conselho 
Renascer 

Fórum 
Municipal 

Fórum do 
Aglomerado 

Fórum 
Territorial  

Conselho Estadual  CONDRAF CMDRS Iati 

Junção com 
CMDRS com  
o Conselho 
do Renascer 
e Fórum 
Municipal 
formando um 
único 
conselho ou 
Fórum 

Junção com 
CMDRS com  o 
Conselho do 
Renascer e 
Fórum 
Municipal 
formando um 
único conselho 
ou Fórum 

Sensibilizar 
o Fórum 
para atuar 
de forma 
articulada 
com os 
demais 
conselhos e 
fóruns no 
território 

Elaborar um 
calendário 
com 
atividades 
envolvendo 
os 
conselhos e 
fóruns no 
território 

Melhorar a 
comunicação e a 
participação dos 
conselhos municipais 
nas reuniões do CDS 
Utilização da Internet 
para divulgação das 
discussões e ações 
do CDS  com acesso 
aos conselheiros 
municipais, estadual e 
nacional 

Uma 
comunicação, via 
internet com 
noticias do que 
acontece no 
CONDRAF para 
divulgação nas 
reuniões dos 
CMDRS( 
informações 
sobre os projetos 
dos municípios, 
noticias sobre o 
desenvolvimento 
rural, etc) 

Conselho 
Pronaf 

Conselho do 
Renascer 

Fórum do 
Aglomerado 

Fórum 
Territorial 

Conselho Estadual CONDRAF Fórum de 
Águas Belas 

Mapear a 
atuação e 
socializar 
para os 
demais 
conselhos e 
fóruns na 
construção 
de uma 
estratégia 
conjunta  

 
Mapear a 
atuação e 
socializar para 
os demais 
conselhos e 
fóruns na 
construção de 
uma estratégia 
conjunta  

Mapear a 
atuação e 
socializar 
para os 
demais 
conselhos e 
fóruns na 
construção 
de uma 
estratégia 
conjunta  

Mapear a 
atuação e 
socializar para 
os demais 
conselhos e 
fóruns na 
construção de 
uma estratégia 
conjunta  
 

Participação da 
coordenação do 
Fórum nas reuniões 
do CDS.  
 

Nenhuma 
recomendação 
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Reduzir a influência de grupos políticos na ação dos conselhos e fóruns é um elemento 

fundamental para que aconteça um processo de articulação desses espaços e para que 

estes, de fato, representem as demandas da sociedade e tenham a capacidade de 

influenciar as políticas públicas. Neste contexto é fundamental que se construam 

mecanismos que reduzam a influência de grupos políticos na sua ação.  

 

 A articulação e junção dos conselhos e fóruns em nível municipal e territorial, 

articulando os segmentos representativos e organizações que atuam no território é para 

os atores entrevistados uma estratégia capaz não só de fortalecer estas instâncias no 

processo de influenciar as políticas públicas como também de contribuir para a redução 

do seu uso político. A partir desta articulação a representatividade poderia ser 

melhorada dando ao conselho ou fórum mais reconhecimento e mais capacidade de 

articular outros conselhos que atuam com o objetivo de trazer algum desenvolvimento 

para os municípios, a exemplo dos conselhos setoriais.  

Havendo essa junção não seria preciso se discutir o mesmo assunto em 
vários organismos, em varias organizações.Trazendo todos eles para um 
só se fortaleceria e ganharia tempo e melhores falas, porque teria mais 
pessoas representando ali e quase sempre são as mesmas pessoas que 
estão em cada conselho, que estão em cada órgão, que estão nas ONGS 
discutindo separadamente.  Então há uma discussão em vários lugares, 
quando poderia ser em um lugar só e assim haveria esse fortalecimento e 
os resultados práticos seriam bem mais rápidos.  
 
Para que o conselho tenha a capacidade de influenciar as políticas 
públicas é preciso resistir e não deixar que o conselho paralise 
totalmente. Em segundo lugar que a política deixe de ser dirigida para um 
grupo político específico. Isso acontece nos municípios para os pequenos 
produtores que hoje não são associados ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais ligado a FETAPE. 

 

A sobreposição dessas instâncias dificulta o processo de gestão social na medida em 

que sobrecarregam e centralizam a discussão em alguns poucos atores comprometidos 

com a mudança ou com interesses próprios esvaziando assim a razão de ser desses 

espaços públicos. 
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O uso político dos instrumentos das políticas públicas, como o PRONAF e o Renascer, 

tendem a enfraquecer a ação desses espaços de gestão social, na medida em que, 

criam um descrédito por parte da população: 

 
[...] o Pronaf deixar de ser um instrumento de uso político pelo Banco do 
Nordeste e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais. O conselho 
Estadual é administrado pela FETAPE, ligado ao PT, ligado ao presidente 
da República e ligado aos STR´s. Os gestores municipais não são 
ouvidos.  Hoje o conselho não tem condição de discutir políticas publicas, 
porque está desestruturado e esvaziado, se mantendo vivo. Quando o 
Pronaf deixar de ser moeda política, se mudar esta estratégia do governo 
federal, e se reconhecer o Conselho, reestruturamos ele ou fazemos a 
fusão com o Fórum Municipal. ( Conselheiro do CMDRS Águas Belas) 

 

Nesse processo de articular melhor as instâncias que atuam no território em função da 

captação dos recursos públicos das políticas de apoio ao desenvolvimento rural no 

território deve-se também considerar uma avaliação da representação dos atores locais 

nas composições de modo que os segmentos sociais e organizações de representação 

da sociedade civil e política que atuam no território tenham garantidas a sua 

participação.  Um exemplo desta fragilidade na representação é a das comunidades 

indígenas, quilombolas e pescadores no Fórum Territorial. Em função desta avaliação, 

segmentos sociais e organizações devem ser articulados e esclarecidos quanto ao seu 

papel, para garantir a qualidade da representação. Por exemplo, na Igreja Católica 

mostrar ao vigário o que está acontecendo e o que pode ser feito para defender os 

interesses do segmento que representa. 

  

Para os entrevistados para esta articulação ocorra é preciso que haja um diálogo e uma 

vontade política por parte dos gestores dos Programas que atuam no território e dos 

gestores municipais no sentido de considerar a integração como uma diretriz e uma 

estratégia importante para a maior efetividade das ações e do uso dos recursos 

públicos no território.  Certo nível de alinhamento de interesses políticos, capaz de 

promover o diálogo ente os gestores nos diversos níveis (municipal, estadual e federal) 

é um fator importante para que ocorra a intersetorialidade entre as políticas que atuam 

em um território e fortaleça a participação cidadão no processo de gestão social. Em 

municípios onde os conflitos oriundos de fortes divergências políticas entre o poder 
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público e segmentos da sociedade, acirrando o uso político dessas instâncias, o 

governo Estadual assume um papel fundamental de mediador ou até mesmo de 

interferência apresentando a articulação como uma diretriz para promover processo de 

diálogo que facilite a articulação e até a juncão das instittucionalidades municipais e 

territoriais que discutem o desenvolvimento: 

 
[...] A democracia existe, mas há momentos que tem alguém que deve 
dar alguma determinação, para que as decisões possam ser tomadas 
paritariamente.(Conselheiro  do CMDRS Águas Belas) 
 

O Estado neste contexto atuaria como uma terceira força para mediar, quando 

necessário, de forma diplomática, os conflitos entre as instâncias, principalmente na 

esfera municipal:  

 
[...] do modo como está, um está sabotando o outro. Quando a 
prefeitura se reuniu para nuclear as áreas de produção de leite, os 
agentes de saúde foram fazer o cadastro e houve uma associação que 
procurou sabotar o trabalho dizendo que a prefeitura está querendo 
destruir a Associação de Produtores de Leite, e pediu o cadastro de 
volta. O presidente da Associação de produtores de leite argumentou 
que a prefeitura estava querendo acabar com a Associação criando 
outras. E o presidente é um aliado da atual gestão da prefeitura 
municipal. (Conselheiro do CMDRS Águas Belas) 
 

Os atores reconhecem o Fórum Municipal como a institucionalidade com mais 

legitimidade, do ponto de vista de trazer para a sua composição a diversidade dos 

atores e interesses nos municípios. Propõem que os conselhos de desenvolvimento 

rural ligados às políticas do Governo do Estado (Projeto Renascer) e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (Secretaria de Desenvolvimento Territorial) sejam absorvidos 

neste Fórum e sua estrutura de gestão seja definida a partir das discussões dos 

participantes a partir de um processo de eleição de uma nova diretoria. Nas palavras de 

um dos entrevistados: 

 
A junção das três instâncias no município seria bastante positiva para o 
município para minimizar as interferências políticas, mas é preciso uma 
interferência do Estado.  Se os gestores tiverem vontade política isso 
pode acontecer, dessa forma seriam discutidos os recursos do governo 
estadual e do Governo Federal num mesmo fórum. Mas com o atual 
contexto político não é muito provável que isto aconteça.   É preciso 
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que esta articulação parta de uma estratégia de governo consensuada 
entre o Governo Estadual e o Governo Federal. 
 
Acredito que a partir de discussões, de conversas com esses 
conselhos, com as pessoas desses conselhos e mostrar de fato como 
seria muito mais fácil caminhar dessa forma, sendo um conselho só, 
sendo um fórum só, justamente por ter mais praticidade, ate porque 
como eu já falei são praticamente as mesmas pessoas que 
representam vários conselhos, o fórum municipal, que representa 
algumas ONGS, que representa outras entidades quase sempre as 
mesmas pessoas. Então economizam tempo tendo ao invés de varias 
reuniões, uma só discussão em um fórum só ao invés de estar a 
pulando a cada dia num cantinho que vai demorar muito mais e não vai 
produzir muito. (Secretaria do Fórum do Aglomerado 2 e integrante do  
Fórum Municipal de Iati)  
 

Outra proposta em relação às instâncias territoriais, na impossibilidade desta garantir a 

junção, é a participação de representantes dos fóruns dos aglomerados na composição 

do Fórum Territorial. 

 

Em relação ao conselho Estadual as estratégias apontadas indicam uma necessidade 

de garantir a existência de recursos no orçamento do Estado no apoio ao 

desenvolvimento de ações de apoio ao planejamento Estadual, na definição dos 

territórios e de uma estratégia estadual para a ação de desenvolvimento rural 

sustentável, na realização de ações de interiorização do Conselho, tais como reuniões 

nos territórios e a presença de representantes deste nas reuniões municipais e 

territoriais. Além disso, garantir a participação de um representante de cada território 

nas reuniões do Conselho Estadual como conselheiro ou como convidado permanente 

com o objetivo de – nas palavras de um dos entrevistados - “fazer a ponte e a 

comunicação com os territórios e estes com os municípios sobre as discussões do 

DRS”, também é apontada como uma ação importante para fortalecer o conselho 

estadual bem como melhorar a sua articulação com as demais instancias do arranjo 

institucional. 

 

Em oficina de fortalecimento organizacional promovida pela SDT em julho de 2005 junto 

ao Conselho Estadual de Desenvolvimento a avaliação feita pelos conselheiros aponta 

para um conselho com que atua como um órgão meramente homologativo das políticas 
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do PRONAF Infra-estrutura, do Programa de Crédito Fundiário ao sendo considerado 

no Estado como espaço para discussão e desenho das estratégias de desenvolvimento 

rural. Encontra-se fragilizado sem um planejamento e com uma baixa interação entre as 

suas câmaras técnicas (dois Câmaras de Crédito-Recife e Petrolina; um Câmara de 

Pesquisa, ATER e Capacitação; 1 Câmara de Acesso à terra e Combate à Pobreza 

Rural;1 câmara de desenvolvimento territorial)A Câmara de Desenvolvimento Territorial 

apesar de formada não chegou a atuar em função de uma baixa legitimação junto ao 

conselho onde a FETAPE e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania foram 

contra a sua formação: 

 
O Estado foi contra a criação desta câmara técnica, a FETAPE também 
foi contrária, porque entendia que a estratégia de desenvolvimento dos 
territórios deveria ser objeto de discussão do próprio conselho. O 
conselho é a representação Tripartite dos atores envolvidos nessa 
discussão, então porque era preciso criar uma câmara técnica territorial. 
Por que se criar uma câmara técnica territorial para tratar a estratégia 
de desenvolvimento do Estado. Apesar do Estado e da FETAPE terem 
sido contrários, nos perdemos por um voto. Esta câmara chegou a ser 
instalada, mas nunca funcionou, o próprio grupo não chegou a se reunir 
e logo em seguida saiu o representante do MDA.( Gestora do PIDL) 
 

Também na avaliação dos conselheiros a participação da representação da sociedade 

civil encontra-se bastante fragilizada. As reuniões do conselho invariavelmente não 

apresentam quoro para o processo de discussão e decisão sobre os encaminhamentos 

e aprovações de projetos. Ao final de 2006 a diretoria do Conselho deveria ser 

renovada, sendo o momento para o mandato da sociedade civil, de acordo com o seu 

Regimento Interno, no entanto a reunião para tal definição não obteve quóro e a nova 

diretoria não foi apresentada e eleita. 

 

Ações de capacitação dos conselheiros e participantes dos fóruns e conselhos também 

são apontadas como estratégicas não só para o seu fortalecimento, como também para 

apoiar o processo de articulação a partir da socialização de informações sobre as 

políticas públicas capazes de atender as demandas do território.  

 

A Identificação e divulgação de ações que tiveram êxito nos municípios com a 

participação das comunidades nos municípios do território também aparecem com um 
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papel fundamental para o fortalecimento das instâncias colegiadas, nos diversos níveis, 

uma vez que são as ações concretas que fortalecem os processos de organização e 

cooperação na sociedade. Na medida em que os fóruns e conselhos conseguem 

canalizar para o território ações concretas para o desenvolvimento e para a redução da 

pobreza há uma tendência a seu fortalecimento e legitimação por parte da sociedade. 

Para isto a comunicação exerce um papel fundamental na medida em que divulga as 

conquistas e ações realizadas a partir da participação da sociedade através de seus 

representantes. 

 

O fortalecimento de espaços de gestão social nos territórios, em nível municipal e em 

nível territorial e fora do território, em nível estadual e federal, comprometidos com a 

discussão do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida das pessoas é 

fundamental em processos de desenvolvimento territorial. É nestes espaços que se 

gera a identidade territorial e a coesão dos atores a partir da construção de um projeto 

coletivo de desenvolvimento, negociado entre os diversos atores que participam.  

 

A construção e fortalecimento desses espaços tem uma importância muito grande em  

processos de desenvolvimento sustentável pois estes espaços tem se mostrado 

eficazes no sentido de engajar a energia dos cidadãos comuns no processo de 

escolhas sociais e aumentando, a medida que os resultados esperados são 

alcançados, a disposição dos cidadãos  em investir em bens públicos e melhora sua 

gestão e distribuição. O formato e modelo de gestão desses espaços devem ser 

desenhados e definidos com os atores envolvidos, considerando a dinâmica sócio-

política e a representatividade dos diversos interesses e grupos que atuam no território. 

A questão da representatividade é importantíssima uma vez que ela tem impactos muito 

fortes na distribuição de poder, poder de decisão, poder de ação e poder político nas 

ações voltadas para o desenvolvimento territorial. A desigualdade ou a sobreposição 

dos interesses de um grupo, organização ou segmento social trará impactos negativos 

na busca da equidade social imprescindível ao desenvolvimento sustentável. 
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O fortalecimento destes espaços é mais do que dotá-los de infra-estrutura física e 

logística, claro que isso é necessário. Acesso a informações através da internet, 

telefone para comunicação em processos de mobilização, computadores em rede, 

carro, uma boa sede. Mas, é principalmente construir as condições para que os atores 

que dela participam de fato representem os interesses dos diversos grupos sociais, 

movimentos sociais, organizações, e atores sociais não organizados. Atores coletivos  

capazes de realizar a representação  da diversidade dos interesses, convergências e 

divergências e principalmente garantir a representação de grupos historicamente 

excluídos das políticas públicas como índios, quilombolas, pescadores artesanais, 

agricultores e agricultoras familiares, mulheres e jovens.  

 
As propostas apresentadas pelos entrevistados nos conselhos e fóruns também aponta 

para a necessidade de construir estratégias que reduzam o uso políticos destas 

institucionalidades a partir da construção de uma rede de órgãos colegiados que 

apóiem o desenvolvimento do território. 

 

A construção de uma rede de órgãos colegiados aparece como uma das estratégias 

recomendadas pelo CONDRAF na sua  Resolução No. 48 de 16 de setembro de 2004 

consideram a existência da necessidade de integração e complementação de ações 

entre as diferentes esferas de atuação dos Conselhos de Desenvolvimento Rural para 

potencializar esforços em torno de objetivos integradores relacionados ao 

desenvolvimento rural no Brasil. O artigo 6º. da referida resolução diz o seguinte: 

 
Os conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável devem trabalhar 
para efetivar um processo de interação entre os diferentes níveis de 
atuação – nacional, estadual, territorial e municipal - visando à 
consolidação de uma rede de órgãos colegiados, sem hierarquização 
de decisões e com intenso fluxo de informações. 
 

A organização em rede tem se mostrado como uma alternativa bastante eficiente para 

superação dos entraves da ação isolada de organizações ou grupos a partir da melhor 

utilização das habilidades, competências, recursos e desenvolvimento da cultura de 

cooperação.  
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 Para desenvolver bem uma rede é importante estabelecer entre os seus participantes 

pontos de encontro, as conexões.  Também é fundamental ter uma visão que a 

essência de uma rede são as pessoas e serão elas que darão vida e dinamismo a rede 

a partir de seus interesses e motivações expressos em sua participação nas 

organizações que representam e nas quais atuam. Rovere(FERNANDES, 2004 apud 

ROVERE, 1988) nos traz uma definição de rede que expressa muito bem esta questão:  

 
Redes são de pessoas. Vinculam pessoas. Não se conectam cargos, 
nem instituições, nem computadores entre si, conectam-se pessoas. 
Redes é a linguagem dos vínculos. É um conceito fundamentalmente 
vincular. 

 

Outra definição bastante objetiva é trazida por Börzel (1997): 

Conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não 
hierárquicas e independentes, que vinculam a uma variedade de atores 
que compartilham interesses comuns em referência a uma política, e 
que intercambiam recursos para perseguir esses interesses 
compartilhados, admitindo que a cooperação é a melhor maneira de 
alcançar as metas comuns. 
 

Os pontos de encontro, as conexões de uma rede, materializam-se a partir da 

identificação de propósitos, valores e visão de futuros compartilhados capazes de fazer 

com que os seus participantes, a partir desta identificação, criem uma coesão capaz 

concretizar ações e resultados comuns e compartilhados.  

 

Uma rede pressupõe relações onde o poder é descentralizado e distribuído em um 

ambiente onde cada um tem sua autonomia, mas cooperam em função dos seus 

pontos de conectividade. Cada participante de uma rede é um centro em potencial e 

dentro de uma rede pode haver outras redes.  Não existem hierarquias, a liderança na 

rede é resultado das interações que nela ocorrem.   

 

Além do propósito compartilhado, das ações e resultados comuns, é fundamental que 

na rede existam comunicação e informações que circulam livremente entre os seus 

participantes. Todos devem ter acesso às informações importantes sobre a ação de 

cada um e de todos, sobre os resultados alcançados, sobre as dificuldades e 

estratégias para o alcance desse propósito. 
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Os atores entrevistados apontam à ausência de instrumentos e estratégia de 

comunicação das ações desenvolvidas no território como um fator que influenciou o 

esvaziamento dos conselhos e fóruns: 

 
O fato dos CMDRS terem deixado de participar mais ativamente na 
discussão dos recursos do PRONAF (B e infra-estrutura) foram 
fragilizados uma vez que deixaram de ter a sua contribuição na 
canalização de recursos e melhorias para as comunidades.(CMDRS 
Iati) 

 
 A proposta no inicio do Fórum Municipal foi muito construtiva, muito 
positiva e que de fato, nós acreditamos que haveria uma alavancada  
no desenvolvimento do município, a partir daquela ações. Mas em se 
passando esse tempo, em que nós temos um prazo até 2007 para 
realizar todas as ações que foram pensadas, pela quebra de 
participação no fórum houve também uma quebra nas expectativas, 
tanto é que hoje nos temos uma representatividade pequena no fórum o 
que dificultou muito as ações que nos tínhamos pensado, os projetos 
que pensamos na época e ate surgir novos projetos. Estamos 
chegando já praticamente ao fim desse Plano e as ações estão ainda 
muito pequenas para o objetivo proposto, ainda temos que atingir muito 
mais e parte disso foi justamente essa desvinculação, essa 
desorganização do município, do fórum do município que não se 
manteve firme e forte na ativa, e acabou desestruturando e 
prejudicando o trabalho do Plano, a intenção que o plano tinha, que foi 
montado juntamente com a comunidade, as idéias da comunidade, as 
propostas que surgiram que foram apontadas pela comunidade e a 
própria comunidade não se propôs e não se sustentou firme para 
chegar ate o final na realização de tudo isso. Então atingimos, eu 
acredito que 10 a 20% daquilo que a gente tinha proposto.( Secretaria 
do Fórum do Aglomerado 2 e integrante do  Fórum Municipal de Iati)  
  

Para apoiar a consolidação de uma Rede de Órgãos Colegiados, o primeiro passo é a 

socialização de informações entre todos sobre a identidade, propósitos e ações de cada 

um, de modo que os conselhos municipais conheçam bem os fóruns municipais e 

territoriais, o conselho estadual e federal e vice-versa. Este conhecimento é a base para 

a identificação dos pontos de conectividade que podem dar a este agrupamento de 

instancias colegiadas a capacidade de atuar em rede.  

 

Em seguida é importante criar um ambiente capaz de promover uma sinergia entre 

esses conselhos e fóruns, seja através de encontros, formação de grupos de trabalho, 
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sistematização de experiências dos participantes da rede ou através do ambiente virtual 

propiciado pelo recurso da internet onde podem ser utilizadas ferramentas de circulação 

de informações, tais como, Banco de Dados com informações sobre cada participante, 

Plano de Desenvolvimento Sustentável e ferramentas de comunicação como 

plataformas com chats para conversas virtuais em tempo real, e.mail etc. A 

consolidação de uma rede de órgãos colegiados, para além das questões de infra-

estrutura (computadores, acesso a internet, sedes, etc.), pressupõe a construção de 

mecanismos de comunicação e interação entre os diversos conselhos e fóruns (desde o 

município até a federação) tais como encontros regionais de conselhos, reuniões de 

interiorização do Conselho Estadual, desenvolvimento de materiais de divulgação das 

ações, tais como boletins, jornais, vídeos a serem distribuídos nos conselhos e fóruns e 

acessados via portal na internet. 

 

A internet foi apontada como uma ferramenta importante, na medida em que tem o 

potencial de facilitar a comunicação e a circulação de informações entre os diversos 

conselhos e fóruns que atuam no território e nas diversos níveis de atuação: 

 
A internet seria uma ferramenta para aperfeiçoar a comunicação entre 
essas instâncias. Colocando uma rede de internet e um ambiente 
equipado com computadores, com linha telefônica, com acesso 
facilitado a internet para a população em geral, mais especificamente 
para as lideranças de comunidades porque toda a comunidade tem o 
seu líder que leva a proposta, as conversas, as informações para as 
outras pessoas. A partir desse ponto estratégico de acesso a essas 
informações, facilitaria o conhecimento de todos esses órgãos. 
Secretaria do Fórum do Aglomerado 2 e integrante do  Fórum Municipal 
de Iati)  
 

 
Algumas questões precisam ser respondidas pelos participantes de uma rede de 

órgãos colegiados: porque precisamos cooperar e compartilhar nossos interesses, 

recursos e ações? O que podemos fazer de modo cooperado e o que podemos fazer de 

modo complementar para alcançar o nosso propósito compartilhado?Como, quando, 

com que recursos e quem ira executar as ações que propomos para alcançar o nosso 

propósito compartilhado? A resposta a estas perguntas expressa o planejamento da 

rede, que como qualquer organização, também precisa ter claro aonde quer chegar. É 
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este conjunto de ações planejada e pactuada entre os participantes de uma rede que a 

anima no sentido da participação e da colaboração, essenciais para sua sobrevivência. 

Tudo o que se refere à promoção da participação e da interação entre os participantes 

de uma rede é instrumento de animação: definição do propósito compartilhado; criação 

de canais de comunicação; conhecimento comum sobre as características de cada 

participante e o planejamento estratégico. 

 

Por fim é fundamental que no processo de democratização das informações sobre a 

rede e sua atuação que seja feito o monitoramento e avaliação a partir de indicadores 

pactuados (indicadores de participação, indicadores de representatividade, indicadores 

de parcerias, indicadores de projetos executados, indicadores de troca entre os 

participantes da rede, entre outros a serem formulados pela própria rede). 

 

Para Costa e Santos (2006:40) a construção de uma rede de órgãos colegiados no 

âmbito das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural tem um papel 

estratégico na construção de instrumentos com capacidade de contribuir na mobilização 

das forças vivas do rural brasileiro: 

 
A perspectiva de atuação em rede, com suas conexões (ações em 
parceira e complementares) e conectividades (missões, objetivos e 
valores) é fundamental para fortalecer as relações para a efetividade de 
uma ação articulada e com sinergia. 

 

O apoio à construção de uma rede de órgãos colegiados como um desenho 

institucional para desenvolvimento rural sustentável no território do Agreste Meridional 

de Pernambuco traz como principais desafios a articulação das políticas públicas de 

apoio ao desenvolvimento rural que ora ali atuam, desde os gestores, as equipes 

técnicas e atores locais, superando as “vaidades e divergências políticas” a partir da 

identificação dos pontos capazes de serem as conexões e as conectividades capazes 

de levar ao compartilhamento e a cooperação de ações e resultados. Exige marcos 

legais flexíveis, capacitação de técnicos e atores locais e o desenvolvimento de 

sistemas de gestão e comunicação capazes de serem apropriados pelos participantes 

dos fóruns e conselhos na gestão social do desenvolvimento territorial. 



 

 

148 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A pesquisa realizada junto aos gestores, técnicos e atores sociais sobre os fatores 

político-institucionais que determinam a capacidade de conselhos e fóruns participativos 

influenciarem políticas públicas de DRS, bem como de aturem de forma articulada nos 

diversos níveis (municipal, territorial, estadual e federal) comprovou as três suposições 

levantadas pela pesquisadora: a predisposição dos gestores das políticas públicas nas 

três esferas de poder para o trabalho participativo e integrado é uma pré-condição que 

possibilita a articulação horizontal e vertical dos Conselhos e Fóruns participativos em 

um território uma vez que sua ação está atrelada às diretrizes das políticas públicas que 

as induzem; a capacidade dos conselhos e fóruns participativos de influenciar as 

políticas públicas em processos de gestão social do DRS amplia-se a partir da 

articulação horizontal e vertical e a terceira suposição de que a possibilidade desses 

conselhos e fóruns participativos influenciarem o desenho e a implementação das 

políticas públicas no exercício da gestão social amplia-se com a atuação articulada 

dessas instâncias, na medida em que, fortalece-se a questão da representatividade, da 

legitimidade e reduz-se o grau de apropriação desses espaços por grupos políticos. 

  

 A avaliação dos gestores entrevistados confirma que, dentre os fatores que dificultam o 

fortalecimento e a articulação de conselhos e fóruns participativos no Território do 

Agreste Meridional a desarticulação de Políticas Públicas que atuam no território se 

apresenta-se de modo significativo. A vinculação de antigas lideranças comunitárias as 

instâncias colegiadas e o envolvimento das lideranças que atuam como representantes 

da sociedade civil ou política nessas instâncias com questões políticas locais é um 

outro fator de grande influência negativa no processo de fortalecimento desses espaços 

em processos de gestão social. Também os conflitos de grupos políticos que se 

apropriam das instâncias colegiadas, a partir dos seus representantes, a fragilidade no 

conhecimento das estratégias de desenvolvimento territorial e políticas públicas 

vinculadas a interesses políticos divergentes, são fatores que interferem fortemente na 

capacidade dessas instâncias terem efetividade em processos de gestão social do 

DRS. 
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Para os conselheiros e participantes dos conselhos e fóruns, os fatores que influenciam 

a efetividade e a articulação dos conselhos e fóruns participativos na gestão social das 

políticas públicas para o DRS são a ausência de sistemática de reuniões dos conselhos 

e fóruns, especialmente no que diz respeito aos Conselhos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável que perderam sua dinâmica na estratégia do território e os fóruns do 

aglomerado que tiveram suas reuniões reduzidas nos anos de 2005 e 2006 a partir da 

nova estratégia com enfoque territorial, o fato dos conselhos e Fóruns serem utilizados 

como espaço de poder para lideranças políticas no território; a apropriação dos 

conselhos e fóruns por forças políticas divergentes condicionando em função de 

interesses político-partidários presentes nestes espaços; a falta de interesse de 

algumas lideranças em promover o debate integrado dos conselhos e fóruns no 

território na manutenção de espaços de poder e de canalização de recursos em função 

de interesses políticos;ausência de uma estratégia de comunicação que promovam aos 

atores o acesso às informações sobre as decisões e estratégias par ao 

desenvolvimento do território; a ausência de recursos para apoiar a participação das 

bases nas reuniões dos conselhos e fóruns (deslocamento, estadia, etc) e a falta de 

conhecimento dos atores sobre os diversos conselhos e fóruns que atuam no território. 

 

Dentre as recomendações mais expressivas feitas pelos atores entrevistados 

ressaltamos a necessidade da construção de um instrumento legal para consolidar uma 

Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Rural é apresentada como uma 

recomendação no sentido de fortalecer a ação dos espaços de gestão social do DRS 

bem como facilitar a articulação de políticas públicas nos diversos níveis de atuação, a 

exemplo do Sistema Único de Assistência Social - SUAS que regula as ações de 

Proteção Social, e a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN, que 

encontra-se em processo de legalização, e, regula as ações de proteção a segurança 

alimentar e nutricional da população em risco. 

 

 A forma como se deu a definição do território também é um fator de grande influência 

na capacidade  dos atores se apropriarem de forma efetiva  das instâncias territoriais de 

gestão social do desenvolvimento rural. Soma-se a isso o fato dos territórios terem uma 
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dimensão geográfica grande, sendo este outro fator dificultador da participação dos 

atores sociais. As diversas políticas montam seus territórios a partir de critérios técnicos 

quando o território é uma construção social. Quem define o território é o processo de 

apropriação da terra e dos recursos ali existentes para a sobrevivência das pessoas 

logo a própria definição dos recortes territoriais deveria considerar e estabelecer dentro 

de sua proposta pedagógica e metodológica para a participação no processo de gestão 

social,  um momento de definição dos territórios junto aos atores. Assim a participação 

da sociedade no ciclo de gestão social das políticas públicas avançaria no sentido de 

garantir a discussão com a sociedade sobre aspectos importantes do planejamento da 

política pública.  

 

A desarticulação entre as políticas públicas é muito comum na área rural de 

Pernambuco, e com uma superposição de ações. Os técnicos e muitas vezes os 

gestores não tem conhecimento suficiente sobre as outras políticas públicas que atuam 

em um mesmo território e assim desconhece a atuação e limites e possibilidades de 

complementariedade. Essa falta de articulação também existe entre os conselho e 

fóruns, porém não ocorre em função do desconhecimento das diversas políticas 

públicas que atuam no território, uma vez que existem atores que participam desses 

espaços de forma simultânea. O fato é que, as representações muitas vezes não são 

legitimas e não estão representando categorias e movimentos e sim a sim mesmas ou a 

interesses de grupos políticos. O fato da população, de um modo geral, desconhecer as 

metodologias de atuação de cada política, seus objetivos e as ações desenvolvidas  

contribui é um elemento de manutenção dessa situação. Existe uma desinformação da 

população em relação a estes fóruns.  O caráter aberto desses fóruns faz com que os 

participantes, de um modo geral, não avancem na compreensão da proposta de 

desenvolvimento territorial. Há uma necessidade de maior inclusão nesses fóruns e 

conselho de grupos diferenciados, garantindo a diversidade e a pluralidade. No caso do 

MDA, onde existe a diretriz de inclusão da diversidade. Criam-se os conselhos e não 

são colocadas em prática estratégias para tal, apesar desta recomendação estar nas 

resoluções do CONDRAF.  Existe uma proposição, mas não existe, de fato, uma ação e 
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um monitoramento desta ação de inclusão dos grupos especiais(quilombolas, 

indígenas, pescadores artesanais, assentados, jovens e mulheres). 

 

A atuação de conselhos e fóruns a partir da organização de uma Rede de Órgãos 

Colegiados, tal como recomenda o CONDRAF, construindo mecanismos para sua 

animação, tais como, um planejamento estratégico compartilhado, a construção de 

instrumentos de comunicação, o uso da tecnologia da internet a partir de sistemas de 

comunicação, o monitoramento e avaliação dos resultados das ações compartilhadas, 

da ação em rede, são estratégias que podem contribuir com a sustentabilidade e maior 

capacidade desses espaços de influenciar políticas públicas.  

 

Pelo lado do Governo, o diálogo entre os seus gestores das políticas públicas que 

atuam em um território, é pressuposto para que haja um ambiente favorável ao 

processo de articulação em nível horizontal e vertical de conselhos e fóruns 

participativos e consequentemente uma melhor efetividade desses espaços de 

participação cidadã. 

 

A articulação entre tais instâncias traz em si um potencial para fortalecer a construção de 

coesão social em torno de projetos coletivos, a discussão das demandas sociais e a sua 

articulação horizontal e vertical, com ofertas construídas de forma contextualizada, em 

contraposição à cultura institucional de oferta de políticas públicas de balcão. Requer o 

exercício de novos paradigmas, para o Estado e para a sociedade, que propiciem maior 

envolvimento das instituições governamentais, da sociedade civil e dos agentes produtivos 

e sociais, gerando práticas que dêem novos formatos na construção de articulação 

horizontal e vertical entre todas essas esferas. Para isso é preciso reunir esforços, criar 

consensos e disseminar o desenvolvimento sustentável através da intensificação da 

solidariedade, da cooperação, da participação, da confiança da comunicação e da co-

responsabilidade a partir de novas institucionalidades eficientes na gestão de processos 

sócio-produtivos voltados p ara o desenvolvimento rural sustentável.  

 
Os desafios atuais pelos quais passam os conselhos e fóruns participativos, tanto no que 

diz respeito a sua efetividade, quanto no que diz respeito a sua articulação com outros 



 

 

152 

conselhos, têm raízes no contexto onde surgiram. Um contexto marcado pela redução e 

esvaziamento do Estado e consequentemente a sua ineficiência na resposta às demandas 

sociais a partir de políticas públicas pouco contextualizadas, juntamente com a 

desqualificação política das representações, as desigualdades sociais e políticas profundas, 

principalmente no Nordeste Brasileiro onde há uma baixa cultura de participação das 

maiores parcelas da sociedade.  Além disto, temos um contexto marcado pelas enormes 

desigualdades sociais expressas no baixo nível de alfabetização e politização da população 

pobre. A ausência de uma política educacional voltada para a formação cidadão acentua a 

fragilidade dessa população no acesso e apropriação social da informação na construção 

de conhecimentos capazes de fortalecer a participação nos espaços de gestão social. 

 

A lógica setorial adotada pelas políticas descentralizadas do Governo Federal contribuiu de 

modo expressivo na fragmentação da leitura e da intervenção da realidade social, sobre a 

qual os espaços públicos de gestão e controle social das políticas públicas atuam. Nesse 

cenário, os atores, mesmo que participando de diversos conselhos simultaneamente, 

passam a desenvolver uma visão fragmentada da realidade em detrimento de ter uma visão 

global que se compõe dessas partes. 

 

É bastante comum que os conselhos não avancem na visão da sua missão e objetivo, que 

muito embora estejam registrados em seus Estatutos Sociais, passam despercebidos na 

sua ação cotidiana e passem a ser simplesmente espaços de reivindicações especificas 

daquela política pública que o fomentou, como no caso dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável apoiados pelo PRONAF e os Conselhos de 

Desenvolvimento Municipal promovidos pelo Projeto Renascer. As pautas e reuniões são 

mais mobilizadoras e centralizadas na discussão do uso dos recursos específicos dessas 

políticas. Não é incomum ver Conselhos e Fóruns que discutem o desenvolvimento rural 

perderem a sua dinâmica e sua razão de existir quando acontece a interrupção de uma 

determinada política pública. Sua razão de ser, nesse caso, deixa simplesmente de existir.  

 

A existência de espaços que promovem a discussão do desenvolvimento, a partir da visão 

de que este é multidimensional, e, portanto deve dialogar e buscar parcerias nas diversas 
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ofertas de políticas publica do Estado, permite o diálogo entre diversos olhares, atores e 

movimentos que podem com este exercício superar a lógica setorializada e contribuir com o 

desenvolvimento com foco em um território. Também a transparência se amplia, à medida 

que um maior número de atores e movimentos passa a ter a possibilidade de participação, 

desconcentrando de pequenos grupos que ocupam os diversos espaços. A discussão e o 

conhecimento com uma visão do todo em detrimento das partes da própria ação social das 

diversas políticas públicas em um território passa a ter maiores possibilidades de 

construção. E neste contexto, o poder passa a ser mais distribuído entre os diversos 

interesses em questão ampliando a possibilidade de uma maior visibilidade pública e 

conseqüentemente uma maior institucionalização diante da sociedade. 

 

Muitas estratégias de fortalecimento de conselhos têm focado na alternativa de capacitação 

como sendo o melhor caminho. No entanto, a prática também vem impregnada com uma 

visão setorializada e pontual, de repasse de informações e descolada do processo social no 

qual se inserem estas instâncias. A questão da efetividade desses espaços é também de 

construção de conhecimentos sobre as políticas públicas, seu funcionalmente e o seu 

papel, mas vai além, no sentido de pautar a construção de novas práticas sociais e novos 

comportamentos e da própria capacidade política dos conselheiros construírem estratégias 

de articulação de parcerias e captação de recursos para o desenvolvimento do seu local. 

 

Os desafios que se colocam diante da gestão articulada das políticas públicas e 

consequentemente da atuação integrada entre as diversas instâncias colegiadas em um 

território, para que se encontre um espaço comum de discussão e intervenção são grandes. 

Construir uma estratégia de desenvolvimento rural no Nordeste depende, entre outros 

fatores, de mudanças no interior das organizações e dos espaços públicos de discussão do 

desenvolvimento rural, rumo à construção de novas institucionalidades que garantam a sua 

sustentabilidade e uma visão multidimensional do próprio desenvolvimento. Isto requer uma 

análise sobre o processo de construção dessas novas institucionalidades, a qualidade da 

sua ação nas últimas décadas para que sua contribuição na dimensão político institucional 

do desenvolvimento local possa ser mais efetiva a partir de propostas para seu 
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fortalecimento e inserção no arranjo institucional local articulando parcerias e recursos e no 

avanço da democracia representativa.  

 

Estratégias de apoio ao fortalecimento dessas instâncias colegiadas, tais como a 

implementação de uma rede de órgãos colegiados, que construa sinergia, identidade e 

propósitos comuns para dentro e para fora, de modo a serem capazes de realizar as 

leituras a partir dos recortes das comunidades, dos municípios, da região, do Estado, 

ampliando gradativamente a sua visão é uma estratégia fundamental para a efetividade 

de processos de gestão social do DRS. A construção de instrumentos articuladores do 

processo de integração de todas as instâncias representativas em nível local e regional, 

a fim de se quebrar as amarras das estruturas de dominação, possibilitando a 

ampliação de espaços de discussão e negociação para que todos tenham vez e voz, 

coloca-se como o desafio atual para que estes possam estar a favor das ações e 

políticas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. 

 

Este estudo não aprofundou a discussão das estratégias de monitoramente e avaliação das 

políticas públicas, especialmente no que diz respeito a uma estratégia participativa que 

envolva os diversos atores na definição dos resultados esperados, dos indicadores e das 

estratégias de monitoramente e avaliação participativa. Este tema encontra grandes lacunas 

na gestão das políticas públicas e apresentam grande importância diante do processo de 

democratização em nosso país, sendo um tema importante a ser estudado em outras 

pesquisas. Também a interferência de fatores culturais na efetividade dessas instâncias em 

processos de gestão social do DRS é outro tema importante a ser estudado na perspectiva 

de contribuir com a democratização da gestão das políticas públicas em nosso país 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Roteiro Básico para as Entrevistas com Grupos Focais 
 

As entrevistas com os grupos focais deverão seguir o seguinte roteiro: 

1. Apresentação dos facilitadores 

1. Apresentação do objetivo da entrevista 

2. Apresentação dos conselheiros: nome, entidade que representa, idade; 

3. Debate/perguntas sobre as seguintes questões: 

Tópico 1. O conselho/Fórum: objetivos, histórico, forma de atuação, 

sistemática de trabalho 

Questão orientadora: Qual a identidade do Conselho/Fórum e como atua? 

 

Tópico 2: o acesso às informações referentes às políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento rural sustentável 

Questão orientadora: Como são acessadas as informações importantes para as 

decisões do Conselho/Fórum? 

 

Tópico 3: O foro de tomada de  decisão 

Questão orientadora: Onde, quando, quem e como se tomam as decisões sobre a 

aplicação dos recursos das políticas públicas? 

 

 Tópico 4: Capacidade de interferência nas políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento rural sustentável. 

Questão orientadora: Como os conselheiros/atores avaliam a capacidade do 

Conselho em interferir nas políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural 

sustentável? 

 

 Tópico 5: Articulação entre conselhos e fóruns para o desenvolvimento rural 

sustentável do território 

Questão orientadora: Que outros conselhos ou órgãos colegiados os conselheiros 

conhecem que discutem o desenvolvimento rural sustentável, no município, no 
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Estado e em nível Federal? O que sabem sobre seus os objetivos, histórico e formas 

de atuação? 

Questão orientadora: Qual a forma de interação do Conselho com outros conselhos 

ou órgãos colegiados que discutem o desenvolvimento rural sustentável avaliando 

os fatores facilitadores e dificultadores da integração, bem como sugestões de 

estratégias para melhorar a integração (aplicação da Matriz de Integração) 
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ANEXO 2: Roteiro de Entrevista - Instâncias Colegiadas Territoriais: Fórum do 

Aglomerado 2 e Conselho de Desenvolvimento Territorial-CODETER, Articuladores 

Territoriais, Técnicos das Políticas Publicas ( Articuladores dos Aglomerados, 

Consultora da SDT) 

 

“GESTÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL DE UM TERRITÓRIO: FATORES 

DETERMINANTES PARA O FORTALECIMENTO E 

ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE CONSELHOS E 

FÓRUNS PARTICIPATIVOS” 

 
Mestranda: Debora Costa 

 
Questionário de Pesquisa 

 
Nome do entrevistado: 
Programa: 
Município/RD: 
Organização: 
Cargo: 
Data: 
 
1. Como você avalia o perfil do território do Agreste Meridional do ponto de vista 

político, social (educação, saúde, assistência social), cultural e econômico? Esse 
perfil você deverá construir a partir de dados e de estudos sobre Pernambuco. 
Não deixe vir da entrevista. A tendência é o entrevistado passar uma percepção 
emocionada 

 
2. Descreva a política de apoio ao Território do Agreste Meridional desenvolvida 

pela SDT, do ponto de vista ao apoio as conselhos e fóruns e para 
implementação de projetos para o desenvolvimento rural. 

 
 

3. Descreva a política do Apoio ao Território do Agreste Meridional desenvolvida 
pelo Governo do Estado de Pernambuco do ponto de vista ao apoio aos 
conselhos e fóruns e para implementação de projetos para o desenvolvimento 
rural 

 
4. Como você avalia a relação entre as políticas públicas do MDA/SDT e do 

Governo do Estado de Pernambuco no apoio ao desenvolvimento rural 
sustentável? 
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5. Como surgiu este Conselho/Fórum? Faça um resgate da historia trajetória do 

Forum 
 
6. Como funciona este Conselho/Fórum: 

- Sistemática de reuniões: 
- Definição das pautas: 
- Organização da gestão: 
- Definição das ações: 
- Participação dos conselheiros/membros: 

 
7. Como são eleitos os representantes das comunidades e entidades ou 

conselheiros para discussão do desenvolvimento rural neste Conselho/Fórum? 
 
8. Como você vê as questões de composição e representação neste 

Conselho/fórum? 
 
 
9. Como são tomadas as decisões sobre o uso dos recursos para a gestão dos 

projetos de desenvolvimento rural neste conselho/Fórum? 
 
10. Como se dá o acesso às informações importantes para a tomada de decisões 

sobre a gestão da política pública do PIDL pelo Conselho/fórun? 
 
 

11. Como se dá o acesso às informações importantes para a tomada de decisões 
sobre a gestão da política pública PRONAT  pelo Conselho/Fórum? 

 

12. Como é definida a forma de aplicação dos recursos do PIDL/RONAT no 
território? 

 
 

13. Como você avalia a ação deste fórum na ação das políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento rural sustentável? 
 Péssimo(  ) 
Razoável (  ) 
Bom (  ) 
Ótimo (   ) 
Explique:  

 
14. Em sua opinião o que é necessário para que este Fórum possa influenciar as 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável que atuam no agreste 
Meridional de Pernambuco? 

 
15. Que TIPO DE RELAÇÃO existe entre o Fórum Territorial/do Aglomerado com as 
instancias colegiadas do município (Fórum de Desenvolvimento Municipal, Conselho 
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do PRONAF, Conselho do FUMAC), no Estado (Conselho Estadual de 
Desenvolvimento e Comissão Gestora do PIDL) e no nível Federal (Conselho 
Nacional e Agricultura Familiar) quais os FATORES DIFICULTADORES de sua 
articulação com estas  instâncias 
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ANEXO 3: Roteiro Entrevista com o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do 

Estado de Pernambuco 

 
 

“GESTÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL DE UM TERRITÓRIO: FATORES 

DETERMINANTES PARA O FORTALECIMENTO E 

ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE CONSELHOS E 

FÓRUNS PARTICIPATIVOS” 

 
Mestranda: Debora Costa 

 
Questionário de Pesquisa 

 
Nome do entrevistado(a): 
Instituição/Segmento que representa no CDS: 
Outros Conselhos que participa: 
Estado/Região ou Município: 
Função/Cargo no CDS: 
Data da entrevista: 
 
1. Como você define o perfil do território do Agreste Meridional do ponto de vista 

político, social (educação, saúde, assistência social), cultural e econômico? Esse perfil 
você deverá construir a partir de dados e de estudos sobre Pernambuco. Não deixe 
vir da entrevista. A tendência é o entrevistado passar uma percepção emocionada 

 
2. Como surgiu este Conselho/Fórum? Faça um resgate da historia trajetória do 

Fórum 
 
3. Como funciona o CDS atualmente? 
 
� Sistemática de reuniões: 
Resposta: 
 
 
� Como são definidas as pautas das reuniões do CDS e por quem?: 
Resposta: 
 
 
� Como está organizado o modelo de gestão do CDS? 
Resposta: 
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� Que ações desenvolve o CDS e quem as define? 
Resposta: 
 
 
� Como você avalia a participação dos conselheiros(as) do CDS? 
Resposta: 
 
 
� Como são eleitos os representantes das comunidades e entidades ou conselheiros 

para discussão do desenvolvimento rural neste Conselho/Fórum? 
Resposta: 
 
 
4. Como você vê as questões de composição e representação neste 

Conselho/fórum? 
 
 
5. Como são tomadas as decisões sobre o uso dos recursos para a gestão dos 

projetos de desenvolvimento rural neste Conselho? 
 
 
6. Descreva, em linhas gerais, o que você tem conhecimento sobre a política de 

apoio ao Território do Agreste Meridional desenvolvida pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário-SDT(Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 
Territórios Rurais-PRONAT), do ponto de vista ao apoio as conselhos e fóruns e 
para implementação de projetos para o desenvolvimento rural. 

 
 
7. Descreva, em linhas gerais, o que você tem conhecimento sobre a política do 

Apoio ao Território do Agreste Meridional desenvolvida pelo Governo do Estado de 
Pernambuco(Plano Integrado de Desenvolvimento Local-PIDL) do ponto de vista 
ao apoio aos conselhos e fóruns e para implementação de projetos para o 
desenvolvimento rural 

 
8. No Estado de Pernambuco, como você avalia a relação entre o MDA (Programa 

de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais-PRONAT) e o Governo do 
Estado de Pernambuco (Plano Integrado de Desenvolvimento Local-PIDL)?  

 
9. Como se dá o acesso às informações importantes para a tomada de decisões sobre 

a gestão da política pública do PIDL neste Conselho? 
 
10. Como se dá o acesso às informações importantes para a tomada de decisões sobre 

a gestão da política pública PRONAT neste Conselho? 
 



 

 

167 

11. Como é definida a forma de aplicação dos recursos dos Programas  PIDL/RONAT 
nos  territórios  e qual a participação deste conselho no processo? 

 
 
12. Como você avalia a ação deste Conselho na implementação das políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento rural sustentável no Estado? 
� Péssimo (   ) 
� Razoável (   ) 
� Bom (   ) 
� Ótimo (    ) 

Explique:  
 
13. Em sua opinião o que é necessário para que este Conselho possa influenciar as 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável em Pernambuco? 
 
14. Especificamente no território do Agreste Meridional de Pernambuco, o arranjo 

institucional existente para o Desenvolvimento Rural é composto por diversas 
instâncias colegiadas em função da atuação simultânea das políticas públicas da 
SDT/MDA (PRONAT) e do Governo do Estado de Pernambuco (PIDL).  

 
O gráfico a seguir ilustra a situação focando a incidência deste arranjo institucional em 

um município: 

 
Que tipo de relação existe entre o CDS e cada uma dessas instâncias e quais os 

fatores que dificultam e fatores facilitadores de uma melhor integração e 
articulação entre o CDS e estas instâncias colegiadas? 
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Desenvolvimento Rural 
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15. Existe uma diferenciação destes fatores dificultadores e facilitadores em função das 

regiões ou territórios? Quais? 
 
16. Em sua opinião, o que é necessário para que estes Conselhos e Fóruns 

Participativos nos municípios, no Estado e no nível nacional possam ter maior 
capacidade de influenciar as políticas públicas de desenvolvimento rural 
sustentável? 

 
 
17. Que medidas/estratégias você sugere para melhorar o processo de integração e 

articulação entre esses diversos conselhos e fóruns votados para a gestão social do 
desenvolvimento rural sustentável, no nível horizontal (municipal) e vertical (territorial 
estadual e federal)? 

 
 
 
 
 
 
 

MUITO OBRIGADA POR SUA VALIOSA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO 4: Roteiro de Entrevista com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável-CONDRAF 

 

“GESTÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL DE UM TERRITÓRIO: FATORES 

DETERMINANTES PARA O FORTALECIMENTO E  

ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE CONSELHOS E 

FÓRUNS PARTICIPATIVOS” 

 
Mestranda: Debora Costa 

 
Questionário de Pesquisa  

 
Nome do entrevistado(a): 
Instituição/Segmento que representa no CONDRAF: 
Estado/Região ou Município: 
Função/Cargo no CONDRAF: 
Data da entrevista: 

 
2) Faça uma breve síntese de sua experiência em programas e projetos de apoio 

ao desenvolvimento rural sustentável? 
 
 
3) Como surgiu o CONDRAF? Por favor, faça um breve resgate da trajetória deste 

Conselho. 
 
 
4) Como funciona o CONDRAF atualmente? 

� Sistemática de reuniões: 
 
 

� Como são definidas as pautas das reuniões do CONDRAF e por quem?: 
 

� Como está organizado o modelo de gestão do CONDRAF? 
 
� Que ações desenvolve o CONDRAF e quem as define? 

 
 

� Como você avalia a participação dos conselheiros(as)? 
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5) Como são definidos os conselheiros que compõem o CONDRAF? 
 
6) Considerando os objetivos do CONDRAF como você vê as questões de composição 

e representação neste Conselho? 
7) Existe uma estratégia do CONDRAF para o apoio ao fortalecimento das instâncias 

colegiadas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável (nos Estados, territórios 
e municípios)? Se existe, descreva-a, por favor. 

 
 
8) Como você vê a implantação desta estratégia nos territórios de atuação da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT?  
 

 
9) No Estado de Pernambuco, como você avalia a relação entre as políticas públicas 

de apoio ao desenvolvimento Rural da Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
(SDT) do MDA (Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais) e do Governo do 
Estado de Pernambuco (Plano Integrado de Desenvolvimento Local)?  

 
 
10) Como você avalia a participação do CONDRAF no processo de tomada de decisão 

sobre o uso dos recursos para a gestão dos projetos de desenvolvimento rural na 
política pública da SDT/MDA? 

 
11) Quais os mecanismos e estratégias propostos pelo CONDRAF para apoiar o 
acesso dos conselhos e fóruns às informações importantes para a tomada de decisões 
sobre a gestão das políticas públicas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Territorial do Governo do Estado de Pernambuco a partir do Plano Integrado de 
Desenvolvimento Local (PIDL) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário/SDT a 
partir do Programa de Apoio aos Territórios (PRONAT)? 
 
12)  Especificamente no território do Agreste Meridional de Pernambuco, o arranjo 
institucional existente para o Desenvolvimento Rural é composto por diversas instâncias 
colegiadas em função da atuação simultânea das políticas públicas da SDT/MDA 
(PRONAT) e do Governo do Estado de Pernambuco (PIDL).  
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O gráfico a seguir ilustra a situação focando a incidência do arranjo institucional em 
um município: 

 
Que tipo de relação existe entre o CONDRAF e cada uma dessas instâncias e quais 
os fatores que dificultam e fatores facilitadores de uma melhor integração e 
articulação entre o CONDRAF e estas instâncias colegiadas? 
12) Existe uma diferenciação destes fatores dificultadores e facilitadores em função das 
regiões ou territórios? Quais? 
 
13) Em sua opinião, o que é necessário para que estes Conselhos e Fóruns 
Participativos possam ter maior capacidade de influenciar as políticas públicas de 
desenvolvimento rural sustentável que atuam no agreste Meridional de 
Pernambuco? 
 
 
14) Que medidas/estratégias você sugere para melhorar o processo de integração 
e articulação entre esses diversos conselhos e fóruns votados para a gestão social do 
desenvolvimento rural sustentável, no nível horizontal (municipal) e vertical (territorial 
estadual e federal)? 
 

 
 
 

MUITO OBRIGADA POR SUA VALIOSA CONTRIBUIÇÃO! 

 

Conselho 
FUMAC 

Fórum de 
Desenvolvimento 

Municipal 

Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS) 

Instância Colegiada 
Territorial-CIAT( Fórum 

Territorial) 
Agreste Meridional 

Conselho Estadual de 
Desenvolvimento 
Sustentável-CDS 

Comissão Gestora 
do PIDL 

Conselho Nacional  
Desenvolvimento Rural 
Sustentável-CONDRAF 

PPRROONNAATT  

PPIIDDLL  

Fóruns do 
Aglomerado 

Agreste Meridional 

 
Município 

Território 

Estado 

Federação 
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ANEXO 5: Relação dos atores sociais entrevistados 

  

ENTREVISTADO INSTÂNCIA COLEGIADA 

Cláudio de Matos Oliveira Filho Fórum de Desenvolvimento de Águas Belas 

Genivaldo Menezes Delgado Articulador do Território do Agreste Meridional 

pela SDT 

Jeanne Maria Duarte dos Santos Consultora Territorial da SDT em Pernambuco 

Lucimar Maria de Oliveira Coordenação do Fórum Territorial do Agreste 

Meridional 

Maria Márcia Almeida Coordenação do Fórum Territorial do Agreste 

Meridional 

Maria Rosilda dos Santos Fórum de Desenvolvimento de Iati 

Mônica Maria do Amaral Comissão Gestora do PIDL 

Representante da Secretaria  de 

Desenvolvimento Social e Cidadania 

Ricardo  Severino Oliveira Técnico do RENASCER 

Responsável pelo Aglomerado 3 

Ronaldo Camboim Gestor do PRONAT 

Suely Jucá Comissão Gestora do PIDL 

Ubiratan Rodrigues Sobrinho 

Camilo Guilherme  Morais 

Jarbas Maciel Ferreira Moura 

Melchizedeck de Gueiros Malta 

Neto 

Emilio Alves de Oliveira 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável  de Águas Belas – CMDRS 

Maria Gediva Santos de Abreu Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável  de Iati 

Arlindo Monteiro Araújo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável  de Iati 

Antônio Carvalho de Maranhão 
José Laurindo 

CONSDRUIR- Conselho de Desenvolvimento 
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Francisco Almeida Araújo 
Zulâneio Bezerra de 
Albuquerque 
José de Barros Sobrinho 
Antônio Carvalho de Maranhão 

Rural e Urbano de Iati 

Marcio Watts Conselho de Desenvolvimento Sustentável 

Brenda Braga 

Gestora do PCPR- Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável 

Juarez Ferreira de Paula Filho 
Maria Miguelina Barreto 
Machado 
Reginaldo Alves de Souza 

CONDRAF 
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ANEXO 6:  FICHA DE AVALIAÇÃO DO CDS 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIOAL-SDT 

FICHA DE DADOS DOS COLEGIADOS ESTADUAIS 

CDS - PE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

NOME DO 
COLEGIADO 

CDS-PE: Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado de Pernambuco 

DATA DE CRIAÇÃO 18 de junho de 2001. 

INSTRUMENTO DE 
CRIAÇÃO 

   (    ) LEI   ( x  ) DECRETO   (   ) PORTARIA   (   )   OUTRO: 
_____________________________________ 

NORMATIZAÇÃO Deve-se especificar a existência de regimento ou outro 
instrumento normativo e especificar as mudanças que já 

acontecerem no regimento. 

CARÁTER Caráter deliberativo. 

TIPO DE 
COMPOSIÇÃO 

A composição é paritária, considerando-se a participação de 
entidades governamentais e entidades da sociedade civil, 

segundo o Regimento Interno do CDS-PE. Se considerarmos a 
AMUPE (Associação Municipalista de PE) como sociedade civil, 

então a sociedade civil tem um membro a mais que a 
representação das entidades governamentais. 

NOME: Ricardo Ferreira Rodrigues 

_____________________________________________________
__________________________ 

ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de Produção Rural e 
Reforma Agrária (Secretário) 

PRESIDÊNCIA DO 
CONSELHO 

PROCESSO DE ESCOLHA / INDICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:  

Votação dentro do Conselho 
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SECRETÁRIO 
EXECUTIVO 

Márcio Roberto Duarte Watts 

COMPOSIÇÃO 

REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS / ENTITADES 
GOVERNAMENTAIS: 10. 

REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS / ENTITADES NÃO-
GOVERNAMENTAIS: 11. 

NÚMERO DE 
CONSELHEIROS 

TOTAL: 21 

COMPOSIÇÃO POR 
GÊNERO 

TOTAL DE CONSELHEIRAS: ___6___; TOTAL DE 
CONSELHEIROS: __15___ 

COMPOSIÇÃO POR 
FAIXA ETÁRIA 

   (  )  ATÉ 25 ANOS   (   ) ENTRE 26 E 40 ANOS   (   ) ACIMA DE 
40 ANOS ( 21   ) 

COMPOSIÇÃO POR 
GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

   (    ) PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO   (    ) PRIMEIRO GRAU 
COMPLETO 
   (    ) SEGUNDO GRAU INCOMPLETO   (    ) SEGUNDO GRAU 
COMPLETO 
   (    ) SUPERIOR INCOMPLETO               (  21) SUPERIOR 
COMPLETO 

PARTICIPAÇÃO 

MÉDIA DA - 
PRESENÇA EM 

REUNIÕES 

Número médio de participantes= 12. 

ÍNDICE DE 
PRESENÇA EM 

REUNIÕES 

- Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária – 100% 
- Secretaria de Planejamento – 22% 
- Secretaria de Educação – 22% 
- Secretaria de Saúde – 67% 
- Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – 78% 
- Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania- 67% 
- INCRA- 55% 
- Banco do Nordeste – 100% 
- Banco do Brasil – 89% 
- Caixa Econômica Federal – 78% 
- FETAPE – 100% 
- ASSOCENE – 55% 
- CUT – 22% 
- CAATINGA / Articulação do Semi –Árido – 67% 
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- Assoc. Menonitas / AMAS – 78% 
- Articulação de Entidades da Zona da Mata / FASE – 33% 
- DIACONIA – 55% 
- AMUPE – 22% 
- CÁRITAS – 67% 
 

 

TEMAS DEBATIDOS 

LISTA DOS 
PRINCIPAIS TEMAS 

PAUTADOS NO 
CONSELHO 

Em 2004, os principais assuntos discutidos, por ordem de 
importância, no Conselho foram: 
 

• Homologação de propostas para aquisição de terras por 
meio de investimento do crédito fundiário; 

• Homologação de cotas por município do Programa Garantia 
Safra, nas safras 2003/2004 e 2004/2005; 

• Homologação de conselhos municipais de desenvolvimento 
rural; 

• Priorização de áreas de assentamento para efeito de ações 
de crédito; 

• Discussão, avaliação e homologação das propostas do 
PRONAF / Infraestrutura dos territórios da Zona da Mata 
Sul, Agreste Central e Meridional, Pajeú, Araripe e Sertão 
do São Francisco; 

• Credenciamento de empresas prestadoras de assistência 
técnica aos projetos de crédito do PRONAF; 

• Priorização de territórios no Estado para efeito de ações de 
políticas públicas; 

•  Plano Safra 2004/2005; 
• Discussão sobre política de ATER no Estado; 
• Modificações na composição e no Regimento Interno do 

CDS/PE. 
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CÂMARAS TÉCNICAS, GRUPOS DE TRABALHO ETC. 

NÚMERO DE 
CÂMARAS 
TÉCNICAS 

   ( 4 ) ATIVAS   (    ) INATIVAS 

DISCRIMINAÇÃO No ano de 2004, existiam 4 (quatro) câmaras: 
- 2 Câmaras de Crédito ( Recife e Petrolina); 
- 1 Câmara de Pesquisa, ATER e Capacitação; 
- 1 Câmara de Acesso à terra e Combate à Pobreza Rural. 

 Todas se reuniram no decorrer do ano. A Câmara que se reúne 
com mais freqüência é a de Crédito (Recife e Petrolina). A que se 
reúne com menos freqüência é a de Pesquisa, ATER e 
Capacitação. 
No ano de 2005, foi criada a Câmara de Desenvolvimento 
Territorial. 

ENTIDADES QUE 
COMPÕEM 

 

ESTRUTURA 

INFRA-ESTRUTURA O CDS – PE não dispõe de equipamentos, nem sede, nem de 
pessoal de apoio técnico operacional e nem de recursos 

financeiros próprios. O Conselho funciona na Secretaria de 
Produção Rural e Reforma Agrária, usando os seus 

equipamentos, materiais, instalação e pessoal de apoio técnico 
operacional. 

LOCAL DE 
REUNIÕES 

O CDS – PE se reuniu, em 2004, na sala de reuniões da 
PERPART( Prédio vizinho à Secretaria de Produção Rural e 

Reforma Agrária), em Recife. 
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ANEXO 7: MAPEAMENTO DA PARTICIPAÇÃO  DOS ATORES NAS REUNIÕES DO FÓRUM TERRITORIAL(PRONAT) 

2003 

2004 2005 No. Município  
Entidade 

Nome 
 

23 e 24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 - 
Oficina Territorial 
sobre Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. Oficina 
de 
Articulação e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o Plano 
Safra 
Territorial e 
Formação de 
Agentes de 
Mercado 

Prefeitura Romildo Miranda * X X  * * 
STR Ivandilson 

Bezerrra de Lima 
* X X X * * 

1 

 Angelim 

STR Carlos Euzebio  X X  * * 
CODESAB Jose Cicero 

Mendes 
X X X  * * 

Articulador 
Territorial -
CODESAB 

    Genivaldo 
Menezes Delgado 

X X X X * * 

CODESAB    Nitalmo da Silva X * * * * * 
 ________     Remi Aurélio 

Menezes Delgado 
X   X  * 

STR -
Cooperativa 
de Crédito  

Romualdo 
Menezes Delgado 

* X * X * * 

IPA Ivan Costa * * * * * * 

STR    Ivanir Bezerra 
Santos 

X * X * * * 

Assentamento 
Cristo Rei 

   Evania Marta 
Ramos 

X * * * * * 

2 

Aguas Belas 

Assoc. 
Comunitária 
Sitio Barra 

      Romualdo 
Menezes 

X * * * * * 

Legenda: participou(X); faltou(*) 
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2003 

2004 2005 

No. 

Município Entidade Nome 
 

23 e 24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 - 
Oficina Territorial 
sobre Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. Oficina 
de 
Articulação e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o Plano 
Safra 
Territorial e 
Formação de 
Agentes de 
Mercado 

Sec de 
Ecucação 

Dayse S. de 
Freitas 

X * * * * * 

CMDRS Geraldo Ferreira * * * * * * 
Sec de 
Agricultura Edson Oliveira * 

* * * X * 

Prefeitura .       Washington 
A . Costa 

X * * * * * 

Quilombo 
Angico 

      Maria 
Aparecida 

X * * * * * 

Quilombo 
Angico 

Gabriel Rodrigues 
da Silva  

X * * * * * 

Prefeitura      José Marleno 
Ferreira Melo 

X * * * * * 

STR Aloisio Bernardo * X X  X * 
 ________ Jose Romero  * * * * * 
Quilombo 
Angico 

   Brasiliano S. da 
Cruz 

X * * * * * 

IPA Rosana Silva * * * * * * 
IPA Cartiele Roseli * * * * * * 
IPA Rosania Silva * * * * * * 

3 

Bom 
Conselho 

CMDRS - 
Quilombo 
Angico 

Maria Márcia R. 
Almeida 

X * X X X X 
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2003 

2004 2005 

No. 

Município  
Entidade 

Nome 
 

23 e 24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. 
Oficina de 
Articulação 
e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o Plano 
Safra 
Territorial e 
Formação de 
Agentes de 
Mercado 

CMDRS Yolanda Maria B de Andrade * X X * * * 

STR Damião José da Silva * X * * * * 

Sec de 
Agricultura 

Edjane Santos  Albuquerque * * * * * * 

4 

Buique 

Prefeitura Wilams Valença * * * * * * 
IPA Darcynara Valença * * * * X X 
Camara de 
Vereadores 

 Duda Mipom x * * * * * 

Sec de 
Agricultura Maria Jose Cavalcante 

* X X * x X 

Sec. De 
Agricultura Marcondes Tenório  

* * * * x X 

STR Manuel Joaquim de Santana * X * * * * 

STR Adeildo Bernardo * X * * * * 

5 

Caetés 

Sec de 
Agricultura 

    Lucivalter Santana 
Bernardo 

x * * * X * 

STR     José Cícero x X * * x X 

STR  André Luiz Ferreira  X * * * * 
STR  Josemi Rodrigues de Lima x X X * * * 
Sec. de 
Agricultura 

José Carlos da Costa * * * * * * 

6 

Capoeiras 

Sec de 
Agricultura Marcondes Tenório  

* * * * X * 
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2003 

2004 2005 

No. 

Município Entidade Nome 
 

23 e 24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. 
Oficina de 
Articulação 
e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o Plano 
Safra 
Territorial e 
Formação de 
Agentes de 
Mercado 

Sec de 
Agricultura Valdi Francisco 

* * * * X * 

Sec de 
Agricultura Elaine Fabiola de M Ferreira 

* * * * * * 

Prefeitura Rafael Ferreira Lima * X * * * * 

7 

Garanhuns 

IPA      Maria Vivência T. Alves X * * * * * 
STR      Maria Luisa Rosende X * * * * * 

8 

Inajá 
Sec de 
Infra-
estrutura 

Fernando Correia * * * * * * 

STR  Maria Gedilva Santos de 
Oliveira 

X X * * * * 

Prefeitura-
Sec de 
Agricultura 

Zulanio Bezerra de 
Albuquerque 

* * * * * * 

Cooperativa 
dos 
Agricultores 
Familiares 
de Iati-
COAFI 

Francisco de Assis Almeida 
Araujo 

* * * * * * 

Câmara de 
Vereadores 

Adjalbas Dias Oliveira * * * * * * 

9 

Iati 

 ________     Arlindo Monteiro X * * * * * 
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2003 2004 2005  
No. 

Município  
Entidade 

Nome 
 23 e 

24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. 
Oficina de 
Articulação 
e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o 
Plano Safra 
Territorial e 
Formação 
de Agentes 
de Mercado 

10 Ibimirim   * * * *   
STR Sandro Rogério 

* 
* * * X X 

STR José Jacinto da Silva 
* 

* * * * * 

STR Marcia Cristina Guilherme 
X 

X X * * * 

11 

Ibirajuba 

Prefeitura Edson Leite  * * * X X 
STR Fancisca Alves 

Evangelista 
X X X * X  

STR Gonçalo Francisco silva X * * * * * 

Prefeitura - 
Sec de 
Agricultura 

Luiz Alves da Silva * * * * *  

CMDRS Jose Edivaldo Cavalcante * * * * X X 

12 

Itaíba 

STR     José Barbosa Filho X * * * * * 
STR       José Aparecido de 

Oliveira 
X * * * * * 

STR    José Eraldo da silva X * * * * * 
Prefeitura- 
Secretaria 
de Educação 

Ricardo Vieira Malta * * * * *  

13 

Manari 

Prefeitura        José Edinaldo X * * * * * 
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2003 2004 2005 

No. 

Município  
Entidade 

Nome 
 23 e 

24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. 
Oficina de 
Articulação 
e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o Plano 
Safra Territorial 
e Formação de 
Agentes de 
Mercado 

STR     José Romero Lopes X      
STR Maria bernadete S Ferreira * X *  X X 

STR Francisco Abilio da Silva * X X * * * 

STR  Jacira Ferreira Filho * * * * * * 

STR       Reinaldo F. Xavier X * * * * * 

14 

Paranatama 

IPA Maria Cavalcanti * * * * X X 

STR Joselmo B da Silva * * X * * * 

15 

Pedra 

Ong Maria Geruza de Oliveira * * * * * * 

Sec de 
Agricultura Cristina Silva * 

* * * X X 

STR José Ferreira da Silva * * X * * * 

16 

Saloá 

STR     Maria Luclécia de A. Lima X X X * * * 

STR Cicero Vicente da Silva * X X * * * 

17 

São Bento 
do Uma 

Prefeitura Paulo Renato Araújo * X X * * * 

Camara de 
Vereadores 

Washington Luiz Lima * * * * * * 

STR Antelmo Tavares Ramos * X X * * * 

STR José Orlando da C Morais * * * * * * 

STR Fabiana Tavares Gonçalves 
Gomes 

* * X * * * 

18 Terezinha 

STR    Laurinaldo F. Vieira X X X * * * 
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No. 

Município  
Entidade 

Nome 
 

23 e 
24.09.2003 

 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. 
Oficina de 
Articulação e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o 
Plano Safra 
Territorial e 
Formação 
de Agentes 
de Mercado 

STR Jose Miguel Barbosa * X X * * * 

 ________ Silene Cordeiro de C 
Sandes 

* * * * * * 

Conselho 
FUMAC 

Jose Carlos de Lima * X * * * * 

Prefeitura Genecy de Abreu 
Cavalcante 

* * X * * * 

19 

Tupantatinga 

Prefeitura Mauro Jose * * * * X X 

CMDRS Valldeni Casusa Almeida * X * * * * 

STR Sidicley B da Silva * * * * * * 

STR Lennan Valeris da Silva * * X * * * 

20 

Venturosa 

Ass. Dos 
Moradores e 
Agricultores 
do Sitio 
Ouro Branco 

Maria Edileusa Chalegre * X * * * * 
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Entidade  Nome 23 e 
24.09.2003 

 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 2005. 
Oficina de 
Articulação e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o Plano 
Safra Territorial 
e Formação de 
Agentes de 
Mercado 

1. EDUCAÇÃO    Ana Teresa Ferreira X * * * * * 
2. Flavio Carvalho * * * * * * 
3. Barbosa Melo * * X * * * 
4. 

SAF-SDT 

Alfredo Júnior * * * * X X 
5.             Aristides Santos X * * * * * 

6. 
 Lucimar Maria Oliveira X X X * X X 

7. 
Adelson Freitas Araújo * X * * * * 

8. 

FETAPE 

Doriel Barros * X X X X X 

9. Danilo Alves * X X * X  
10. Djair Otaviano * * * * X X 
11.       Roberto Medeiros X * * * * * 
12. 

BNB/ Garanhuns 

Inácio Candido * * * * X X 
13. Banco do Brasil Gecemar Cordeiro Junior * X * * * * 
14. Sebastião  Soares da Silva * * X * * * 
15. Dione Pinto * * * X * * 
16. Lumi Seriama * * * * * * 
17. 

Secretaria de 
Produção Rural e 
Reforma Agraria 

Gustavo Galindo * * * * X X 
18. F.Q.V./ RECIFE     Eduardo Alves X * * * * * 

19. 
      Renata Luciana 

Menezes 
X * * * * * 

20. 
Ricardo Severino 

Oliveira 
X * * * * X 

21. 

PROJETO 
RENASCER 

João Bosco X * * * * * 

22. 
JORNAL A 
GAZETA 

   José Cláudio M. 
Duarte 

X * * * * * 
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2003 2004 2005 

No. 

 
Entidade 

Nome 
 23 e 

24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. 
Oficina de 
Articulação 
e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o 
Plano Safra 
Territorial e 
Formação 
de Agentes 
de Mercado 

23. IPA Lajedo      José Geraldo Alves X * * * * * 
24. STR Josefa Bernardino Henrique X * * * * * 
25. IGREJA CATÓLICA    Lídia Felix Pinto X * * * *  

26. 
SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

   Manoel Galpino A. Neto X * * * * * 

27. 
FFPG      Márcio Rosseline da S. 

Ferreira  
X * * * * * 

28.  ________       

29. 

SECTMA 
Alba Lúcimia de Siqueira * * * * * X 

30. Maria Jose Ferraz X * * * * * 

31. CONDEPE FIDEM 
      Vicente Gomes Calheiros X X X * * * 

32. Nery N Nery * * X * * * 

33. 

ASSOCENE 
Marcilio Carlos O Pinto 

* 
X X * * * 

34. 
Antenor Gomes Campos da 

Silva 
* X X * * * 

35. 

COOPAGEL 

Aguinaldo José Priciliano * * X * * * 

36. AMDRI Romulo Carlos * * X * * * 

37. 
MLST Silvio Gomes de Sá * * X * * * 

38. 
Maria Vicencia Tenório Alves * * * X * * 

39. 

IPA 

Darcynara Valença * * * X * * 
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2003 2004 2005 

No. 

 
Entidade 

Nome 
 23 e 

24.09.2003 
 

25 a 27.10.2004 
- Oficina 

Territorial sobre 
Gestão e 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Territorial 
 

29.30.11 e 
01.12.2004- 
Oficina de 

Planejamento 
do PTDRS 

 

21 e 22 de 
julho de 
2005. 
Oficina de 
Articulação 
e 
Capacitação  

18 e 
19.08.2005 

31.08.2005-  
Oficina de 
Capacitação 
sobre o 
Plano Safra 
Territorial e 
Formação 
de Agentes 
de Mercado 

40. 
Maria Jaciane C Cavalcante * * * X * * 

41. 
Valtér Ferreira de Moura * * * X * * 

42. Ilka Miranda Alves * * * X * * 

43. 
Carlos Andre Lima Silva * * * X * * 

44. 

 

Jose Geraldo dos S Alves * * X * * * 

45. 
DJUMBAY José Alfredo S Junior * * * X * * 
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ANEXO 8: MAPEAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS ATORES NAS REUNIÕES DOS FÓRUNS DE DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL E DO AGLOMERADO 

MAPEAMENTO DAS REPRESENTATIVIDADES PARTICIPANTES DOS FÓRUNS DO AGLOMERADO II 

Entidade 
Oficina com Fórum do Aglomerado II 

no Município de Tupanatinga                             
Dia: 08/06/04 

Reunião para Eleição da 
Comissão de Licitação em 

Águas Belas                    Dia: 
29/06/04 

Oficina de Comunicação e 
Mobilização Social em 

Águas Belas                                        
Dia: 07/07/04 

Francisco de A Almeida Araújo x * Prefeitura Municipal de Iati 
Zulâneo Bezerra de Albuquerque * * 

Câmara de Vereadores de Iati Everaldo P. da Silva * * 
Câmara de Vereadores de Tupanatinga Lourenço A S. Sobrinho  * 

Manuel Tomé Cavalcanti x * Prefeitura Municipal de Tupanatinga 
Manoel F. dos Santos * * 

Câmara de Vereadores de Itaíba Jairo Gomes * * 
Secretaria de Saúde de Águas Belas José Everaldo de Almeida * * 
Prefeitura Municipal de Águas Belas Francisco Carlos V. de Lyra * * 

Lindauci de Albuquerque Carvalho Tenório X * Ass. dos Pequenos Agr. Do. C. Novo Águas 
Belas Eterírio Ferreira da Silva X * 

Elias Tenório de Araújo X * Ass. Barra dos Vaqueiros Águas Belas 
Manuel Rodrigo da Rocha X * 

Comércio Águas Belas Maria Inez da Silva x X 
Ass. Juproca Águas Belas José Biluca de Lira X * 

Antônio Camilo de Lima X * ACSP Sítio Peba Águas Belas 
Juvita Valentim de Lima Barbosa X * 
João Marinho de Araújo X * Centro Social V. Maria da Conceição Águas 

Belas Geane Tenório de Araújo X * 
José Cícero Barbosa da Silva X * Sítio Tanquinhos de Baixo Águas Belas 
Josinaldo de Matos Bezerra X * 

Sítio Malembo Águas Belas Erivaldo Rodrigues X * 
José Cícero Mendes x * S.T.R. Águas Belas 
Nitalmo da Silva X * 
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Entidade 
Oficina com Fórum do Aglomerado II 

no Município de Tupanatinga                             
Dia: 08/06/04 

Reunião para Eleição da 
Comissão de Licitação em 

Águas Belas                    Dia: 
29/06/04 

Oficina de Comunicação e 
Mobilização Social em Águas 

Belas                                        
Dia: 07/07/04 

Ass. C. Vida Nova Águas Belas José Wellington P. da Silva X * 
  Leonardo Ponciano da Silva x * 

Ass. Urbana Águas Belas Maria de Lourdes C. Melo * X 
Conselho Tutelar Águas Belas Severina Tereza de Barros * X 

Ivaldo Santos Lira * X Remanescente Quilombolas Águas Belas 
Vera Ferreira Lira Santos * X 

ACS Povoado da Baixa Grande Tupanatinga  Sebastião Gabriel Bezerra * * 
Edenilson Alves da Silva X * 
José Neto de Moura X * Representantes das Associações Tupanatinga 
Elpídio Gomes da Silva X * 

Ass. Sítio Bernardo Tupanatinga Edilson Rodrigues Barbosa * * 
Ass. Barra da Mota Tupanatinga José Manoel de Moura Irmão * * 

José Nemézio do Nascimento * * Ass. Brejo de Fora Tupanatinga 
Maria Izaura Nascimento * * 

Ass. Sítio Anastácio Francisco de Abreu Cavalcante * * 
Sítio Canela Tupanatinga Cícero Polinário da Silva * * 
Sítio Minador Tupanatinga Luzia Hozana de Araújo Lima * * 

José Caetano da Silva X * Ass. Sítio Laranjo Tupanatinga 
Edileuzo R. Barbosa * * 

Sítio São Félix Tupanatinga Maria Claudomira da Silva * x 
José Carlos de Lima X X FUMAC Tupanatinga 
José Edinaldo  * * 

Sítio Umburanas Tupanatinga  Antônio Custódio de Lima X * 
Igrejas Tupanatinga Cícero Batista de Souza * * 

Sítio Balanço Tupanatinga Lucas Bezerra da Silva * * 
Cooperativa Zoopanema Genival José Brandão * * 

Ass. Cristo Rei Rosilene A Lima Rodrigues * * 
Ass. da Baixa Funda Geane Batista da Silva * * 
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Entidade 
Oficina com Fórum do Aglomerado II 

no Município de Tupanatinga                             
Dia: 08/06/04 

Reunião para Eleição da 
Comissão de Licitação em 

Águas Belas                    Dia: 
29/06/04 

Oficina de Comunicação e 
Mobilização Social em Águas 

Belas                                        
Dia: 07/07/04 

ONG/CEACI/Comitê Gestor Iati Maria Rosilda Santos de Oliveira X * 
Fórum Iati José Ednaldo Silva de Carvalho X X 

Juventude Iatí Sandoval F. Leite * X 
Cooperativa/Sítio Lagoa do Serrotinho Iati José de Barros Sobrinho X * 

Luciano Gueiros da Silva * * Igrejas Iati 
Sebastião Barros de Andrade X * 

Ass. Urbana Bela Vista Iati Paulo Roberto T. de Oliveira X * 
Ass. do Sítio Rocha de Tora Iati  Francisco José Torquato X * 

Sítio Mamoeiro Itaíba  João Tenório de Albuquerque x  
Jovens Itaíba Adriana Elias Cavalcanti * * 

Francisca Alves Evangelista x X S.T.R. Itaíba 
Maria Adélia Gomes * * 

Ass. P. P. Vale do Ipanema Itaíba Sandro Cosmo de Lima X * 
Ass. dos Moradores do Sítio Jacaré  Adriana Rodrigues da Silva X * 
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati 
Dia: 29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Prefeitura Municipal Francisco de A. Almeida Araújo X X X X 
Adelaide Oliveira da Silva Andrade X X * * 
Lívia Dantas da S. Falcão * X * * Secretaria de Educação/Peti 
Ariadna Oliveira da Silva * X X * 
Tarcísia Raquel Alves de Araújo * X *  Secretaria de Assistência Social 
  * * * X 

Secretaria de Agricultura Zulânio B. de Albuquerque * * *  
Câmara dos Vereadores Everaldo Pereira da Silva * * * X 

I.P.A Paranatama   X * *  
Igrejas Sebastião B. Andrade X X * X 

  X * * * 
Luciano Alves de Oliveira * * * * 
Carlos Gerônimo de A Barros * * * * 

Ass. Nossa Senhora das Graças 

Ana Cândido Correia de Andrade Costa * * * * 
Juventude Sandoval F. Leite X * X * 

Ass. B. das Bedecustres  José C. de Souza X * * * 
Maria de Lourdes Flor X * * * 
 Maria Gedilva Santos de Oliveira * * X X Ass. Bela Vista 
Osivan Martins Costa * * * * 

ONG/CEACI Maria Rosilda S. de Oliveira X X X X 
Antônio Carvalho Maranhão X X X X 
 Cícero Lima Maranhão X  * * 
Maria das Dores Lima Maranhão * X * X 
Maria Rosilene Alves da Silva * X * * 
José Carlos Soares de Lima * X * * 
José Tenório Cavalcanti * X * * 

Ass. Poço do Cosmo 

Francisco Cavalcanti Tenório * * * * 
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati 
Dia: 29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Luciano Gueiros da Silva X * X X Com. da Cr. e do Adolescente 
Flávia O F. de Albuquerque * X * * 
Maria José de Barros Costa * X * * 
  * X * * 
Jaqueline Íris Leonel de A e Silva * X * * 

Escolas Municipais 

Maria José S. Albuquerque * X * * 
Centro Espírita Templo Daniel Paulo Roberto Tenório de Oliveira * X * * 

Sítio Riacho de Tora Francisco José Torquato de Souza * X X X 
Geraldo Camilo D. * X * * 
 Audalino Veríssimo * X * * 
Expedita Maria da Silva * X * * 
Cícero Soares Tenório * X * * 

Sítio Arapuá 

José Arnaldo Barbosa da Silva * X * * 
Maria Celma Silva * X X X 
 Maria Celma Silva * * * X 
Maria Madalena de Araújo * * * X 
Josefa Simone da Silva * * * X 
José Ronilson Soares da Silva * * * X 

Ass. do Quati 

José Wilson F. F. de Araújo * * * * 
Elânio César da Rocha * X * * 
Cícero Ferreira L. da Rocha * X * * 
José Cícero de Lima Nazário * * * * 

Ass. Sítio Limpo do Feijão 

Rita Ferreira do Nascimento     
Maria Solidade A Araújo * X * * 
 Acácio G. de Almeida *  * X 
Reginaldo F. de Moura * X *  
Ana Maria Cavalcanti *    
Manoel Santos     

Sítio Caldeirão do Uruçu 

Pedro F. Moura     
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati 
Dia: 29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

 Josefa dos Santos B. * X * * 
José de Barros Sobrinho * x x X Sítio Lagoa do Serrotinho 
 Paulo Fernando Vaz Teixeira * * * X 
Elinízio Tenório Pinto * X * * 
Sivaldo Tenório Manso * X * * 
José Luiz Tenório Manso     
Agrício Leite Pinto     

Sítio Logradouro 

José Roberto da Silva     
Luiz Henrique Silva * x * X 
José Roberto da Silva * x * * Sítio Boa Vista 
João da Silva     
 Pedro José de Sena     Sítio Baixó 
 Maria Alexandre da Silva    x 

Sítio Riaxão  Manoel Teixeira Alves * x * * 
Sítio Trapiá Maria Rosália da R. Ferreira * X * * 

Flávio Marcos dos Santos * X * * Sítio Trapiá I 
Valdemir Leite Souza * X * * 

Assentamento Trapiá III  Pedro Leonardo da Silva * * *x * 
José Saturnino Ferreira Filho * x x X 
Genilda Alves Vieira *    
José Aparecido Manso Silva     

Sítio Maranhão 

Sebastião José Cavalcanti     
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati 
Dia: 29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Filadilo Tenório de Lima * * X * 
Jarbir Silveira Silva * * X * 
Moisés Bulhões Silva * * X * 
José Raimundo de Araújo * * x * 
José Elias Cavalcanti     
Sebastião Cordeiro de França     
Paulo Roberto Tenório      

Ass. Santa Rosa 

Pedro Luiz da Silva     
Ass. Sítio Brito José Miguel da Silva *  x * 
Associações Aluízio de Almeida Ferreira *  * X 
Sítio Jussara José Lauindo de Sousa * * * X 

Ass. B. Deficiente  Antônio P ereira da Silva    X 
Ass. Sítio Varginha       

Sueli de Lira Félix         
Cícero Rocha da Silva         Sítio Cupim 
Lourival Tenório de Holanda         
Cícero Manoel da Silva         
Assis Miguel dos Santos         
Aritelmo Pereira dos Santos         
Maria Quitéria da Silva         

Sítio Retiro 

Antônio Miguel dos Santos         
Quitéria Nazário de Araújo         
José Aldo Nazário de Araújo         
Maria Zélia Feitoza de Araújo         
Expedito P. da Silva         

Sítio Exú 

Manoel Joseano de Araújo         
José N. de Araújo         Sítio Marcação 
Luiz José da Silva         
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati 
Dia: 29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de Des. 
Organiz. Do Fórum 

Municipal de Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

ABDI José Laurindo de Souza         
Sítio Água Azul Luiz Ferreira Neto         

José Eurides de Barros Cavalcante         Sítio Boi Branco 
José Givanildo S. Almeida         

C. Ativa Filomeno Américo Bezerra         
José Martins Neto         
Cícero Gomes da Silva         
Dorotina Paulino da Silva         

Sítio Cachoeirinha da Bela Vista 

Claudécia Caetano de Oliveira         
Roseleide Ferreira da Silva         Sítio Bananeira 
Damião Ferreira de Oliveira         
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Mapeamento das Representatividades no Fórum de Desenvolvimento de Iati- 2003- 2004 

Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03  

     Fórum 
Municipal                                     

Dia: 21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Prefeitura Municipal Francisco de A. Almeida Araújo X X X X X 
Adelaide Oliveira da Silva Andrade X X X * * 
Lívia Dantas da S. Falcão X * X * * Secretaria de Educação/Peti 
Ariadna Oliveira da Silva X * X X * 
Tarcísia Raquel Alves de Araújo X * X * * Secretaria de Assistência Social 
Maria do Socorro França Albuquerque * * * * X 

Secretaria de Agricultura Zulânio B. de Albuquerque X * * * * 
Câmara dos Vereadores Everaldo Pereira da Silva X * * * X 

I.P.A Paranatama   * X * * * 
Igrejas Sebastião B. Andrade X X X * X 

  * X * * * 
Luciano Alves de Oliveira X * * * * 
Carlos Gerônimo de A Barros X * * * * 

Ass. Nossa Senhora das Graças 

Ana Cândido Correia de Andrade Costa X * * * * 
Juventude Sandoval F. Leite X X * X * 

Ass. B. das Bedecustres   * X * * * 
Maria de Lourdes Flor X X * * * 
Maria Gedilva Santos de Oliveira * * * X X 
Maria Ilza Bezerra de Melo * * * * X 
Maria Juciana da Silva Costa * * * * X 

Ass. Bela Vista 

Osivan Martins Costa X * * * * 
ONG/CEACI Maria Rosilda S. de Oliveira X X X X X 
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

     Fórum 
Municipal       

Dia: 21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Antônio Carvalho Maranhão X X X X X 
  * X * * * 
Maria das Dores Lima Maranhão X * X * X 
Maria Rosilene Alves da Silva X * X * * 
José Carlos Soares de Lima X * X * * 
José Tenório Cavalcanti X * X * * 

Ass. Poço do Cosmo 

Francisco Cavalcanti Tenório X * * * * 
Luciano Gueiros da Silva X X * X X Com. da Cr. e do Adolescente 
Flávia O F. de Albuquerque X * X * * 
Maria José de Barros Costa X * X * * 
Daniella Conceção A Falcão * * X * * 
Jaqueline Íris Leonel de A e Silva X * X * * 
Maria José S. Albuquerque X * X * * 
  * * X * * 

Escolas Municipais 

Marluze de Oliveira Ferro X * * * * 
Centro Espírita Templo Daniel Paulo Roberto Tenório de Oliveira X * X * * 

Sítio Riacho de Tora Francisco José Torquato de Souza X * X X X 
Geraldo Camilo D. X * X * * 
Audalino Veríssimo * * X * * 
Expedita Maria da Silva X * X * * 
Cícero Soares Tenório X * X * * 

Sítio Arapuá 

José Arnaldo Barbosa da Silva X * X * * 
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

     Fórum 
Municipal                                     

Dia: 21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Maria Celma Silva X * X X X 
Maria Madalena de Araújo * * * * X 
Josefa Simone da Silva * * * * X 
José Ronilson Soares da Silva * * * * X 

Ass. do Quati 

José Wilson F. F. de Araújo * * * * X 
Elânio César da Rocha * * X * * 
Cícero Ferreira L. da Rocha * * X * * 
José Cícero de Lima Nazário X * * * * 

Ass. Sítio Limpo do Feijão 

Rita Ferreira do Nascimento X * * * * 
Maria Solidade A Araújo X * X * * 
Acácio G. de Almeida * * * * X 
Reginaldo F. de Moura X * X * * 
Ana Maria Cavalcanti X * * * * 
Manoel Santos X * * * * 

Sítio Caldeirão do Uruçu 

Pedro F. Moura X * * * * 
Josefa dos Santos B. * * X * * 
Luciano Alves de Oliveira * * X * X 
José de Barros Sobrinho X * X X X 

Sítio Lagoa do Serrotinho 

Paulo Fernando Vaz Teixeira * * * * X 
Elinízio Tenório Pinto X * X * * 
Sivaldo Tenório Manso X * X * * 
José Luiz Tenório Manso X * * * * 
Agrício Leite Pinto X * * * * 

Sítio Logradouro 

José Roberto da Silva X * * * * 
 



 

 

199 

 

Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

     Fórum 
Municipal                                     

Dia: 21/11/03 

Fórum 
Municipal               

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Luiz Henrique Silva X * X * X 
José Roberto da Silva X * X * * Sítio Boa Vista 
João da Silva X * * * * 
Pedro José de Sena * * X * * Sítio Baixó 
Maria Alexandre Silva * * * * X 

Sítio Riaxão Manoel Teixeira Alves * * X * * 
Sítio Trapiá Maria Rosália da R. Ferreira X * X * * 

Flávio Marcos dos Santos X * X * * Sítio Trapiá I 
Valdemir Leite Souza X * X * * 

Assentamento Trapiá III Pedro Leonardo da Silva * * * X * 

José Saturnino Ferreira Filho X * X X X 
Genilda Alves Vieira X * * * * 
José Aparecido Manso Silva X * * * * 

Sítio Maranhão 

Sebastião José Cavalcanti X * * * * 
Filadilo Tenório de Lima * * * X * 
Jarbir Silveira Silva * * * X * 
Moisés Bulhões Silva * * * X * 
José Raimundo de Araújo * * * X * 
José Elias Cavalcanti X * * * * 
Sebastião Cordeiro de França X * * * * 
Paulo Roberto Tenório  X * * * * 

Ass. Santa Rosa 

Pedro Luiz da Silva X * * * * 
Ass. Sítio Brito Maria Verônica Ferreira dos Santos * * * X * 
Associações José Miguel da Silva * * * * X 
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

     Fórum 
Municipal                                     

Dia: 21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

Sítio Jussara Aluízio de Almeida Ferreira * * * * X 
Ass. B. Deficiente José Lauindo de Sousa * * * * X 

Ass. Sítio Varginha Antônio Pereira da Silva * * * * X 
Sueli de Lira Félix X * * * * 
Cícero Rocha da Silva X * * * * Sítio Cupim 
Lourival Tenório de Holanda X * * * * 
Cícero Manoel da Silva X * * * * 
Assis Miguel dos Santos X * * * * 
Aritelmo Pereira dos Santos X * * * * 
Maria Quitéria da Silva X * * * * 

Sítio Retiro 

Antônio Miguel dos Santos X * * * * 
Quitéria Nazário de Araújo X * * * * 
José Aldo Nazário de Araújo X * * * * 
Maria Zélia Feitoza de Araújo X * * * * 
Expedito P. da Silva X * * * * 

Sítio Exú 

Manoel Joseano de Araújo X * * * * 
José N. de Araújo X * * * * Sítio Marcação 
Luiz José da Silva X * * * * 

ABDI José Laurindo de Souza X * * * * 
Sítio Água Azul Luiz Ferreira Neto X * * * * 

José Eurides de Barros Cavalcante X * * * * Sítio Boi Branco 
José Givanildo S. Almeida X * * * * 

C. Ativa Filomeno Américo Bezerra X * * * * 
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Entidade Fórum Municipal                      Dia: 
21/11/03 

     Fórum 
Municipal                                     

Dia: 21/11/03 

Fórum 
Municipal                       

Dia: 
28/07/04 

Fórum 
Municipal                         

Dia: 11/08/04 : 
43 

participantes 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
29/10/04 (18 

participantes) 

Oficina de 
Des. Organiz. 

Do Fórum 
Municipal de 

Iati Dia: 
10/11/04 : 22 
participantes 

José Martins Neto X * * * * 
Cícero Gomes da Silva X * * * * 
Dorotina Paulino da Silva X * * * * 

Sítio Cachoeirinha da Bela Vista 

Claudécia Caetano de Oliveira X * * * * 
Roseleide Ferreira da Silva X * * * * Sítio Bananeira 
Damião Ferreira de Oliveira X * * * * 
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               REPRESENTATIVIDADES PARTICIPANTES DO FÓRUM PARA NUCLEAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IATI- 2005 

 

Entidade  Nome 

Reunião do Fórum Municipal 
para Nucleação  do 

Município de IAti                             
Dia: 17/05/05 

Fórum Municipal de IAti                             
Dia: 23/11/05 

Secretária de Assistência Social Maria do Socorro França Albuquerque X X 
Secretária de Educação Elianor Camilo da Silva X  * 

Vereador  *  * X 
Igreja Sebastião Barros de Andrade X  * 

Pastoral da Criança Luciano Gueiros da Silva X  * 
Fórum Local Antônio Bezerra de Albuquerque X  * 

Fórum Municipal Maria Rozilda Santos de Oliveira X  * 
STTR  *  *  * 

COOAFI Francisco de Assis Almeida Araújo X X 
Comissão de Acompanhante Sandoval Ferreira Leite X  * 

Curso de Informática Alan Carlos Vanderlei Souza X  * 
Curso Apicultura Paulo Roberto Silva X  * 
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Entidade  Nome 

Reunião do Fórum Municipal 
para Nucleação  do 

Município de IAti                             
Dia: 17/05/05 

Fórum Municipal de IAti                             
Dia: 23/11/05 

Cristiane Pereira da Rocha X  * 
Maria Helena de Barros X  * 
Maria Luiene da Silva Barbosa X  * 
Josefa Adriana Bezerra de Almeida X  * 
Mônica Carvalho de Souza Barros X  * 
Eleiga Alaýde da Silva X  * 
Alba Estella Silva da Costa X  * 
José Adriano Bazílio Cordeiro X  * 
Daniel Alves da Silva X  * 
João Mailson de O. Barros X  * 
José Eduardo Bezerra Paz X  * 
José Flávio da Silva X  * 
Hélio Florêncio da Silva X  * 
Murilo Soares Ferro X  * 
Manoel Missias Dias Neves X  * 
João Diego Barra Nova Paz X  * 
Elza Nayra Barbosa Albuquerque X  * 
Ana Cristina da Costa X  * 
Inalva Ferreira da Silva X  * 
Ione Ferreira da Silva X  * 
Jameson Ferreira da Silva X  * 
Lázaro Cesar Lima de Andrade X  * 

Jovens do Curso de Formação Profissional de 
informática 

Simone Albuquerque de Souza X  * 
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Entidade  Nome 

Reunião do Fórum Municipal 
para Nucleação  do Município 
de IAti                             Dia: 

17/05/05 

Fórum Municipal de IAti                             
Dia: 23/11/05 

Maria Valdete Cavalcanti da Silva X  * 
Lindalva Barros de Andrade X  * 
Salio Dias Gueiros X  * 
Izaquiel Clemente Ramos X  * 
Clélio Lima Maranhão X  * 
Cícero de Andrade Marciel X  * 
Anderson Rodrigo N. dos Santos X  * 
Luciana Pereira Leite X  * 
Eliane Pereira Leite X  * 
Cristina Dias da Silva X  * 

Jovens do Curso de Formação Profissional  
Curso de Apicultura 

Jenilson Alexandre Broca X  * 
Quitéria Silvestre Barros X  * 
Analice Viana de Carvalho X  * 
Maria Solange Cordeiro X  * 
Maria Eliene Nenes Ferro X  * 
Gerlane Alexandre da Silva X  * 
Inês Claúdio C. Alves X  * 
Aline Alves de Barros X  * 
Kátia Rejane Lino da Silva X  * 
Maria Rita Bezerra de Melo X  * 
Maria Arlete Bezerra de Almeida X  * 
Maria Jaqueline Pereira Costa X  * 
Eva Alves da Rocha X  * 
Maria Lourdes de Almeida Dias X  * 
Simone G. Cavalcante X  * 
Pauliane Barbosa da Paz X  * 
Maria Meire Correia de Oliveira X  * 
Valquiria Neves de Barros X  * 
Jamilly Regina C. da Silva X  * 

Curso Gestão de Negócios 

Josefa Vanuza A. do Nascimento X  * 
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Entidade  Nome 

Reunião do Fórum Municipal 
para Nucleação  do 

Município de IAti                             
Dia: 17/05/05 

Fórum Municipal de IAti                      
Dia: 23/11/05 

Luciene Alves de Melo Silva X  * 
Maria José Evaristo Barros X  * 
Railma Ferreira Santos X  * 
Eugênio Alves Simões X  * 
Edivância Rodrigues de Lima X  * 
Ana Claúdia Rodrigues X  * 
Antônio Verissímo dos Santos X  * 
Aletuze da Conceição Gomes X  * 
Izabel Cristina Dias Gueiros X  * 
Manoel de Andrade X  * 
Roseane Viva Wanderley X  * 
Tarcísio P. de Albuquerque X  * 
Alexandra Silvestre da Silva X  * 

Jovens do Curso de Formação Profissional  de 
Psicultura 

André Barbosa de Araújo X  * 
Cristiane E. Hermínia Agostinho X  * 
Vera Lúcia Florentino de Melo X  * 
José Edilson Ferreira de Melo X  * 
Rafaela Bezerra de Melo X  * 
Juliana Maria de Barros X  * 
Petrúcia da Silva Gueiros X  * 
Roseane de Lima Florêncio X  * 
Geane Tavares da Silva X  * 

Jovens do Curso de Formação Profissional de 
Horticultura 

Carla Roberta Jerônimo Ramos X  * 
Agente Jovem Sara Aparecida de Souza X  * 

Pedro Feitoza de Moura X  * 
Maria Solidade Alves de Araújo X  * Comunidade 
José Cícero Ferreira dos Santos X  * 
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Entidade  Nome 

Reunião do Fórum Municipal 
para Nucleação  do 

Município de IAti                             
Dia: 17/05/05 

Fórum Municipal de IAti                             
Dia: 23/11/05 

Josefa dos Santos Bezerra X  * 
José de Barros Sobrinho X  * 
Manoel Boca  * X 

Associação Nossa Senhora das Graças 

Luciano Alves de Oliveira X  * 
Associação Beneficente dos Deficientes de Iati José Laurindo de Souza X  * 

Associação São José Acácio Gomes de Almeida X X 
Maria Celma Silva X  * 
Mª Paz da Silva  * X Associação Quati 
José Wilson Tenório de Araújo X  * 
 *  *  * Associação Vila São João 
Erivan Pereira de Pontes X  * 

Associação Bela Vista Maria de Lourdes F. da Silva X  * 
Associação Lagoa do Serrotinho Sebastião Augusto de B. Sobrinho  * X 

Maria das Dores Lima Maranhão X  * 
José Tenório Cavalcante X  * 
Antônio Carvalho Maranhão X  * 

Associação Poço do Cosmo 

José Mário Ferreira da Silva X  * 
Leandro Gerônimo da Silva X  * A. Rádio 
Juciano G. da Silva  * X 
José Laurindo de Souza  * X 
Maria Gedilva S. de Oliveira  * X 
José Maria Soares de Lima  * X 
José Erinaldo F. da Silva  * X 
Manoel Tenório Santos  * X 
Mauricélio Ferreira da Silva  * X 
Mauricio Ferreira da Silva  * X 
Rafaella Tamires C. Figueiredo  * X 

Núcleo Centro 

Sandoval Ferreira Leite  * X 
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Entidade  Nome 

Reunião do Fórum Municipal 
para Nucleação  do 

Município de IAti                             
Dia: 17/05/05 

Fórum Municipal de IAti                             
Dia: 23/11/05 

José Leite Sobrinho  * X 
Pauliane Barbosa da Paz  * X 
Lia Silva  * X 
Valdemir Leite de Souza  * X 
José Sobrinho  * X 
Antônio Carvalho Maranhão  * X 
Mª das Dores Lima Maranhão  * X 
Antônio Joseilto dos Santos  * X 
Maurício Leite Sobrinho  * X 

Núcleo Trapia 

Paulo Barbosa de Oliveira  * X 
Pedro José da Silva X  * 
Mª Elinandia Alves G. da Silva  * X 
José Cícero de Lima Moraes  * X 
José Ferreira da Rocha  * X 
José Juarez Ventura da Silva  * X 
Quitéria Nazário de Araújo Silva  * X 
Mª Zélia Feitosa de Araújo  * X 
Mª Aparecida Cavalcante Tenório  * X 
José Miguel da Silva  * X 

Núcleo Santa Rosa 

Pedro José da Silva  * X 
Sítio Baxio Josival Ferreira Vicente  * X 
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REUNIÃO DE SOCIALIZAÇÃO E PACTUAÇÃO DE AÇÕES – 07.12.2006  - REPRESENTANTES DOS NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO DE IATI 

NÚCLEO REPRESENTANTE POVOADO / SÍTIO(S) QUE REPRESENTA DATA: 
07/12/2005 

Osório de Barros Costa Assentamento Nova Esperança  X 

Moisés Teixeira Alves Siitio Lagoa do Serrotinho X 

EM ABERTO Sitio Riacho de Fora X 

1. BOI BRANCO                                    (Boi 
Branco, Varjinha, Lajeiro, Riacho dos Vivos, 

Boa Vista,  Borracha, Sitio Vargiha, Riacho de 
Fora, Riachão, Lagoa do Serrotinho, 

Cachoeirinha, Erimitão., Santa Baixa dos 
Porcos e Bandeira) 

Carlos Gerônimo de Andrade Barros Assentamento Boi Branco X 

José Erinaldo F da Silva Sitio Terra Vermelha, Azevém, Balanço X 
Manoel Tenório Souto Sitio Logradouro, Sitio Minador X 

Maria de Lourdes Ferreira Cavalcante Centro * 

Sandro Morret de Oliveira Bela Vista * 

Sandoval Ferreira Bela Vista X 
Maria Jose de Barros Costa Centro * 

2. CENTRO                                              (Sitio 
Azeven, Bela Vista, Fazenda Nova 
Esperança, Angico, Riacho Grande, 

Aguazinha, Riacho Fundo, Balanço, Terra 
Vermelha, Brito, Mina Nova, Cajueiro, Catolé, 
João José, Grotão, Cajueiro, Sede, Balanço, 

Logradouro, Serrote) 

Elianor Camilo da Silva Secretaria Municipal de Educação X 

Paulo Barbosa de Oliveira Sitio Trapiá III * 
Antônio Carvalho Maranhão  Poço Cosmo X 

Valdemir Leite de Souza Sitio Trapiá I * 

José Roberto Melo Cavalcante Sitio Campo do Uruçú, Sito São José * 

Aluizio de Almeida Ferreira   * 
Murilo Soares Ferro Sitio Gravatá * 

Pauliane Barbosa da Paz Sitio Trapiá * 

José Cícero F dos Santos Sitio Lagoa da Vaca X 

Acácio Gomes de Almeida Serra do Uruçú, Campo do Uruçú, São José X 

3. TRAPIÁ                                                 ( 
Maranhão,Gravatá, Trapiá I, II e III; São 
Francisco, Jussara, Campo do Urussu, 

Caldeirão do Urucu, Arapuá, Logradouro, 
Areias,  Barra do Tigre, Morro Vermelho, 

Urubu, Sitio Jibóia, Lagoa da Vaca, Poço do 
Cosmo) 

José Saturnílio Ferreira Filho Sito Maranhão * 
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NÚCLEO REPRESENTANTE POVOADO / SÍTIO(S) QUE REPRESENTA DATA: 07/12/2005 

Maria da Paz da Silva Lagoa do Forno X 

Aparecido Tenório da Silva Povoado Quati X 

José Maria Soares Lima Sitio Azevém de Dentro * 

4. QUATI                                                   ( 
Azevém de Dentro, Poço do Cosmo, Baxio 
do Quati, Quati, Matias, Pindoba, Areias, 

Lagoa do Forno, Grotado Machado) 
Jurandir Bezerrra Paz Sitio Pindoba * 

 Sem representação  Sem representação * 

 Sem representação  Sem representação * 

 Sem representação  Sem representação * 
 Sem representação  Sem representação * 

5. SANTA ROSA                           (Santa 
Rosa, Marcação, Baixo, Retiro, Exu, 

Bananeira, Alagoinha, Baixio, Teixeira, 
Limpo do Feijão, Barra Nova, Assentamento 
Sentro., Serra Branca, Mata Escura, Mata 

Pasto) 
 Sem representação  Sem representação * 

Mario Gediva Santos de Oliveira Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iati * 

Rafaella Tamires Correia Figueiredo  Igreja Evangélica Assembléia de Deus * 
Maurício Ferreira da Silva  Secretaria Municipal de Esportes X 
Clécia Maria Gueiros de Lima  Conselho Tutelar X 

Francisco de Assis Almeida Araújo 
 COOAFI- Coop. dos Agricultores Familiares de 
Iati X 

Arlindo Monteiro de Araújo Câmara de Vereadores de Iati X 

Lívia Dantas da Silva Falcão 
Secretaria Municipal de Educaçao - 
coordenadora pedagógica geral X 

Zulâneo Bezerra de Albuquerque Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável-CMDRS 

* 

José de Barros Sobrinho  Cooperativa dos Agricultores Familiares de Iati-
COAFI * 

6. ENTIDADES 

Maria Madalena de Araújo Félix 
SINTRAF- Sindicato dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar- Secretária * 
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REUNIÃO DE SOCIALIZAÇÃO E PACTUAÇÃO DE AÇÕES - REPRESENTANTES DO ESTADO - IATI 

SECRETARIAS REPRESENTANTE DATA: 07/12/2005 

SDSC - Sec. de Des. Social e Cidadania 
Mônica A. Almeida X 

Sec. de Des. Urbano e Projetos Especiais 
    

SECTMA - Sec. de Tecnologia e Meio Ambiente     
Secretaria de Defesa Social     

Secretaria de Educação     

Mª Taciane C. Cavalcante X 

Edkarla A. Teixeira X 

Paulo Emiliano Gama Filho X 

SPRRA - Sec. de Produção Rural  Reforma Agrária              
(Paranatama) 

Carlos André Lima Silva X 
SEIN - Sec. de Infra – estrutura     

Secretaria de Planejamento     
SES - Secretaria Estadual de Saúde     

Sec.de Des. Econômico , Turismo e Esportes 
    

CONDEPE/FIDEM Vicente Gomes Calheiros X 
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MAPEAMENTO DAS REPRESENTATIVIDADES PARTICIPANTES DO FÓRUM DE ÁGUAS BELAS 2003 
 

ENTIDADES Nome 
  

Reunião do Fórum de Águas 
Belas           ( 05-11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 06-

11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 07-

11-2003) 

Maria Helena F. de Araújo X * * 
Hilma Tavares de Oliveira X * * 
José Bonifácio Teixeira X * * 
Rilson Cesar Rodrigues Wanderley X * * 
José Rolim de Almeida X * * 
Edilson de Lima  X * * 
Rui Saturnino X * * 
Manoel da Silva Leite X * * 
Maria da Paz Rodrigues X * * 
Rosângela Mª B. de Barros X * * 
José Luciano Ferreira da S. Neto X * * 

Prefeitura Cícero E. Rodrigues X * * 
Francisco Romero Freire Soares X * * Secretaria de 

Administração Jarbas Maciel F. Moura X * * 
Cícero Soares Teles X * * Secretaria de 

Cultura e 
Turismo José Alves da Costa X * * 

Edlilazio Wanderley de Lima X * * Secretaria de 
Finanças Luiz Henrique M. Bispo X * * 

Sandra Marai Nobre W. de Melo X * * 
Maria de Fátima Tenório Martins X * * Secretaria de 

Educação Keyla Leite da Silva X * * 
Luiz Carlos Barros X * * Secretaria de 

Transporte Leôncio Martins dos Santos X * * 
José Frederico da Silva X * * Secretaria 

Assuntos 
Indigênas Elizângela Cordeiro Quintas X * * 
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ENTIDADES Nome 
  

Reunião do Fórum de Águas 
Belas           ( 05-11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 06-

11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 07-

11-2003) 

Francisco Carlos Vasconcelos de Lyra X * * Secretaria da 
Agricultura Antônio Cordeiro Costa Junior X * * 

José Emerson Rolim de Almeida X * * Secretaria de 
Saúde José Petrorio Sampaio X * * 

Secretaria de 
Infraestrutura Rejineide Lins Wanderley X * * 

Genivaldo Menezes Delgado X * * Câmara 
Municipal Erinaldo Tenório de Carvalho X * * 

STR Nitalmo Leite da silva * * X 
Pastoral da 

Criança Maria José Julieta de Matos * * X 
Laís Fernanda de Santana X X * 

Elida Mª Santana Silva X X * 
Maria Silene R. Ferreira X X * 

Fabiana A. Parente X X * 
Elisângela Simone Alves X X * 
Clemilda Barbosa Oliveira X X * 
Claudenice Lins da Silva X X * 

Adriana Ferreira Silva X X * 
Audilne Ferreira Silva X X * 

Maria Aparecida F. S. Santos X X * 
Maria Izabel M. Marques X X * 

Marly Gama Torres de Souza X X * 
Rogério Rodrigues Pereira X X * 

Roberta L. Wanderley X X * 
Estelita B. X X * 

Alessandra Zeferino X X * 
Sandra Lira X X * 

Edjânia Alves Bezerra X X * 

Colégio Mun. G. 
Alb. Maranhão 

Edvânia Alves Bezerra X X * 
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Rosângela Inácio Almeida X X * 
Maria Silva Barbosa X X * 

José Cláudio Faustino X X * 
Maria José Ferreira X X * 

   X * 
Josué Marcolino da Silva X X * 

Ana Márcia Martins de Morais X X * 
Damiana Rosa Galvão  X X * 

Maria do Socorro Tenório X X * 
José Sérgio Gama da Silva X X * 

Terezinha Alves Feitosa X X * 
Rosilene Benício da Silva X X * 

Sineide Ferreira Alves X X * 
Maria de Lourdes Da Silva Gomes X X * 

 Cássio Alexandre da Cruz X X * 
Maria do Socorro Monteiro X X * 

Lucicleide R. da Silva X X * 
Marilene Brandão de Melo X X * 
Izabel Gabriel de Oliveira X X * 

Cícera Ferreira do Nascimento X X * 
Petrúcia Nunes de Barros X X * 

Mércia Rodrigues de Santana X X * 
Abel Luiz Carneiro dos Santos X X * 
Maria Helena Alves Bernardino X X * 

Maria de Lourdes Oliveira X X * 
Natália Cristina de Moura X X * 
Reneta Luciana A. Vieira X X * 

Maria Mércia  Bernardo da Silva X X * 
Roberta Cordeiro dos Santos X X * 

Roberto Abílio dos Santos X X * 
Silvânio Alves  X X * 

Maria Aline Silva X X * 
Eliane Liberato da Silva X X * 

Luiz Carlos Tenório de Carvalho X X * 
Fabiana Soares de Melo X X * 
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Isaias Fernandes X X * 
José Aparecido de Lima X X * 

Márcio Francisco da Silva X X * 
Maria do Carmo R. Silva X X * 

José Edvânica de Oliveira X X * 
Vanderlene Bezerra Silva X X * 

Gerlaine Inácio Severo X X * 
Cláudia Apolinário dos Santos X X * 

Valquíria Cândida N. de Oliveira X X * 
Alexandre Bezerra Neto X X * 

Vandson Ferreira da Silva X X * 
José Francisco Paulo da Silva X X * 

Geraldino de Melo * * X 
Sítio Jacaré Adriana Rodrigues da Silva * * X 

Sítio Timbaúba Maurício Leite Barbosa * * X 
Sítio Curral Novo Etério F. da Silva * * X 

S'tio Gato José Carlos A. Melo * * X 
Sítio Lageiro Alto João Barbosa da Silva * * X 

Valdenice Alves da Silva * * X Sítio Menino de 
For a José Francisco da Silva * * X 

Albertino Lima Ramos * * X Sítio Ribeira de 
Alto Evânia Marta Ramos * * X 

Sítio Serra da 
Prata José Ferreira dos Santos * * X 

Sítio Varginha Clotildes Soares da Silva * * X 
Estelita Maria de Lira * * X 

Sítio Quilombo José Roberto de Farias * * X 
Josefa Cristiane Carneiro * * X 

Ademario Gama Silva * * X 
Roberto da Silva * * X 

Sítio Beldroega Quitéria Barros Wanderley * * X 
Maria Aparecida Bezerra de Lima * * X 

Sítio Imprensa José Biluca de Lima * * X 
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ENTIDADES Nome 
  

Reunião do Fórum de Águas 
Belas           ( 05-11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 06-

11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 07-

11-2003) 

Sítio Barra Romualdo Menezes Delgado * * X 
Sítio Gibóia Maria do Socorro T. de Lima * * X 

sítio dos Patos Evanise Bezerra dos Santos * * X 
Vanderlândia Pereira da Silva * * X Associação Vida 

Nova José Wellington Pereira da Silva * * X 
Assoc. Malemba Erivaldo Rodrigues de Oliveira * * X 

José Inácio da Silva X * X Associação 
Macambira Rejane Inácio da Silva * * X 

Assoc. Barra do 
Vaqueiro Elias Tenório de Araújo * * X 

Associação 
Menino Jesus 

Praga Albertino Vieira Ramos X * * 
Assoc. Com. 

Cristo Rei Remi Aurélio Menezes Delgado * * X 
Clotildes Soares da Silva X * * Assoc. C. J. 

Jacob Ramos   * * * 
Assoc. Manoel 
Rodrigues de 

Melo Luiz Inácio de Melo X * * 
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ENTIDADES Nome 
  

Reunião do Fórum de Águas 
Belas           ( 05-11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 06-

11-2003) 

Reunião do Fórum de 
Águas Belas           ( 07-

11-2003) 

Claudio de Matos Filho X * X 
João Ramos Fontes * * X 

Aldo Márcio de Oliveira * * X 
Jorge Julião de Carvalho * * X 
Paulo Severino de Lima * * X 

L. Carvalho Barros * * X 
Jais S. da Silva * * X 

Moura Martins de Albuquerque * * X 
Reginaldo da Silva Wanderlei * * X 

Aldo Soares Wanderley * * X 
Gemerson Rodrigues dos Santos * * X 

C. Oliveira Filho * * X 
José Pereira da Costa Irmão * * X 

Renato Alexandre R. Wanderley * * X 
Assoc. Criadores 
e Produtores de 

Leite Isaura Maria de Melo * * X 
Centro de Apoio 

C. Torquardo Maria Leni Torres de Oliveira X * * 
João Marinho de Araújo X * X Centro S. V. Mª 

da Conceição João Alves dos Santos * * X 
Comunidade 

Funi-ô Ivone Pontes X * * 
Ana Marai de L. Rodrigues * * X 

José Barbosa da Silva * * X 
Ridalvo de Oliveira Melo * * X 

Cícera Sebastiana da Conceição * * X 
Genival José Brandão * * X 

Edilson Verissímo da Silva * * X 
Sociedade Civil José Carnuro de Carvalho * * X 
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MAPEAMENTO DAS REPRESENTATIVIDADES PARTICIPANTES DO FÓRUM MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS - 2004 

ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                 
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Assentamento Barra 
Nova José Sérgio Gomes da Silva X * * 

Sítio Punhão Vera Ferreira de Lira X * * 
Sebastião Audair de Lima Barros X X X 
Maria Jucineide Pessoa Oliveira * X * Igreja 
Maria José Pereira da Silva * * X 
Maria José Julieta de Matos X * * 
Cícero Antônio de Lira X * * 
José Cícero Barbosa da Silva X * * 

Associação dos 
Moradores de 

Tanquinhos de Baixo 
Nitalma Leito da Silva X * * 
Roberta P. Siqueira * * X 
Ivanildo da Silva * X * STR 
José Cicero Mendes X * * 

Coopanema Genival José Brandão X * * 
Aderlindo Lucio do Amorim * X * 
Ivane Pontes da Cruz X * X 
Manoel Carlos Siqueira X * X 
Nilde Pontes da Cruz Melo X * * 
Lúcio Flávio Ramos * * X 

Fulni-ô 

Patrícia Pontes Siqueira * X X 
Associação Fazenda 

Triunfo Ivanir Bezerra dos Santos X * * 

Giovani Tenório de Melo X * * 
Natália Cristina de Moura X * * 
Maria Raquel Silva Pinto Ramalho X * * 

Associação Ribeiro do 
Alto 

Renata Luciana Alves Vieira X * * 
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ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                 
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Sítio Bezerros Ivanildo da Silva X * * 
 José Carneiro de Carvalho  X X X 

Sítio Gonçalo 
Terezinha Bezerra  * X * 
Juvita Valentim de Lima Barbosa X * * 
Antônio Camilo de Lima X * X Associação Sítio Peba 
Jeremias Antônio de Lima * *  
Ana Paula B. de Lima * X * 
José Biluca de Lima X * X 
Maria Aparecida do Bezerra Lira X X X 

Associação Sítio 
Imprensa 

Maria Jose Julieta de Matos   X X 
Grancindo Gersina da Silva X * * Associação Assendino 

de Mota Marcelino B. dos Santos * X * 
Josefa Maria de Melo X * * Povoado São 

Raimundo * * * * 
Adelson Pereira * X * 
Reginaldo Pereira da Silva * * X 
José P. de Souza Duarte * * X 
José Evangelista dos Santos * * X 
Civalda Calixta da Silva * X * 
Leonardo Ponciano da Silva * * X 
Elvis de M. B. Sena * X * 

Associação Vida Nova 

José Wellington Pereira da Silva X X X 
Maria do Socorro Tito Rocha X * * 

Banco do Nordeste 
José Roberto de Araújo X * * 

Conselho de 
Desenvolvimento 

Sustentável 
Genivaldo Menezes Delgado X X X 
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ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                 
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Associação Produtores 
de Leite José Marcelo Pereira Leite X * * 

Prefeitura Municipal Cícero Eunios Rodrigues Murici X * * 
Associação 
Comunitária André de Santana Paixão X * * 

Associação dos 
Moradores do Sítio 

Jacaré 
Adriana Rodrigues da Silva X X * 

Erinaldo Silva * X X 
José Rosalvo da Silva X X X Sítio Cedro 
Selma Gomes da Rocha Silva * X * 

Associação 
Comunitária Sítio 

Ribeiro do Alto 
Maria Vilma de Moura Gama X * * 

Estelita Maria de Lira X * X 
Adilson Matias da Silva * * X 
Vera Ferreira de Lira Santos X * X 
Maria José dos Santos * * X 
José Roberto de Farias * X * 
Sebastão Agostinho dos Santos * X X 

Associação dos 
Moradores de 

Quilombo 

* *     
Severina Tereza de Barros X X X 

Conselho Tutelar 
Maria de Lourdes Melo   X X 

Associação 
Comunitária Maria de 

Souza 
Romualdo Menezes Delgado X * X 
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ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                 
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Ademar Martins dos Santos * * X 
José de Santana Melo * * X 
Maria da Silva Santos * X * 
Maria Célia dos Santos * X * 
Rosemari Costa Alexandre * X * 
Quitéria Maria da Fonte * X * 
Ernande P.  * X * 
José Leonardo Rodrigues da Rocha * X * 
Pedro Florentino dos Santos * X * 
Maria José Bezerra da Silva * X * 
Ana Kelly Mendes X * * 
Rinalvo Jorge Martins * * X 

Não Informada 

Nelicio Alves de Oliveira * * X 
Associação 

Comunitária Rua São 
Franciso 

Cícera Sabestiana da Conceição X * X 

Associação 
Comunitária Sítio Satos Ivanir Bezerra dos Santos X * * 

José Cícero Mendes X * * Sindicato dos 
Trabalhadores de 

Águas Belas José Ademar de Souza * * X 

Associação Sítio 
Molemba Erivaldo Rodrigues X X * 

Associação dos 
Moradores Sítio do 

Prata 
José Ferreira dos Santos * X * 
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ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                 
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Albertino Vieira Rodrigues * X * 
Remi Aurélio Mendes Delgado * * X 
José Cristiano A. Feitosa * * X 

Associação 
Assentamento Cristo 

Rei 
Roselene Alves L. Rodrigues * * X 

IPA Marcos José da Silva * X * 
Secretaria de 

Agricultura Municipal Francisco Carlos V. de Lyra * X * 

Comércio Local Maria Ines da Silva * X X 
Elias Tenório de Araújo * X X 
José Pereira * * X 
Manoel Rodrigues Rocha * X * 
Maria José Gouveia * X * 

  

José Pedro Gabriel * X * 
José Sérgio Gama da Silva * X * 
Lenildo da silva * X * Associação Sítio 

Jacaré 
* * * * 

Associação Sítio Barra Maria Rita de Menezes * X * 
Associação 

Comunitária José 
Jacolé de Ramos 

Clotildes soares da Silva * X * 

Sebastião Rodrigues de Melo Júnior * * X 
Cláudio Q. Oliveira Filho * * X 
Sérgio Ricardo P. * * X 

Associação dos 
Criadores 

José Marcelo P. Leite * X * 
Reginaldo B. Oliveira * X * 

Sítio Lajeiro Alto 
Americo C. Carvalho * X * 
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ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Sítio Poço Novo Juvenal de Lira Freitas * X * 
Associação Urbana Maria Leni T. de Oliveira * X * 

Natália Cristiana de Moura * * X 
Jaqueloine Maria dos Santos * * X 
Luzia Jossiane da Silva Paz * * X 
Renata Luciana Alves Vieira * * X 
Maria Raquel Silva Pinto Ramalho * * X 
Evania Marta Ramos * * X 
Roberto Gama da Silva * X * 
Joseneide Maria dos Santos Rocha * * X 
Maria Vilma de Moura Gama * * X 
Albertino L. Ramos * * X 

Associação Menino 
Jesus de Praga 

Zilda Nemézio da Silva * * X 
Fundação A.R.C.E.S 
Unidos do Comunaty Abílio Samuel A.M.Feitoza 

* X * 

Associação São 
Francisco Cícera Sebastiana da Conceição * X * 

Cooperativas de 
Agricultores Familiares Genival José Brandão * X * 

Maria de Lourdes dos Santos * X * 
Sítio Serra da Prata 

Vanderlania dos Santos * X * 
Manoel Aparecido * X * 

Sítio Barra do Brito 
Djamir alves de Oliveira * X * 
Estefano S. Albuquerque G. * * X 

Apicultura - Xixaclá 
Robério Cordeiro dos Santos * * X 
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ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                 
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Grancinda da Silva * * X Sítio Balança 
Marcelino Barbosa dos Santos * * X 
José Ivandir da Silva * * X 

Jovens 
Geovane Tenório de Melo * * X 
Francisco Romero Freire Soares * * X 

Prefeitura Municipal 
Cícero Eunios Rodrigues * * X 

Associação Bezerra Ivanildo da Silva * * X 
José Aurélio * * X 
Irani Tenório * * X 

Associação dos 
Produtores de Águas 

Belas Luis Martins Cavalcante Jr. * * X 
Luiz Molino Cavalcante * * X 
José Leopoldo de Carvalho * * X 
João Luiz C. De Carvalho * * X 
José Luciano Alves Cavalcante * * X 
José Ronaldo C. Machado * * X 
Jaime Ramos Machado * * X 

Associação Sítio dos 
Viados 

José Cícero Barbosa Silva * * X 
Associação Fonclasa Iveraldo Pereira Júnior * * X 

Associação 
Comunitária de 

Macambira Tavares Leite da Silva 
* * X 

Alfredo Jorge da Silva * * X Associação Meninos de 
Fora José Francisco da Silva X * X 

José Evangelista dos Santos * * X 
Associação Barra Nova 

José de Souza Duarte * * X 
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ENTIDADE NOME 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS  BELAS                 
DATA: 05/11/04 : 45 

participantes 

FÓRUM 
MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS                                             

DATA: 06/08/04 : 
58 participantes 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DO 
FÓRUM MUNICIPAL DE 
ÁGUAS BELAS DATA: 

12/11/04 : 83 participantes 

Secretaria de Ação 
Social Clóvis Romero F.  * * X 

Secretaria Municipal de 
Educação Keyla Leite da Silva * * X 

Associação Sítio 
Timbaúba Maurício Leite Barbosa * * X 

Associação 
Comunitária Sítio Prata Luiz Ferreira dos Santos * * X 
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MAPEAMENTO DAS REPRESENTATIVIDADES PARTICIPANTES DO FÓRUM MUNICIPAL EM ÁGUAS BELAS- 2005 

ENTIDADE  NOME 

REUNIÃO 
DO FÓRUM  
MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

29/03/2005 

REUNIÃO DO 
FÓRUM  

MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

17/05/2005 

REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DO  
FÓRUM MUNICIPAL DE 

ÁGUAS BELAS                                   
Data: 06/06/2005 

Francisco Romero Freire Soares * X * 
Prefeitura Emília Alves de Oliveira * X * 

Secretaria Municipal de Educação Keyla Leite da Silva X * X 
Câmara de Vereadores Erivaldo Tenório de Carvalho X X X 

  José Emerson de Almeida X X * 
Secretaria de Agricultura Francisco Carlos V. de Souza X * X 

Secretaria de Desenvolvimento Social Ricardo Malta Gondim Reis * * X 
Secretaria de Administração e Planejamento Francisco Romero Freire Soares X * * 

Josué Ferreira Barbosa X * * 
Câmara Municipal Aldo Maranhão X * * 

Centro Social V. Mª Conceição João Marinho de Araújo X X X 
Cícero E. Rodrigues * X * 

STR José Cícero Mendes * X * 
CODESAB Genivaldo Menezes Delgado * X * 

Sindicato e Comunidade de Araújo Rosilene Alves de Lima Rodrigues * * X 
Pastoral da Criança Maria Jucineide Pessoa de Oliveira X   * 

Igreja Evangélica José Paulo Marques * * X 
Igreja Católica Sebastiana Audair de L. Barros * * X 

MLST Silvio Gomes de Sá * * X 
Eliane R. do R. * * X 

Pronera Leonardo R. Rezende * * X 
Josenilda B. da S. Santos * * X 

Sindicato - SINTRAF Cícero E. Rodrigues Murici * * X 
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ENTIDADE  NOME 

REUNIÃO 
DO FÓRUM  
MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

29/03/2005 

REUNIÃO DO 
FÓRUM 

MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

17/05/2005 

REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO 

FÓRUM  MUNICIPAL  DE 
ÁGUAS BELAS                                   
Data: 06/06/2005 

Maria Luiza Pereirra da Silva * * X 
INCRA Patrícia Queiroz * * X 

Renascer - Recife Raquel Bianor da Silva * * X 
Charles F. Leão * * X 

Renascer José Ricardo Jucá Sampaio * * X 
Conselho Desenvolvimento Sustentável José Cícero Mendes * * X 

UFRPE Francisco Castro * * X 
Banco do Brasil Francisco Rodrigues Lopes Júnior * X * 
SEDUC/GAM Telma Lúcia Cardial da Silva * * X 

Associação Urbana Conselho Tutelar Maria Lourdes C. Melo * * X 
Associação Mimonde José Francisco da Silva * * X 

Associação Comércio Local Maria José da Silva (Giselia) * * X 
Associação C. Mocambira Rejane Inácio da Silva X * * 

Renata Luciana Alves Vieira X * * 
Josineide Maria Santos Rocha X * * 
Maria Vilma de Moura Gama X X X 
Luzia Jassiane da Silva Paz X * X 
Josefa Lucineide dos Santos * * X 

Associação Menino Jesus de Praga Geoane Tenório de Melo X * * 
Lucineide Ferreira de Lima X * * 
Maria Ferreira de Lima Silva X * * 
Erivaldo R. de Oliveira X * * 

Associação Sítio Malembá Maria Aparecida B. de Lima X * * 
Associação Sítio Barragem do Ipanema Eugênio Edgar   * X 

Associação Sítio Imprensa Ana Paula Briano de Lima X * * 
  Marcelino Barbosa dos Santos X * X 
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ENTIDADE  NOME 

REUNIÃO 
DO FÓRUM  
MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

29/03/2005 

REUNIÃO DO 
FÓRUM  

MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

17/05/2005 

REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO 

FÓRUM  MUNICIPAL  DE 
ÁGUAS BELAS                               
Data: 06/06/2005 

Associação Comunitária Menino de For a José Francisco da Silva * X * 
Associação Comercial Frei Damião José Pedro da Silva * * X 

Associação da Libertação Itaíba José Edvaldo dos Santos * * X 
Associação Nossa Senhora de Fátima José Remir Filho X * * 

Elias Tenório de Araújo * X * 
  Adauto Lopes de Andrade X * * 

Cristina Marai da Silva X * * 
Maria Zélia Silva Ferreira X * * 

Associação José Jacob Ramos Clotilde Soares da Silva X X * 
Associação Curral Velho Aderval Ferreira de Carvalho * * X 

L. Pereira da Silva * * X 
Jânio Hélio A. da Silva * * X Ass. Rural Comunitária Sítio Cachoeirinha 
José Jonoaldo A. da Silva * * X 

Assoc. C. Gercina Mª de Souza Romualdo Menezes Delgada * X X 
* * * * 

Associação dos Moradores Sítio da Pata Luiz Ferreira dos Santos * X X 
Roberto dos Santos * * X 
João Tenório de Araújo * X * 
Gilvânia Maria da Silva * X * 
José Cleber de Gouveia * X * 

Associação do Curral Novo Ivanildo Tenório de Carvalho X * * 
* * * * 

Associação Varginha Rivaldo da Silva Melo X * * 
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ENTIDADE  NOME 

REUNIÃO 
DO FÓRUM  
MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

29/03/2005 

REUNIÃO DO 
FÓRUM  

MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

17/05/2005 

FÓRUM  
EXTRAORDINÁRIO NO 
MUNICIPAL  DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 06/06/2005 

Josefa Cristiane Carneiro Santos Silva X X * 
Ademario Gama Silva * X * 
* * * * 

Associação Beldoegra Ivaldo Cordeiro Wanderley X X X 
Associação Fazenda Lageiro Alto Reginaldo Bernardo de Oliveira X * * 
Associação Serra dos Caboclos José Adeilson Matias da Silva * X * 

Associação St. Cedro José Rosalvo da Silva X * * 
Luiz Ferreira dos Santos X * * 

Associação Sítio Serra da Prata José Ferreira dos Santos X X * 
Estelita Maria de Lira X X X 
Sebastião Agostinho dos Santos X X * 
José Roberto de Farias X X * 
Cícero Agostinho dos Santos * X X 
* * * * 

Associação Quilombola Vera Ferreira de Lira Santos X X X 
Marlene Lira Pereira X * * 
Antônio Bezerra dos Santos X * * 
Leonardo Ponciano da Silva * X * 

Associação Vida Nova Civalda Calixta da Silva X * * 
Ana Lúcia Barbosa X * * 
Sérgio Ricardo B. X X X 
José Marcelo P. Leite * X X 

Associação Criad. Prod. de Leite João Gomes da Silva X * * 
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ENTIDADE  NOME 

REUNIÃO 
DO FÓRUM  
MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

29/03/2005 

REUNIÃO DO 
FÓRUM  

MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

17/05/2005 

FÓRUM  
EXTRAORDINÁRIO NO 
MUNICIPAL  DE ÁGUAS 

BELAS                       
Data: 06/06/2005 

Robério Cordeiro dos Santos X * * 
Iveraldo Pereira Barbosa X X X 
Cláudio Pereira Barbosa X * * 
Maria Conceição Marques Souza X X * 
Alcione Ferreira de Sá X * * 
Célio Machado X * * 
Irailton Pereira de Araújo X * * 
Valdicleno Pereira X * * 
Djalma Arques Sousa * X * 
Walyson Ferreira de Sá * X * 

Associação Infotaba - Fulni-ô Lúcio Flávio Ramos X X * 
Rafael Jonas Gomes Soares X * * 
Lucivânio da Silva Barros X * * 
Ana Paula Araújo Floriano X * * 

Associação de Piscicultura Maria Leila Tenório Silva X * * 
Assentamento Barra Nova João Francisco da Silva X X * 
Associação de Cerquinha Sebastião Marcos * X * 
Assentamento Cristo Rei Remi Aurélio Menezes Delgado * * X 

Andrelina Tenório dos Santos * * X 
Assentamento São José Sebastião G. de Oliveira * * X 

Antônio Camilo de Lima X * * 
Sítio Peba Celina Otacília Barbosa X * * 
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ENTIDADE  NOME 

REUNIÃO 
DO FÓRUM  
MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

29/03/2005 

REUNIÃO DO 
FÓRUM  

MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

17/05/2005 

FÓRUM  
EXTRAORDINÁRIO NO 
MUNICIPAL  DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 06/06/2005 

Maria Raquel Silva Pinto Ramalho * X * 
Maria José da Silva Moura * X * 
Francisca Gama de Oliveira * X * 
Zilda Menezes da Silva * X * 

Sítio Ribeiro do Alto Rosângela Maria da Silva Ferreira * X * 
Sítio da Cobra José Carlos Albuquerque * * X 
Sítio Serrote Ana Bezerra dos Santos * * X 
Sítio Garcia José Remir Filho * X * 

Sítio Gonçalo  José Carmiro de Carvalho X X X 
Sítio Alto do Felipo José Maria Barbosa * * X 

Sítio Imprensa Ana Paula Baiano de Lima * X * 
Sítio Araújo José Wellington A. Rodrigues * X * 
Sítio Tapuio José Carlos Teles de Carvalho X * * 
SINTRAF Cícero Rodrigues X * * 

Coopanema Iracindo da Silva X * * 
Ivan Luiz da Costa X X * 
Marcos José da Silva X * * 

IPA Ilka Miranda Alves X X * 
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ENTIDADE  NOME 

REUNIÃO 
DO FÓRUM  
MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

29/03/2005 

REUNIÃO DO 
FÓRUM  

MUNICIPAL  
DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 

17/05/2005 

FÓRUM  
EXTRAORDINÁRIO NO 
MUNICIPAL  DE ÁGUAS 

BELAS                                   
Data: 06/06/2005 

Adelson Pereira da Silva X * * 
Genivaldo Menezes Delgado X * * 
André de Santana Paixão X * * 
José Marcelo Pereira Leite X * * 
S. Lira Feitosa X * * 
Emílio A. de Oliveira X * * 
Reginaldo Pereira da Silva X * * 
Evilânia G. Freitas X * * 
Alan Roberto dos Santos Silva X * * 
Dajilton Martins da Silva * X * 
Cícero Bezerra de Albuquerque * X * 
José Teodoro * X * 
Maria A. da Gama * X * 
José Gilson da Silva * X * 
Manoel Quirino * X * 

Sociedade Civil Maria Inêz da Silva X * * 
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ANEXO 9: DECRETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CNDRS 

 

 Presidência da República 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO No 3.200, DE 6 DE OUTUBRO DE 1999. 

Revogado pelo Decreto nº 
3.508, de 14.6.2000 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural - CNDR e 
sobre o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - PRONAF, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 16, § 6o, da Lei no 9.649, 
de 27 de maio de 1998, e no art. 6o da Medida Provisória no 1.911-10, de 24 de 
setembro de 1999, 

        D E C R E T A : 

        Art. 1o  O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural - CNDR, integrante do 
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária, tem por finalidade 
deliberar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural, que se constituirá das 
diretrizes, dos objetivos e das metas do Programa Nacional de Reforma Agrária e do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, cabendo-lhe: 

        I - coordenar, articular e propor a adequação de políticas públicas federais às 
necessidades da reforma agrária e da agricultura familiar; 

        II - aprovar a programação físico-financeira anual do PRONAF e do Programa 
Nacional de Reforma Agrária, acompanhar seu desempenho e apreciar os pertinentes 
relatórios de execução; 

        III - articular-se, orientar e coordenar as ações dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Desenvolvimento Rural, que venham a se formar por livre determinação 
dos Estados e Municípios, com objetivos similares em seu âmbito de atuação e sejam 
pelo CNDR reconhecidos; 

        IV - proceder a estudos de avaliação do PRONAF e do Programa Nacional de 
Reforma Agrária e propor redirecionamentos; 

        V - aprovar o seu regimento interno, que disporá, também, sobre as atribuições, a 
composição e o funcionamento das Câmaras Técnicas que integram sua estrutura 
deliberativa; 



 

 

233 

        VI - outras competências e atribuições que vierem a lhe ser cometidas; 

        Art. 2o  Integram o CNDR: 

        I - o Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária, que o presidirá; 

        II - os seguintes Ministros de Estado ou seu representante: 

        a) do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

        b) da Agricultura e do Abastecimento; 

        c) do Trabalho e Emprego; 

        d) da Educação; 

        e) da Saúde; 

        f) da Integração Nacional; 

        g) do Meio Ambiente; 

        III - o Secretário-Executivo do Programa Comunidade Solidária; 

        IV - o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 

        V - três representantes de Estados, Distrito Federal e Municípios; 

        VI - dois representantes de entidades civis, de âmbito nacional, representativas 
dos trabalhadores rurais; 

        VII - dois representantes de entidades civis de âmbito nacional, representativas de 
beneficiários de projetos de assentamento integrantes de programas de reforma 
agrária; 

        VIII - dois representantes de entidades civis, de âmbito nacional, que exerçam 
ações relacionadas com o desenvolvimento rural sustentado; 

        IX - um representante das cooperativas de pequenos produtores rurais. 

        § 1o  Os membros do CNDR de que tratam os incisos V a IX, assim como os seus 
respectivos suplentes, serão designados pelo Ministro de Estado Extraordinário de 
Política Fundiária, mediante indicação pelos Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal, pelos Prefeitos Municipais e pelos titulares das entidades representadas. 

        § 2o  Os representantes de que tratam os incisos VI a IX terão mandato de dois 
anos, renovável por igual período. 
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        § 3o  A participação no CNDR não será remunerada, sendo considerada, para 
todos os efeitos, serviço público relevante. 

        Art. 3o  A estrutura de deliberação do CNDR compõe-se de: 

        I - Plenário; 

        II - Câmaras Técnicas. 

        § 1o  O Plenário deliberará ordinariamente a partir de propostas das Câmaras 
Técnicas e, extraordinariamente, sem o assessoramento dessas Câmaras, quando 
entender que determinada matéria requeira solução imediata. 

        § 2o  Nos casos de relevância e urgência, o Presidente do CNDR poderá deliberar 
ad referendum do Plenário. 

        § 3o  O CNDR deliberará por maioria simples, presente, no mínimo, a metade de 
seus membros. 

        § 4o  Nas deliberações do CNDR, o seu Presidente terá, além do voto ordinário, o 
de qualidade. 

        § 5o  Em suas ausências e impedimentos, o Presidente do CNDR será substituído 
pelo Secretário-Executivo do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política 
Fundiária. 

        § 6o  Poderão ser atribuídas, no regimento interno do CNDR, alçadas decisórias 
para as Câmaras Técnicas. 

        § 7o  Poderão participar das reuniões do Plenário e das Câmaras Técnicas, sem 
direito a voto e a convite dos respectivos presidentes, autoridades e outros 
representantes dos setores público e privado, quando necessário ao aprimoramento ou 
esclarecimento da matéria em discussão. 

        Art. 4o  O Presidente do CNDR designará o Secretário-Executivo Nacional do 
CNDR. 

        Parágrafo único.  Caberá ao Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de 
Política Fundiária prover os serviços de secretaria do CNDR. 

        Art. 5o  O PRONAF, instituído pelo Decreto no 1.946, de 28 de junho de 1996, com 
a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído 
pelos agricultores familiares, passa a reger-se pelas disposições deste Decreto. 

        Art. 6o  O PRONAF assenta-se na estratégia da parceria entre a administração 
pública federal, estadual, distrital e municipal, a iniciativa privada e os agricultores 
familiares e suas organizações. 
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        Parágrafo único.  A aplicação de recursos do Governo Federal no PRONAF 
depende da adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, da 
iniciativa privada e dos agricultores familiares às normas operacionais do programa e à 
efetivação de suas contrapartidas. 

        Art. 7o  As ações do PRONAF serão orientadas pelas seguintes diretrizes: 

        I - melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante 
promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento de sua capacidade 
produtiva e abertura de novas oportunidades de emprego e renda; 

        II - proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante 
estímulos à pesquisa, ao desenvolvimento e à difusão de técnicas adequadas à 
agricultura familiar, com vistas ao aumento da produtividade do trabalho agrícola, 
conjugado com a proteção do meio ambiente; 

        III - fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar, proporcionando-
lhe novos padrões tecnológicos e gerenciais; 

        IV - adequar e implantar a infra-estrutura física e social necessária ao melhor 
desempenho produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços de apoio à 
implementação de seus projetos, à obtenção de financiamento em volume suficiente e 
oportuno, dentro do calendário agrícola, e o seu acesso e permanência no mercado, em 
condições competitivas; 

        V - atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, estadual, 
distrital e federal pelos agricultores familiares e suas organizações; 

        VI - agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os benefícios 
proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores 
familiares e suas organizações; 

        VII - buscar a participação dos agricultores familiares e de seus representantes nas 
decisões e iniciativas do Programa; 

        VIII - promover parcerias entre os poderes públicos e o setor privado para o 
desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter apoio e fomentar 
processos autenticamente participativos e descentralizados; 

        IX - estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento que estejam 
sendo executadas pelos agricultores familiares e suas organizações, nas áreas de 
educação, formação, pesquisas e produção, dentre outras; 

        X - apoiar as atividades voltadas para a verticalização da produção dos 
agricultores familiares, inclusive mediante financiamento de unidades de 
beneficiamento e transformação, para o desenvolvimento de atividades rurais não-
agropecuárias, como o artesanato, a indústria caseira e o ecoturismo, e para o 
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associativismo e o cooperativismo, notadamente como forma de elevar seus poderes de 
barganha e de facilitar a absorção de tecnologias. 

        Art. 8o  Para os efeitos deste Decreto, os beneficiários de projetos de 
assentamento integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária são considerados 
agricultores familiares, desde que enquadrados nos parâmetros do PRONAF. 

        Art. 9o  Caberá ao Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política 
Fundiária planejar, coordenar e supervisionar o PRONAF, competindo-lhe, 
especialmente: 

        I - promover gestões e apoiar a reorganização institucional que se fizer necessária 
junto aos órgãos federais que atuem no setor, bem como junto aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, visando a adequação das políticas públicas aos objetivos do 
PRONAF; 

        II - apoiar e promover, em parceria com os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e os agentes financeiros, linhas de financiamento para a adequação e 
implantação da infra-estrutura física e social necessária ao desenvolvimento e à 
continuidade da agricultura familiar; 

        III - propor mecanismos adequados à concessão de crédito aos agricultores 
familiares, orientando-os sobre os respectivos procedimentos de acesso e de 
reembolso; 

        IV - levar em consideração, na formulação das políticas de preços agrícolas, a 
realidade da agricultura familiar, promovendo, ainda, a criação de centros primários de 
comercialização e a redução da cadeia de intermediários; 

        V - promover ações para a capacitação e profissionalização dos agricultores 
familiares e de suas organizações e parceiros, de modo a proporcionar-lhes os 
conhecimentos, as habilidades e as tecnologias indispensáveis ao processo de 
produção, beneficiamento, agroindustrialização e comercialização, assim como para a 
elaboração e o acompanhamento dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural -
 PMDR; 

        VI - assegurar o caráter descentralizado de execução do PRONAF e o 
estabelecimento de processos participativos dos agricultores familiares e de suas 
organizações, na implementação e avaliação do PRONAF. 

        Art. 10.  O PRONAF será constituído por organismos co-participantes, cujas ações 
confluirão para os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural - CMDR, Conselhos 
Estaduais do PRONAF e Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural - CNDR. 

        § 1o  Integram a estrutura do PRONAF, no plano municipal, mediante adesão 
voluntária: 
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        I - os Municípios, cabendo-lhes: 

        a) instituir, em seu âmbito, o CMDR e o PMDR; 

        b) participar do CMDR e da execução, do acompanhamento e da fiscalização das 
ações do PMDR; 

        c) celebrar acordos, convênios e contratos no âmbito do PRONAF; 

        d) aportar as contrapartidas de sua competência; 

        e) promover a divulgação e articular o apoio político-institucional ao PRONAF; 

        II - o CMDR, o qual terá como membros, representantes do poder público, dos 
agricultores familiares e das entidades parceiras, inclusive das vinculadas à proteção do 
meio ambiente, cabendo-lhe: 

        a) analisar a viabilidade técnica e financeira do PMDR e o seu grau de 
representatividade das necessidades e prioridades dos agricultores familiares; 

        b) aprovar em primeira instância o apoio do PRONAF a projetos contidos no 
PMDR, relatando o Plano à Secretaria-Executiva Estadual do PRONAF; 

        c) negociar as contrapartidas dos agricultores familiares, da Prefeitura Municipal, 
do Estado e dos demais parceiros envolvidos na execução do PMDR; 

        d) fiscalizar a aplicação dos recursos do PRONAF no Município; 

        e) articular-se com as unidades locais dos agentes financeiros, com vistas a 
solucionar eventuais dificuldades na concessão de financiamentos aos agricultores 
familiares, relatando ao Conselho Estadual do PRONAF os casos não solucionados; 

        f) elaborar e encaminhar à Secretaria-Executiva Estadual do PRONAF pareceres e 
relatórios periódicos sobre a regularidade da execução físico-financeira do PMDR; 

        g) promover a divulgação e articular o apoio político-institucional ao PRONAF; 

        III - os agricultores familiares, aos quais cabe: 

        a) apresentar e priorizar suas demandas; 

        b) participar da execução do PRONAF; 

        c) aportar as contrapartidas de sua competência; 

        IV - as organizações de agricultores familiares, cabendo-lhes: 
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        a) formular propostas de ação compatibilizadas com as demandas dos agricultores 
familiares; 

        b) participar da elaboração e da execução do PMDR e do acompanhamento e 
fiscalização das ações do PRONAF; 

        c) celebrar e executar acordos, convênios e contratos com órgãos da 
administração pública e entidades parceiras privadas; 

        d) aportar as contrapartidas de sua competência; 

        V - as entidades parceiras, públicas e privadas, que, direta ou indiretamente, 
desenvolvam ações relacionadas com o desenvolvimento rural e a proteção ambiental, 
cabendo-lhes: 

        a) participar da elaboração e da execução do PMDR, dentro de suas áreas de 
atuação específica; 

        b) aportar as contrapartidas de sua competência; 

        c) colaborar na elaboração de relatórios de execução físico-financeira do 
PRONAF. 

        § 2o  Integram a estrutura do PRONAF, no plano estadual, mediante adesão 
voluntária: 

        I - o Estado, cabendo-lhe: 

        a) instituir, em seu âmbito, o Conselho Estadual do PRONAF e sua Secretaria-
Executiva Estadual; 

        b) participar da execução, do acompanhamento e da fiscalização do Programa no 
âmbito estadual; 

        c) celebrar acordos, convênios e contratos com órgãos da administração pública e 
com entidades parceiras privadas; 

        d) aportar as contrapartidas de sua competência; 

        e) promover a divulgação e articular o apoio político-institucional ao PRONAF; 

        II - o Conselho Estadual do PRONAF, que terá como membros representantes, no 
âmbito estadual, do poder público, das organizações dos agricultores familiares e das 
entidades parceiras, inclusive das vinculadas à proteção do meio ambiente, cabendo-
lhe: 
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        a) analisar o apoio do PRONAF a projetos contidos nos PMDR, relatando os 
Planos à Secretaria-Executiva Nacional do PRONAF; 

        b) promover a interação entre o Estado e os Municípios e as entidades parceiras, 
com vistas à obtenção de suas contrapartidas aos PMDR; 

        c) acompanhar e avaliar a execução do PRONAF no âmbito estadual; 

        d) elaborar propostas de políticas públicas a serem encaminhadas aos órgãos da 
administração estadual e federal; 

        e) articular-se com as unidades administrativas estaduais dos agentes financeiros, 
com vistas a solucionar eventuais dificuldades encontradas, a nível municipal, na 
concessão de financiamentos aos agricultores familiares, relatando ao CNDR os casos 
não solucionados; 

        f) promover a divulgação e articular o apoio político-institucional ao PRONAF;  

        III - a Secretaria-Executiva Estadual do PRONAF, a ser chefiada por Secretário-
Executivo Estadual, designado pelo Governo do Estado, cabendo-lhe: 

        a) analisar os PMDR, relatando-os ao Conselho Estadual do PRONAF; 

        b) implementar decisões do Conselho Estadual; 

        c) monitorar e avaliar a execução dos PMDR, relatando ao Conselho Estadual; 

        d) emitir pareceres técnicos. 

        § 3o  Integram a estrutura do PRONAF, no plano nacional: 

        I - o Governo Federal, por intermédio do CNDR e sua Secretaria-Executiva, que 
funcionarão no âmbito do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política 
Fundiária, cabendo àquela Secretaria-Executiva: 

        a) implementar as deliberações do CNDR; 

        b) analisar e aprovar o apoio do PRONAF a projetos contidos nos PMDR; 

        c) propor normas operacionais para o PRONAF; 

        d) promover estudos com vistas à adequação de políticas públicas às 
necessidades da agricultura familiar; 

        e) elaborar a proposta de programação físico-financeira anual do PRONAF, 
monitorar e avaliar sua execução, relatando ao CNDR; 
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        f) receber pedidos, preparar acordos, convênios e contratos e promover a 
liberação de recursos para o financiamento dos projetos aprovados no âmbito dos 
PMDR; 

        g) emitir pareceres técnicos; 

        h) promover a divulgação e articular o apoio político-institucional ao PRONAF; 

        II - as Superintendências Regionais do INCRA, cabendo-lhes: 

        a) assessorar os Estados e os Municípios, as organizações de agricultores 
familiares e as entidades parceiras, na elaboração dos processos para celebração de 
convênios, no âmbito do PRONAF;  

        b) fiscalizar a aplicação dos recursos dos convênios de que trata a alínea anterior; 

        c) emitir pareceres técnicos sobre a execução dos convênios correspondentes; 

        d) promover a divulgação e articular o apoio institucional ao PRONAF; 

        III - os órgãos e as entidades de âmbito nacional, públicos e privados, vinculados à 
agricultura e à proteção do meio ambiente, cabendo-lhes: 

        a) participar, mediante articulação da Secretaria-Executiva Nacional do PRONAF, 
de estudos e debates com vistas à adequação de políticas públicas à realidade sócio-
econômica da agricultura familiar; 

        b) mobilizar recursos financeiros, materiais e humanos, em suas respectivas áreas 
de atuação, para o apoio às ações do PRONAF; 

        c) participar da operacionalização, do acompanhamento e da avaliação do 
PRONAF, segundo suas atribuições e aptidões institucionais; 

        d) mobilizar e orientar suas unidades estaduais e municipais, no sentido de 
integrá-las na operacionalização dos PMDR. 

        § 4o  O diposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal. 

        Art. 11.  O Secretário-Executivo Nacional do CNDR desenvolverá gestões junto 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no sentido de apoiar a constituição, 
no âmbito de suas respectivas competências, dos conselhos estaduais, distrital e 
municipais de desenvolvimento rural, para interagirem com o CNDR. 

        Art. 12.  O financiamento da produção dos agricultores familiares e de suas 
organizações será efetuado pelos agentes financeiros, no âmbito do PRONAF, segundo 
normas específicas a serem estabelecidas nas instâncias competentes, contemplando, 
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inclusive, a assistência técnica, de modo a atender adequadamente às características 
próprias desse segmento produtivo. 

        § 1o  Nos financiamentos de que trata este artigo, será dado prioridade ao 
investimento e ao custeio associado ao investimento de propostas de candidatos 
localizados em municípios nos quais já tenham sido instituídos o CMDR e o PMDR, 
sem exclusão, porém, dos financiamentos para custeio isolado e, ainda, de candidatos 
localizados nos demais municípios, na medida das disponibilidades de recursos. 

        § 2o  As propostas de financiamento apresentadas pelos agricultores familiares e 
suas organizações prescindem do exame pelos Conselhos do PRONAF e devem ser 
submetidas diretamente ao agente financeiro, a quem cabe analisá-las e deferi-las, 
observadas as normas e prioridades do Programa. 

        Art. 13.  O Conselho Nacional do PRONAF, de que trata a alínea "b" do § 3o do art. 
4o do Decreto no 1.946, de 1996, ficará automaticamente extinto na data de instalação 
do CNDR. 

        Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 15.  Fica revogado o Decreto no 1.946, de 28 de junho de 1996, ressalvado o 
disposto no art. 13. 

Brasília, 6 de outubro de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Marcus Vinicius Pratini de Moraes 
Paulo Renato de Souza 
Francisco Dornelles 
José Serra 
José Sarney Filho 
Fernando Bezerra 
Raul Belens Jungmann Pinto 
Silvano Gianni 
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ANEXO 10 :   DECRETO REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CDRS, 2000 

 

 

Presidência da República 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO No 3.508, DE 14 DE JUNHO DE 2000. 

Revogado pelo Decreto nº 3.992, 
de 30.10.2001 

Dispõe sobre o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - CNDRS, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 16, inciso IX, da Lei no 
9.649, de 27 de maio de 1998, e no art. 6o da Medida Provisória no 1.999-19, de 8 de 
junho de 2000, 

        D E C R E T A : 

TÍTULO I 

DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - 
CNDRS 

  

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CNDRS 

        Art. 1o  O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CNDRS, 
órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, tem por finalidade deliberar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - PNDRS, que se constituirá das diretrizes, dos objetivos e das metas dos 
Programas Nacional de Reforma Agrária, Fundo de Terras e Reforma Agrária - Banco 
da Terra, de Fortalecimento da Agricultura Familiar e de Geração de Renda do Setor 
Rural, cabendo-lhe:  

        I - coordenar, articular e propor a adequação de políticas públicas federais às 
necessidades da reforma agrária e da agricultura familiar, na perspectiva do 
desenvolvimento rural sustentável; 

        II - aprovar a programação físico-financeira anual dos Programas que integram o 
PNDRS, acompanhar seu desempenho e apreciar os pertinentes relatórios de 
execução;  
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        III - aprovar anualmente o plano de safra da agricultura familiar, com previsão de 
recursos, distribuição geográfica e sazonal dos financiamentos, assim como sua 
destinação por categoria de produtores;  

        IV - aprovar os planos de trabalho dos agentes financeiros a serem executados 
com os recursos provenientes do Orçamento Fiscal da União, do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador e dos Fundos Constitucionais para promover o cumprimento dos objetivos 
e metas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -PRONAF e 
de seus planos de safra correspondentes;  

        V - orientar os Conselhos Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, constituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em 
seu âmbito de atuação, e que sejam pelo CNDRS reconhecidos; 

        VI - promover estudos de avaliação dos Programas que integram o PNDRS e 
propor redirecionamentos; 

        VII - aprovar o seu regimento interno, que disporá, também, sobre as atribuições, a 
composição e o funcionamento das Câmaras Técnicas que integram sua estrutura; 

        VIII - exercer outras competências e atribuições que lhe forem cometidas. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CNDRS 

        Art. 2o  Integram o CNDRS: 

        I - o Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, que o presidirá; 

        II - os seguintes Ministros de Estado ou seus representantes: 

        a) do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

        b) da Agricultura e do Abastecimento; 

        c) do Trabalho e Emprego;  

        d) da Educação; 

        e) da Saúde; 

        f) da Integração Nacional;  

        g) do Meio Ambiente; 

        h) da Fazenda; 
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        III - o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 

        IV - o Secretário-Executivo do Programa Comunidade Solidária; 

        V - três representantes de Estados ou do Distrito Federal e de Municípios; 

        VI - dois representantes de entidades civis sem fins lucrativos, de âmbito nacional, 
representativas dos trabalhadores rurais; 

        VII - dois representantes de entidades civis sem fins lucrativos, de âmbito nacional, 
representativas de beneficiários de projetos de assentamentos integrantes de 
programas de reforma agrária; 

        VIII - dois representantes de entidades civis sem fins lucrativos, que exerçam 
ações relacionadas com o desenvolvimento rural sustentável; 

        IX - um representante de entidade civil sem fins lucrativos, relacionada ao setor da 
produção agrícola ou primária; e 

        X - um membro de cooperativas de pequenos produtores rurais. 

        § 1o  Os membros titulares que integram o CNDRS indicarão os respectivos 
suplentes.  

        § 2o  Os membros do CNDRS de que tratam os incisos V a X, assim como os seus 
respectivos suplentes, serão designados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário, mediante indicação pelos Governadores dos Estados ou do Distrito Federal, 
pelos Prefeitos Municipais e pelos titulares das entidades representadas. 

        § 3o  Os representantes de que tratam os incisos V a X terão mandato de dois 
anos, renovável por igual período. 

        § 4o  A participação no CNDRS não será remunerada, sendo considerada serviço 
público relevante. 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO DO CNDRS 

        Art. 3o A estrutura de funcionamento e de deliberação do CNDRS compõe-se de:  

        I - Plenário; 

        II - Secretaria; 

        III - Câmaras Técnicas. 



 

 

245 

Seção I 

Do Plenário 

        Art. 4o  O Plenário do CNDRS deliberará a partir das propostas encaminhadas 
pelos Conselheiros à Secretaria. 

        § 1o  O Plenário deliberará por maioria simples, presente, no mínimo, a metade de 
seus membros. 

        § 2o  Nas deliberações do CNDRS, o seu Presidente terá, além do voto ordinário, o 
de qualidade. 

        § 3o  Nos casos de relevância e urgência, o Presidente do CNDRS poderá 
deliberar ad referendum do Plenário. 

        § 4o  Poderão participar das reuniões do Plenário, a convite do Presidente, e sem 
direito a voto, autoridades e outros representantes dos setores público e privado e de 
organizações não-governamentais, quando necessário ao aprimoramento ou 
esclarecimento da matéria em discussão. 

Seção II 

Da Secretaria 

        Art. 5o O Presidente do CNDRS indicará o Secretário do Conselho. 

        Art. 6o Compete à Secretaria do CNDRS: 

        I - desenvolver gestões junto aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no 
sentido de apoiar a      constituição, no âmbito de suas respectivas competências, dos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, para 
interagirem com o CNDRS; 

        II - implementar as deliberações do CNDRS; 

        III - elaborar e encaminhar a proposta do PNDRS à aprovação do CNDRS; 

        IV - propor a adequação das normas operacionais dos Programas que integram o 
PNDRS às resoluções do Conselho; 

        V - promover estudos e debates com vistas à adequação de políticas públicas à 
realidade do desenvolvimento rural sustentável; 

        VI -  acompanhar e avaliar o desenvolvimento e a execução dos Programas que 
integram o PNDRS, relatando seus impactos ao Plenário do CNDRS; 
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        VII - emitir pareceres técnicos recomendando a aprovação ou rejeição das 
matérias a ela encaminhadas; 

        VIII - promover a divulgação e articular o apoio político-institucional aos 
Programas, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aos PNDRS. 

Seção III 

Das Câmaras Técnicas 

        Art. 7o  As Câmaras Técnicas são órgãos auxiliares da Secretaria. 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS SETORIAIS E ENTIDADES DE ÂMBITO NACIONAL 

        Art. 8o  Aos órgãos setoriais e às entidades de âmbito nacional, públicos e 
privados, envolvidos, direta ou indiretamente, na implementação de políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento rural sustentável, em especial à reforma agrária e à 
agricultura familiar, compete: 

        I - participar de estudos e debates com vistas à adequação de políticas públicas ao 
desenvolvimento rural sustentável; 

        II - mobilizar recursos financeiros, materiais e humanos, em suas respectivas áreas 
de atuação, para apoio às ações do PNDRS e dos Planos Estaduais e Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável; 

        III - mobilizar e orientar suas unidades estaduais e municipais, no sentido de 
integrá-las na operacionalização desses Planos. 

TÍTULO II 

DO ÓRGÃO VINCULADO 

        Art. 9o  O Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, instituído no 
âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, passa a vincular-se ao CNDRS, com 
a finalidade de prestar-lhe assistência direta e imediata, e terá as seguintes atribuições: 

        I - promover e coordenar estudos sobre a reforma agrária e a agricultura familiar, 
na perspectiva do desenvolvimento sustentável, especialmente em relação ao impacto 
sócio-econômico e ao bem-estar das famílias assentadas e de produtores familiares, 
difundindo informações, experiências e projetos; 

        II - acompanhar e promover avaliações técnicas, quando solicitadas, sobre 
programas de reforma agrária e agricultura familiar, inclusive os decorrentes de acordos 
de cooperação técnica nacional e internacional, articulando-se com a Secretaria-
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Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o CNDRS e com o Conselho 
Curador do Banco da Terra e; 

        III - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário. 

TÍTULO III 

DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

        Art. 10.  Os Estados e o Distrito Federal que, em seu âmbito, desejarem aderir ao 
PNDRS, poderão instituir o Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável. 

        Art. 11.  O Conselho Estadual, ao deliberar sobre o Plano Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, deverá promover:  

        I - a articulação e a adequação das políticas públicas federais de desenvolvimento 
rural sustentável à realidade estadual; 

        II - a aprovação e compatibilização da programação físico-financeira anual dos 
Programas que integram o PNDRS, acompanhar seu desempenho e apreciar os 
pertinentes relatórios de execução; 

        III - o desenvolvimento das ações dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, constituídos pelos governos municipais, em seu âmbito de atuação, 
e que sejam por ele reconhecidos; 

        IV - os estudos de avaliação dos programas que integram o PNDRS e propor 
redirecionamentos; 

        V - a consolidação da demanda estadual, a partir das informações dos Conselhos 
Municipais e subsidiar o CNDRS na elaboração das propostas anuais de alocação de 
recursos para financiamento do PRONAF; 

        VI - outras atribuições que lhe forem cometidas. 

        Parágrafo único.  O Conselho Estadual elaborará seu regimento interno. 

        Art. 12.  O Conselho Estadual será integrado por representantes do poder público 
estadual, das organizações dos agricultores familiares e dos beneficiários do Programa 
Nacional de Reforma Agrária e do PRONAF, das organizações da sociedade civil e das 
entidades parceiras. 

        Parágrafo único.  O Conselho Estadual manterá a paridade entre os membros do 
poder público estadual e da sociedade civil.  

TÍTULO IV 
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DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

        Art. 13.  Os Municípios, mediante adesão, poderão instituir, em seu âmbito, o 
Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável.  

        Art. 14.  O Conselho Municipal, ao deliberar sobre o Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, deverá promover: 

        I - a articulação e a adequação de políticas públicas estaduais e federais à 
realidade municipal; 

        II - a compatibilização da programação físico-financeira anual dos Programas que 
integram o PNDRS e o Plano Estadual, acompanhar seu desempenho e apreciar os 
relatórios de execução; 

        III - os impactos das ações dos programas no desenvolvimento municipal e propor 
redirecionamentos; 

        IV - outras atribuições que lhe forem cometidas. 

        Parágrafo único.  O Conselho Municipal elaborará seu regimento interno. 

        Art. 15.  O Conselho Municipal será integrado por representantes do poder público 
municipal, das organizações dos agricultores familiares, dos beneficiários do Programa 
Nacional da Reforma Agrária, das organizações da sociedade civil e das entidades 
parceiras. 

        Parágrafo único.  O Conselho Municipal manterá a paridade entre os membros do 
poder público municipal e da sociedade civil.  

TITULO V 

DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO  

DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF 

CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO 

        Art. 16.  O PRONAF tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável 
do segmento rural constituído pelos agricultores familiares e passa a reger-se pelas 
disposições deste Decreto. 

        Art. 17.  O PRONAF assenta-se na estratégia da parceria entre os órgãos e as 
entidades da Administração Pública Federal, estadual, distrital e municipal, a iniciativa 
privada e os agricultores familiares e suas organizações sociais. 
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        Parágrafo único.  A aplicação de recursos do Governo Federal no PRONAF 
depende da adesão dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, da iniciativa 
privada e dos agricultores familiares às suas normas operacionais e à efetivação de 
contrapartidas. 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES 

        Art. 18.  As ações do PRONAF serão orientadas pelas seguintes diretrizes: 

        I - melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante 
promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento de sua capacidade 
produtiva e abertura de novas oportunidades de ocupação e renda; 

        II - proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante 
estímulos à pesquisa, ao desenvolvimento e à difusão de técnicas adequadas à 
agricultura familiar, com vistas ao aumento da produtividade do trabalho agrícola, 
conjugado com a proteção do meio ambiente; 

        III - fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar, proporcionando-
lhe novos padrões tecnológicos e gerenciais; 

        IV - adequar e implantar a infra-estrutura física e social necessária ao melhor 
desempenho produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços de apoio à 
implementação de seus projetos, à obtenção de financiamento em volume suficiente e 
oportuno, dentro do calendário agrícola, e o seu acesso e permanência no mercado, em 
condições competitivas; 

        V - atuar em função das demandas estabelecidas, nos níveis municipal, estadual, 
federal e do Distrito Federal, pelos agricultores familiares e suas organizações; 

        VI - agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os benefícios por 
ele proporcionados sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores familiares e suas 
organizações; 

        VII - estimular a participação dos agricultores familiares e de seus representantes 
no processo de discussão dos planos e programas; 

        VIII - promover parcerias, entre os poderes públicos e o setor privado, para o 
desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter apoio e fomentar 
processos autenticamente participativos e descentralizados; 

        IX - estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento que estejam 
sendo executadas pelos agricultores familiares e suas organizações, nas áreas de 
educação, formação, pesquisa e produção, dentre outras; 
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        X - apoiar as atividades voltadas para a verticalização da produção dos 
agricultores familiares, inclusive mediante financiamento de unidades de 
beneficiamento e transformação, para o desenvolvimento de atividades rurais não-
agropecuárias, como artesanato, indústria caseira e ecoturismo, notadamente como 
forma de facilitar a absorção de tecnologias; 

        XI - incentivar e apoiar a organização dos agricultores familiares. 

        Art. 19.  Para os efeitos deste Decreto, os beneficiários de projetos de 
assentamento integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária e do Banco da 
Terra são considerados agricultores familiares. 

CAPÍTULO III 

DA GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO 

DA AGRICULTURA FAMILIAR 

        Art. 20.  Cabe à Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário planejar, coordenar e supervisionar o PRONAF, competindo-
lhe, especialmente: 

        I - apoiar a reorganização institucional que se fizer necessária nos Estados ou no 
Distrito Federal e nos Municípios, visando a adequação das políticas públicas aos 
objetivos do PRONAF; 

        II - apoiar e promover, em parceria com os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios, as organizações dos agricultores familiares, as entidades da sociedade civil 
e os agentes financeiros, linhas de financiamento para a adequação e implantação da 
infra-estrutura física e social necessária ao desenvolvimento e à sustentabilidade da 
agricultura familiar; 

        III - propor mecanismos adequados à concessão de crédito aos agricultores 
familiares, orientando-os sobre os respectivos procedimentos de acesso e de 
reembolso; 

        IV - propor a distribuição geográfica e sazonal dos financiamentos; 

        V - acompanhar a execução dos planos de trabalho dos agentes financeiros 
referentes aos recursos provenientes do Orçamento Fiscal da União, do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador e dos Fundos Constitucionais, para verificar o cumprimento dos 
objetivos e das metas do PRONAF e dos planos de safra correspondentes;  

        VI - promover ações para viabilizar a capacitação e profissionalização dos 
agricultores familiares e de suas organizações e parceiros, de modo a proporcionar-lhes 
os conhecimentos, as habilidades e as tecnologias indispensáveis ao processo de 
produção, beneficiamento, agroindustrialização e comercialização, assim como para a 
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elaboração e o acompanhamento dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável; 

        VII - assegurar o caráter descentralizado de execução do Programa e o 
estabelecimento de processos participativos dos agricultores familiares e de suas 
organizações, na implementação e avaliação do PRONAF; 

        VIII - elaborar a proposta de programação físico-financeira anual do PRONAF; 

        IX - preparar acordos, convênios, contratos e instrumentos similares, bem como 
liberar os recursos para o financiamento dos projetos aprovados no âmbito dos Planos 
Municipais; 

        X - consolidar as demandas estaduais, a partir das informações dos Conselhos 
Municipais e subsidiar a Secretaria do CNDRS na elaboração das propostas anuais de 
alocação de recursos para financiamento do PRONAF. 

        Art. 21.  O financiamento da produção dos agricultores familiares e de suas 
organizações será efetuado pelos agentes financeiros, no âmbito do PRONAF, segundo 
normas específicas a serem estabelecidas nas instâncias competentes, contemplando, 
inclusive, a assistência técnica, de modo a atender adequadamente às características 
próprias desse segmento produtivo. 

        § 1o  Nos financiamentos de que trata este artigo, será dada prioridade às 
propostas de investimento e de custeio associado ao investimento, apresentadas por 
candidatos localizados em municípios nos quais já tenham sido instituídos os 
Conselhos Municipais e os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
sem exclusão, porém, dos financiamentos para custeio isolado e, ainda, de candidatos 
localizados nos demais municípios, na medida da disponibilidade de recursos. 

        § 2o  As propostas de financiamento apresentadas pelos agricultores familiares e 
suas organizações prescindem do exame pelos Conselhos de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e deverão ser submetidas diretamente aos agentes financeiros, a quem 
cabe analisar e conceder o empréstimo correspondente, observadas as normas e 
prioridades do Programa. 

        Art. 22.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 23.  Revoga-se o Decreto no 3.200, de 6 de outubro de 1999. 

Brasília, 14 de junho de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Raul Belens Jungmann Pinto 

Publicado no D.O. de 15.6.2000 
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ANEXO 11: DECRETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CNDRS, 2001 

 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 3.992, DE 30 DE OUTUBRO  DE 2001. 

Revogado pelo Decreto nº 4.854, de 
8.10.2003 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável -
 CNDRS e dá outras providências. 

        O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da 
República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 16, inciso XIV, e 18-A, da Lei no 9.649, de 27 de 
maio de 1998, 

        DECRETA: 

        Art. 1o  O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – CNDRS, 
órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, tem por finalidade elaborar e propor o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – PNDRS, com base nos objetivos e nas metas dos programas que 
promovem o acesso à terra, o fortalecimento da agricultura familiar e a diversificação 
das economias rurais, cabendo-lhe: 

        I - coordenar, articular e propor a adequação das políticas públicas federais às 
necessidades de desenvolvimento rural sustentável, especialmente pela reforma 
agrária, pelo fortalecimento da agricultura familiar e pela diversificação das economias 
rurais; 

        II - acompanhar o desempenho dos programas que integram o PNDRS; 

        III - acompanhar a elaboração e execução dos programas que promovem o acesso 
à terra; 

        IV - acompanhar o cumprimento dos objetivos e das metas dos programas de 
fortalecimento da agricultura familiar; 

        V - propor políticas de desenvolvimento rural que estimulem: 

        a) a diversificação das atividades econômicas locais, especialmente pela 
diversificação dos sistemas produtivos do setor agropecuário; 
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        b) a participação local no processo de Zoneamento Ecológico-Econômico; 

        c) o surgimento de articulações locais participativas, tanto municipais quanto 
intermunicipais; 

        d) a valorização da biodiversidade, aproveitamento da biomassa e adoção de 
biotecnologias baseadas no princípio da precaução; 

        e) a redução das desigualdades de renda, gênero, etnia e idade; 

        VI - estimular e orientar a criação de Conselhos Estaduais e Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, constituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios, em seu âmbito de atuação; 

        VII - promover estudos de avaliação dos Programas que integram o PNDRS e 
propor redirecionamentos; 

        VIII - aprovar o seu regimento interno, que disporá, também, sobre as atribuições, 
a composição e o funcionamento das Câmaras Técnicas que integram sua estrutura; 

        IX - exercer outras competências e atribuições que lhe forem cometidas. 

        Art. 2o  Integram o CNDRS: 

        I - os seguintes Ministros de Estado ou seus representantes: 

        a) do Desenvolvimento Agrário, que o presidirá; 

        b) do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

        c) da Fazenda; 

        d) da Integração Nacional; 

        e) da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        f) do Meio Ambiente; 

        g) do Trabalho e Emprego; 

        h) da Educação; 

        i) da Saúde; 

        II - os seguintes dirigentes do Ministério do Desenvolvimento Agrário: 

        a) Secretário de Reforma Agrária; 
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        b) Secretário de Agricultura Familiar; 

        c) Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 

        III - o Secretário-Executivo do Programa Comunidade Solidária, ou seu 
representante; 

        IV - um representante do FNSA - Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura; 

        V - um representante da ASBRAER – Associação Brasileira das Empresas de 
Extensão Rural; 

        VI - um representante da Fundação Cultural Palmares; 

        VII - um representante da ANOTER – Associação Nacional dos Órgãos de Terra; 

        VIII - um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE; 

        IX - um representante de associações de municípios; 

        X -  três representantes de entidades sem fins lucrativos representativas da 
agricultura familiar; 

        XI - um representante de entidade sem fins lucrativos representativa dos 
trabalhadores agrícolas assalariados; 

        XII - um representante de entidade sem fins lucrativos representativa dos 
trabalhadores rurais do setor secundário; 

        XIII - um representante de entidade sem fins lucrativos representativa dos 
trabalhadores rurais do setor terciário; 

        XIV - um representante da entidade sem fins lucrativos representativa dos 
afrodescendentes; 

        XV - três representantes de entidades civis sem fins lucrativos que estudem ou 
promovam ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável. 

        § 1o  Os membros titulares que integram o CNDRS indicarão os respectivos 
suplentes. 

        § 2o  Os membros do CNDRS de que tratam os incisos IV a XV, assim como seus 
respectivos suplentes, serão designados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário, mediante indicação das entidades representadas. 
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        § 3o  A participação no CNDRS não será remunerada, sendo considerada serviço 
público relevante. 

        Art. 3o  A estrutura de funcionamento e de deliberação do CNDRS compõe-se de: 

        I - Plenário; 

        II - Secretaria; 

        III - Câmaras Técnicas. 

        Art. 4o  O Plenário do CNDRS deliberará a partir das propostas encaminhadas 
pelos Conselheiros à Secretaria. 

        § 1o  O Plenário deliberará por maioria simples dos presentes. 

        § 2o  Nas deliberações do CNDRS, o seu Presidente ou representante terá, além 
do voto ordinário, o de qualidade. 

        § 3o  Nos casos de relevância e urgência, o Presidente do CNDRS poderá 
deliberar ad referendum do Plenário. 

        § 4o  Poderão participar das reuniões do Plenário, a convite do Presidente e sem 
direito a voto, autoridades e outros representantes dos setores público e privado e de 
organizações não-governamentais, quando necessário ao aprimoramento ou 
esclarecimento da matéria em discussão. 

        Art. 5o  O Presidente do CNDRS indicará o Secretário do Conselho. 

        Art. 6o  Compete à Secretaria do CNDRS: 

        I - desenvolver gestões junto aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no 
sentido de apoiar a constituição, no âmbito de suas respectivas competências, dos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, para 
interagirem com o CNDRS; 

        II - implementar as deliberações do Plenário; 

        III - coordenar a elaboração da proposta do PNDRS a ser submetida ao Plenário; 

        IV - promover estudos e debates com vistas à adequação de políticas públicas aos 
desafios do desenvolvimento rural sustentável; 

        V - relatar ao Plenário do Conselho os impactos e as dificuldades de execução dos 
Programas que integram o PNDRS; 
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        VI - emitir pareceres que recomendem a aprovação ou rejeição das propostas e 
matérias encaminhadas pelos Conselheiros. 

        Art. 7o  O Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, vinculado ao CNDRS com a finalidade de prestar-lhe 
assistência direta e imediata, tem as seguintes atribuições: 

        I - promover e coordenar análises sobre o desenvolvimento rural sustentável, 
especialmente sobre reforma agrária, agricultura familiar e diversificação das 
economias rurais; 

        II - avaliar políticas e programas, dando prioridade ao uso de metodologias que 
permitam medir seus impactos sobre a vida econômica e social das famílias 
beneficiadas, sendo responsável no âmbito do Ministério pela avaliação dos projetos 
financiados por agências multilaterais de crédito, além daqueles que venham a ser 
definidos pelo CNDRS; 

        III - articular rede nacional para construção de observatório do desenvolvimento 
rural, devendo fomentar o intercâmbio de informações e experiências para o estímulo 
de novas iniciativas para o desenvolvimento, com origem nas comunidades e entidades 
da sociedade civil organizada. 

        Art. 8o  As Câmaras Técnicas são órgãos auxiliares da Secretaria, podendo ser 
permanentes ou provisórias. 

        Art. 9o  São permanentes: 

        I - a Câmara Técnica de Acesso à Terra, presidida por representante do Secretário 
de Reforma Agrária, e tem como membro representante do Presidente do INCRA; 

        II - A Câmara Técnica de Fortalecimento da Agricultura Familiar, presidida por 
representante do Secretário da Agricultura Familiar, e tem como membro representante 
do Secretário- Executivo do Programa Comunidade Solidária; 

        III - A Câmara Técnica de Diversificação das Economias Rurais, presidida por 
representante do Secretário do CNDRS, e tem como membro representante do Núcleo 
de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural. 

        Parágrafo único.  A critério do Secretário do CNDRS poderão ser criadas câmaras 
técnicas provisórias, para finalidade que não seja da competência das Câmaras 
Técnicas permanentes. 

        Art. 10.  A criação e coordenação de comissões e grupos de trabalho sobre temas 
específicos serão de responsabilidade das Câmaras Técnicas. 

        Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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        Art. 12.  Revoga-se o Decreto no 3.508, de 14 de junho de 2000. 

Brasília, 30 de outubro de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
Raul Belens Jungmann Pinto 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 31.10.2001 
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ANEXO 12: DECRETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CNDRS, 2003 

 

  
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 4.854, DE 8 DE OUTUBRO DE 2003. 

 

Dispõe sobre a composição, estruturação, 
competências e funcionamento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável - CONDRAF, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da 
Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, 

        DECRETA: 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA 

        Art. 1o  O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CONDRAF, 
órgão colegiado integrante da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e a implementação de 
políticas públicas ativas, constituindo-se em espaço de concertação e articulação entre 
os diferentes níveis de governo e as organizações da sociedade civil, para o 
desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a agricultura familiar. 

        Art. 2o  Ao CONDRAF compete: 

        I - subsidiar a formulação de políticas públicas estruturantes, de responsabilidade 
do Ministério de Desenvolvimento Agrário, com base nos objetivos e metas referentes à 
reforma agrária, ao reordenamento do desenvolvimento agrário e à agricultura familiar, 
bem como às demais políticas relacionadas com o desenvolvimento rural sustentável; 

        II - considerar o território rural como foco do planejamento e da gestão de 
programas de desenvolvimento rural sustentável, a partir das inter-relações, 
articulações e complementaridades entre os espaços rurais e urbanos; 

        III - propor estratégias de acompanhamento, monitoramento e avaliação, bem 
como de participação no processo deliberativo de diretrizes e procedimentos das 
políticas relacionadas com o desenvolvimento rural sustentável; 
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        IV - propor a adequação de políticas públicas federais às demandas da sociedade 
e às necessidades do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, incorporando 
experiências, considerando a necessidade da articulação de uma economia territorial e 
a importância de suas externalidades, harmonizando esforços e estimulando ações que 
visem: 

        a) superar a pobreza por meio da geração de emprego e renda; 

        b) reduzir as desigualdades de renda, gênero, geração e etnia, inclusive as 
desigualdades regionais; 

        c) diversificar as atividades econômicas e sua articulação dentro e fora dos 
territórios rurais; 

        d) adotar instrumentos de participação e controle social nas fases estratégicas de 
planejamento e de execução de políticas públicas para o desenvolvimento rural 
sustentável; 

        e) propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos científicos, 
tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações rurais; e 

        f) subsidiar as áreas competentes, nas adequações de políticas públicas para o 
desenvolvimento rural sustentável, especialmente das atividades relacionadas com o 
ordenamento territorial, o zoneamento ecológico-econômico, a erradicação da fome, a 
soberania e a segurança alimentar e a ampliação do acesso à educação formal e não-
formal na área rural; 

        V - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os 
resultados estratégicos alcançados pelos programas desenvolvidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; 

        VI - promover, em parceria com organismos governamentais e não-
governamentais, nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores, 
no sentido de estabelecer metas e procedimentos com base nesses índices para 
monitorar a aplicação das atividades relacionadas com o desenvolvimento rural 
sustentável; 

        VII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e 
controle social, por intermédio de rede nacional de órgãos colegiados estaduais, 
regionais, territoriais e municipais, visando fortalecer o desenvolvimento rural 
sustentável, a reforma agrária e a agricultura familiar; 

        VIII - propor a atualização da legislação relacionada com as atividades de 
desenvolvimento rural sustentável, reforma agrária e agricultura familiar; 

        IX - definir diretrizes e programas de ação do Colegiado; e 



 

 

260 

        X - elaborar seu regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por 
seus membros. 

        Parágrafo único.  Fica facultado ao CONDRAF promover a realização de 
seminários ou encontros regionais sobre temas constitutivos de sua agenda, bem assim 
estudos sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento rural sustentável a 
serem firmados com organismos nacionais e internacionais públicos e privados. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

        Art. 3o  O CONDRAF tem a seguinte composição: 

        I - Ministros de Estado e Secretários Especiais, a seguir indicados: 

        a) do Desenvolvimento Agrário, que o presidirá; 

        b) do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

        c) da Fazenda; 

        d) da Integração Nacional; 

        e) da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        f) do Meio Ambiente; 

        g) do Trabalho e Emprego; 

        h) da Educação; 

        i) da Saúde; 

        j) das Cidades; 

        l) do Gabinete Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome; 

        m) de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 

        n) de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República; e 

        o) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 

        II - representantes de entidades da sociedade civil organizada, a seguir indicados: 

        a) um do FNSA - Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura; 
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        b) um da ASBRAER - Associação Brasileira das Empresas de Extensão Rural; 

        c) um da ANOTER - Associação Nacional dos Órgãos de Terra; 

        d) um do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 

        e) um de associações de Municípios; 

        f) três de entidades sem fins lucrativos representativas dos agricultores familiares 
ou dos assentados da reforma agrária; 

        g) um da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB; 

        h) um de entidade sem fins lucrativos representativa dos trabalhadores rurais 
assalariados; 

        i) dois das mulheres trabalhadoras rurais; 

        j) um de comunidades remanescentes de quilombos; 

        l) um de comunidades indígenas; 

        m) um de entidade sem fins lucrativos representativa dos pescadores artesanais; 

        n) cinco de entidades civis sem fins lucrativos representativas das diferentes 
regiões do País, envolvidas com o desenvolvimento territorial, a reforma agrária e a 
agricultura familiar; 

        o) um dos Centros Familiares de Formação por Alternância; 

        p) um da rede de cooperativismo de crédito para a agricultura familiar; 

        q) um da rede de agroecologia; e 

        r) um de entidade sem fins lucrativos representativa dos trabalhadores da extensão 
rural. 

        § 1o  São convidados para participar das reuniões, em caráter permanente, os 
titulares das Secretarias do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

        § 2o  Os Ministros de Estado e os Secretários Especiais, integrantes do 
CONDRAF, indicarão seus respectivos suplentes. 

        § 3o  Os membros de que trata o inciso II, e seus respectivos suplentes, serão 
designados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, mediante indicação 
dos titulares das entidades representadas. 
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        § 4o  Poderão ser convidados a participar das reuniões do CONDRAF, a juízo do 
seu Presidente, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicos e 
privados, dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como técnicos sempre que da 
pauta constar temas de suas áreas de atuação. 

        Art. 4o  A estrutura de funcionamento e deliberação do CONDRAF compõe-se de: 

        I - Plenário; 

        II - Secretaria; e 

        III - Comitês e Grupos Temáticos. 

        § 1o  O CONDRAF poderá instituir comitês e grupos temáticos, de caráter 
permanente ou temporário, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre 
temas específicos, a serem submetidos à sua composição plenária. 

        § 2o  No ato da criação de comitê ou grupo temático, o CONDRAF definirá seus 
objetivos específicos, sua composição e prazo para conclusão do trabalho, podendo, 
inclusive, convidar para deles participar representantes de órgãos e entidades públicos 
e privados e dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

        Art. 5o  O Plenário do CONDRAF deliberará mediante propostas encaminhadas 
pelos conselheiros à Secretaria. 

        § 1o  As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria simples dos 
presentes, tendo o seu Presidente o voto de qualidade. 

        § 2o  Nos casos de relevância e urgência, o Presidente do CONDRAF poderá 
deliberar ad referendum do Plenário. 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

        Art. 6o  São atribuições do Presidente do CONDRAF: 

        I - convocar e presidir as reuniões do colegiado; 

        II - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas 
de relevante interesse público; 

        III - firmar as atas das reuniões; 

        IV - constituir e organizar o funcionamento dos comitês e grupos temáticos e 
convocar as respectivas reuniões; 
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        V - indicar o Secretário do CONDRAF; e 

        VI - aprovar o regimento interno do CONDRAF e suas alterações. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 7o  O Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural - NEAD, instituído 
no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fica vinculado ao CONDRAF, com 
a finalidade de prestar assistência direta ao Conselho, tendo as seguintes atribuições: 

        I - promover e coordenar análises sobre o desenvolvimento rural sustentável, a 
reforma agrária, a agricultura familiar e a diversificação das economias rurais; 

        II - avaliar políticas e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, dando prioridade ao uso de metodologias que permitam medir os impactos 
sobre a vida econômica e social das famílias beneficiadas, bem como de projetos 
financiados por agências multilaterais de crédito ou definidos pelo CONDRAF; 

        III - articular a criação de rede nacional para a construção de observatório do 
desenvolvimento rural, fomentando o intercâmbio de informações e experiências nas 
atividades relacionadas com o desenvolvimento rural sustentável; e 

        IV - promover a cooperação e a parceria, no Brasil e no exterior, com vistas à 
captação de novos conhecimentos e à divulgação de projetos, estudos, pesquisas e 
experiências relativas ao desenvolvimento rural sustentável, bem como outras 
determinadas pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. 

        Art. 8o  A participação nas atividades do CONDRAF, dos comitês e grupos 
temáticos será considerada função relevante, não remunerada. 

        Art. 9o  O regimento interno do CONDRAF, elaborado pelo seu Plenário, será 
aprovado no prazo de sessenta dias a contar da data de sua instalação, e as propostas 
de alteração deverão ser formalizadas perante a Secretaria do Conselho. 

        Art. 10.  O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos 
do CONDRAF, dos comitês e dos grupos temáticos serão prestados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 

        Art. 11.  Para o cumprimento de suas funções, o CONDRAF contará com recursos 
orçamentários e financeiros consignados no orçamento do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 

        Art. 12.  As dúvidas e os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo 
Presidente do CONDRAF, ad referendum do Colegiado. 
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        Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 14.  Ficam revogados o Decreto no 3.992, de 30 de outubro de 2001, e o 
Decreto de 22 de fevereiro de 2000, que dispõe sobre a vinculação do Núcleo de 
Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural - NEAD, instituído no âmbito do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário. 

        Brasília, 8 de outubro de 2003; 182o da Independência e l15o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Miguel Soldatelli Rosseto 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.10.2003 
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ANEXO 13: RESOLUÇÃO DO CONDRAF SOBRE A REDE DE ÓRGÃOS 

COLEGIADOS 

 

Publicado no DOU 23/09/2004, Seção 1 página 113 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - 

CONDRAF 

RESOLUÇÃO Nº  48  DE 16  DE  SETEMBRO  DE   2004 

 

 Propõe Diretrizes e Atribuições para a rede de 

Conselhos de  Desenvolvimento Rural Sustentável 

– CDRS, nos diferentes níveis de atuação 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL - CONDRAF, no uso de suas atribuições, de acordo com o 

disposto no Decreto nº 4.854, de 08 de outubro de 2003, e atendendo ao disposto no 

art. 23, nos incisos II, III, IV e V do art. 24, nos §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 25, e nos arts. 

27, 28, 29 e 30, todos do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 35, de 10 de 

janeiro de 2004, torna público que o Plenário do CONDRAF, em Sessão Plenária 

realizada em 1º de setembro de 2004, 

CONSIDERANDO: 

a) o desenvolvimento rural sustentável como um processo dinâmico e 

multidimensional, portanto, necessariamente articulador e conciliador de setores 

econômicos, atores sociais, práticas culturais e realidades ambientais diversas e 

diversificadas; 

b) a necessidade de integração e complementação de ações, entre as 

diferentes esferas de atuação dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

visando potencializar esforços em torno de objetivos integradores relacionados ao 
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desenvolvimento do meio rural brasileiro; 

c) o papel dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável como 

fóruns aglutinadores, potencializadores das articulações sociais e de consolidação de 

acordos sobre os rumos do desenvolvimento rural, nos níveis federal, estadual, 

territorial e municipal, e 

d) a necessidade de efetivação e democratização dos Conselhos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável como espaços de decisão das questões 

estratégicas do desenvolvimento rural, com circulação de informações entre 

Conselheiros, e destes com a sociedade organizada, eliminando interferências político-

partidárias e das oligarquias locais no processo decisório, 

RESOLVEU: 

Art. 1º Recomendar que o processo de criação e/ou reformulação dos 

Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável contemplem a representatividade, 

diversidade e pluralidade dos atores envolvidos nas diferentes dimensões do 

desenvolvimento rural (social, econômica, cultural, política e ambiental), e baseie-se em 

processos de articulação existentes, de modo a buscar-se a efetividade e legitimidade 

da gestão social - objeto desses espaços colegiados. 

§ 1º Estabelecer que: 

I – por representatividade entende-se que a base das organizações 

sociais esteja representada por essas entidades; 

II – a diversidade é a representação dos diferentes atores sociais que 

atuam no processo de desenvolvimento rural sustentável, sejam jovens, mulheres, 

quilombolas, agricultores familiares ligados à diferentes comunidades e/ou arranjos 

produtivos, pequenos empreendedores, etc; 

 

III – a pluralidade pressupõe que as diferentes organizações (associações, 

sindicatos, cooperativas, etc) de uma mesma categoria estejam representadas, assim 

como todas as concepções de desenvolvimento rural existentes. 
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§ 2º Recomendar a realização de um amplo processo de sensibilização, 

informação e consulta aos principais atores envolvidos para a criação e/ou 

reformulação desses espaços colegiados, seja por meio de reuniões prévias ampliadas, 

audiências, oficinas ou outras formas de articulação. 

§ 3º Recomendar que o processo de que trata o parágrafo anterior seja 

precedido de mapeamento das comunidades rurais e entidades ligadas à agricultura 

familiar e ao desenvolvimento rural sustentável, de modo a garantir a efetividade dos 

princípios ressaltados no caput deste artigo. 

§ 4º Recomendar que esse processo culmine com a normatização dos 

Conselhos em Lei Municipal, Estadual ou Federal, com o objetivo de legitimar sua 

criação e/ou reformulação, minimizar a descontinuidade de ações e contribuir na 

efetividade de decisões dos mesmos. 

Art. 2º Recomendar aos Conselhos a ampliação dos temas das 

discussões, visando atuar nas questões estratégicas do processo de desenvolvimento 

rural sustentável, não se restringindo à gestão operacional de programas e políticas 

públicas. 

Parágrafo único. Os Conselhos devem trabalhar na construção, 

priorização, adequação e aprimoramento das políticas públicas (federais, estaduais e 

municipais) a partir das necessidades e avaliação dos atores envolvidos com o 

desenvolvimento rural sustentável, firmando compromissos e consolidando parcerias. 

Art. 3º Sugerir que os Conselhos tenham um caráter norteador, 

referenciador e definidor do processo de desenvolvimento rural sustentável, sendo, 

para isso, necessário o reconhecimento, pelos atores governamentais e da sociedade 

organizada, como espaços legítimos de decisões ou formulações efetivamente 

consideradas em torno das políticas, programas e projetos relevantes e estratégicas 

nos diferentes níveis – federal, estadual, territorial e municipal. 

Art. 4º Recomendar uma composição representativa, diversa e plural dos 

atores sociais relacionados ao desenvolvimento rural, contemplando as seguintes 

situações: 
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I - que, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) das vagas sejam ocupadas 

por representantes de entidades da sociedade civil organizada, que representem a 

agricultura familiar, estudem ou promovam ações voltadas para seu apoio e 

desenvolvimento (movimentos sociais, entidades sindicais, cooperativas e/ou 

associações produtivas, comunitárias, entidades de assessoria técnica e 

organizacional, etc); 

II - que, no máximo 50% (cinqüenta por cento) das vagas sejam ocupadas 

por representantes do poder público (executivo, legislativo ou judiciário), vinculadas ao 

desenvolvimento rural sustentável (inclusive universidades), de organizações de caráter 

para-governamental (tais como: associações de municípios, sociedades de economia 

mista cuja presidência é indicada pelo poder público, entre outros) e de outros setores 

da sociedade civil organizada não diretamente ligados à agricultura familiar (como 

empreendedores rurais dos setores de serviços e industrial);  

III - que os Conselheiros(as) sejam indicados(as) pelas respectivas 

organizações, anexando a ata da reunião da indicação, para formalização junto às 

Secretarias dos Conselhos; 

IV - que a Presidência seja exercida por qualquer órgão/entidade 

integrante dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, a partir da definição 

dos próprios Conselheiros. 

Parágrafo único. Entende-se por agricultor(a) familiar, o conceito adotado 

pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, que 

inclui: 

a) produtores(as) rurais cujo trabalho seja de base familiar, quer sejam 

proprietários(as), posseiros(as), arrendatários(as), parceiros(as) ou concessionários(as) 

da Reforma Agrária; 

b) remanescentes de quilombos e indígenas; 

c) pescadores(as) artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com 

fins comerciais, explorem a atividade como autônomos, com meios de produção 

próprios ou em parceria com outros pescadores artesanais; 
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d) extrativistas que se dediquem à exploração extrativista ecologicamente 

sustentável; 

e) silvicultores(as) que cultivam florestas nativas ou exóticas, com manejo 

sustentável; 

f) aqüicultores(as) que se dediquem ao cultivo de organismos cujo meio 

normal, ou mais freqüente de vida seja a água. 

Art. 5º Sugerir que o funcionamento dos Conselhos contemple uma 

dinâmica de trabalho e capacidade institucional adequados aos desafios apresentados, 

e, ainda, conte com processos democráticos de coordenação e decisão, de modo a 

consolidá-los como fóruns efetivos de gestão social do desenvolvimento rural 

sustentável. 

§ 1º O processo de discussão, no âmbito dos Conselhos, deve passar por 

uma articulação ampliada com a sociedade organizada, por meio de canais constantes 

de comunicação como conferências, seminários, oficinas, ou outras formas de 

interação, objetivando a construção mais representativa e legítima das decisões. 

§ 2º A dinâmica de trabalho deve ser aprimorada por meio de reuniões 

sistemáticas e criação de câmaras técnicas, comitês ou grupos temáticos que 

contemplem a abrangência temática e a estratégia de atuação definidas pelos próprios 

Conselhos. 

§ 3º O aprimoramento da capacidade institucional deve passar por uma 

estruturação técnica e financeira de apoio ao funcionamento dos Conselhos, a ser 

exercida por suas Secretarias ou estruturas semelhantes, com recursos específicos 

para custeio de despesas diversas (transporte, alimentação e hospedagem de 

Conselheiros, assessorias técnicas e administrativa, processos de capacitação, dentre 

outros), a serem previstas nos orçamentos dos governos municipais, estaduais e 

federal. 

Art. 6º Os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável devem 

trabalhar para efetivar um processo de interação entre os diferentes níveis de atuação – 

nacional, estadual, territorial e municipal – visando a consolidação de uma rede desses 
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órgãos colegiados, sem hierarquização de decisões e com intenso fluxo de 

informações. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 

Presidente 
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ANEXO 14: RESOLUÇÃO DO CONDRAF SOBRE AS INSTITUCIONALIDADES 

TERRITORIAIS  

 

Publicado no DOU 23/09/2004, Seção 1 página 113 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - 

CONDRAF 

RESOLUÇÃO Nº 52  DE 16  DE FEVEREIRO  DE  2005 

 

 

 Aprova Recomendações do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

CONDRAF para as Institucionalidades Territoriais 

de Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL - CONDRAF, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o 

disposto nos incisos II e VI do art. 2º e art. 6º do Decreto nº 4.854, de 08 de outubro de 

2003, torna público que o Plenário do CONDRAF, em Sessão Plenária da 20ª Reunião 

Ordinária realizada em 03 de dezembro de 2004, 

Considerando: 

a) a concepção de território utilizada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, como “espaço físico, geograficamente definido, não necessariamente contínuo, 

compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, tais 

como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições e uma 

população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 

externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 

elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial.”; 

b) que os territórios rurais apresentam, explícita ou implicitamente, a 
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predominância de elementos “rurais”. Nestes, incluem-se os espaços urbanizados que 

compreendem pequenas e médias cidades, vilas e povoados; 

c) que a abordagem territorial está baseada em uma visão essencialmente 

integradora de espaços, agentes governamentais, atores sociais, agentes de 

desenvolvimento, mercados e políticas públicas de intervenção; 

d) que a abordagem territorial tem na eqüidade, no respeito à diversidade, 

à solidariedade, à justiça social, no sentimento de pertencimento cultural e na inclusão 

social, metas fundamentais a serem atingidas e conquistadas; 

e) que o desenvolvimento territorial busca centrar o foco das políticas no 

território, pois nele se combinam a proximidade social que favorece a solidariedade e a 

cooperação, com a diversidade de atores sociais, melhorando a articulação dos 

serviços públicos, o acesso ao mercado interno, podendo chegar ao compartilhamento 

de uma identidade própria; 

f) que o desenvolvimento territorial almeja resultados e soluções aos 

problemas vivenciados pelas populações contemplando a combinação das diferentes 

dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, sociocultural, político-

institucional e ambiental; 

g) que a gestão social do desenvolvimento territorial deve ser concretizada 

por meio de espaços de debate e concertação, com transparência e participação; e 

h) por fim, levando em conta a Resolução nº 48 do CONDRAF que 

“Propõe Diretrizes e Atribuições para a Rede de Conselhos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CDRS, nos diferentes níveis de atuação”, 

 

RESOLVEU: 

Art. 1º Aprovar, em complementação à Resolução nº 48 do CONDRAF, as 

seguintes recomendações em relação às institucionalidades territoriais do 

desenvolvimento rural sustentável para que se constituam em espaços de gestão e 

controle social, com os objetivos de: 

I – formular e adequar políticas públicas e iniciativas locais às 

potencialidades e demandas territoriais; 
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II – sensibilizar, mobilizar, elaborar o planejamento estratégico e o 

comprometimento dos atores que atuam no território – governamentais, da sociedade 

civil e da iniciativa privada – legitimando as decisões e promovendo o envolvimento 

desses atores na implementação das ações estratégicas para o desenvolvimento 

territorial; 

III – incorporar um número crescente de ações e políticas possibilitando 

progressivo e constante aperfeiçoamento do planejamento do desenvolvimento 

territorial, agregando, no decorrer do trabalho, novas dimensões do desenvolvimento 

sustentável; 

IV – dotar as institucionalidades territoriais de canais de divulgação das 

potencialidades e demandas dos territórios, viabilizando a identificação e atração de 

parceiros potenciais para implantação de projetos e ações para o desenvolvimento 

territorial; 

V – propor mecanismos de formalização das relações entre os atores e as 

políticas públicas, com a adoção de Pacto Territorial de Desenvolvimento, como 

importante instrumento de articulação, diálogo e complementaridade entre as políticas 

que incidem sobre o território; 

VI – propor soluções inovadoras para a dinamização econômica e social 

dos territórios; 

VII – publicizar as ações e políticas, de modo a evitar clientelismo, 

corporativismo e basismo, que levam à apropriação restrita das políticas públicas em 

detrimento do interesse público; 

VIII – fazer um esforço de articulação institucional, no setor público, tanto 

no plano horizontal, entre políticas, programas, projetos e ações, quanto no plano 

vertical, entre a União, Estados, Territórios e Municípios, buscando não setorializar 

ações. 

Art. 2º Recomenda-se o seguinte formato às institucionalidades territoriais: 

I – Nível Deliberativo Máximo – instância máxima de decisão, com 

características de fórum e ampla participação dos segmentos sociais, governamentais e 

econômicos atuantes no território, responsável pela orientação geral e pela condução 

dos programas e dos planos, com base em diretrizes e objetivos gerais estabelecidos 
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pelas políticas e programas federais e estaduais; 

II – Nível Decisório Gerencial ou Comissão Executiva - instância gerencial 

dos programas e planos, com características de comissão, comitê ou similar, incumbido 

da implementação de ações e articulação de parcerias; 

III – Nível Operacional ou Secretaria Executiva - instância de caráter 

operacional, encarregado do apoio técnico e administrativo às ações territoriais, dando 

suporte permanente ao funcionamento da institucionalidade. 

Art. 3º Recomendar que, no processo de constituição e de 

amadurecimento das discussões, as institucionalidades territoriais definam a sua 

formalização organizacional. 

Art. 4º A institucionalidade territorial deverá ser composta em função dos 

atores presentes no território, levando-se em consideração o art. 4º da Resolução nº 48 

do CONDRAF, devendo ainda: 

I - contemplar as questões de gênero, raça, etnia e geração na sua 

composição; 

II - estar aberta para a inclusão de novos atores; 

III - levar em conta os princípios da representatividade, diversidade e 

pluralidade dos atores, constantes no art. 1º da Resolução nº 48 do CONDRAF. 

Parágrafo único. As indicações de representantes das organizações e 

entidades, presentes no território ou com abrangência regional, devem ser 

responsabilidade das próprias organizações e entidades, respeitando sua autonomia. 

Art. 5º Implementar a qualificação dos membros das institucionalidades 

territoriais e desencadear processos de capacitação e formação para: 

I – buscar o equilíbrio de forças entre os atores dos territórios; 

II – debater a mudança de estratégia da atuação de âmbito local, centrada 

em comunidades rurais ou municípios, para territorial, superando a visão de que o 

enfoque territorial representa uma ameaça para o processo de desenvolvimento; 

III – contribuir para que os membros dos colegiados exerçam com 

eficiência suas atribuições e atuem com base em novas atitudes e comportamentos em 

substituição ao individualismo e centralização das decisões; 
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IV – promover a articulação dos órgãos colegiados nos diferentes níveis, 

estadual, territorial e municipal; 

V - dotar os territórios de instrumentos que possibilitem o rompimento das 

práticas de verticalização dos processos decisórios , favorecendo a descentralização do 

poder de decisão e contribuindo para que as decisões estratégicas sejam tomadas de 

forma democrática e participativa; 

VI - envolver outros gestores públicos e sociais nos estados, territórios e 

municípios, técnicos, dirigentes de organizações sociais, entre outros; 

VII - contemplar conteúdos adequados à realidade, de forma continuada e 

vinculada às iniciativas de assessoria técnica e de pesquisa. 

Art. 6º Caberá à institucionalidade territorial articular-se às Redes 

Institucionais existentes nos territórios, evitando a competição e as divergências entre 

elas e o estímulo à integração entre os Conselhos, nos municípios e nos estados, e 

entre as institucionalidades territoriais constituídas, evitando a sobreposição de ações e 

buscando a complementaridade e potencialização de esforços. 

Parágrafo único. Estimular e promover intercâmbios entre diferentes 

conselhos e institucionalidades territoriais, no que se refere às informações sobre 

políticas públicas, experiências, procedimentos operacionais e de planejamento, no 

sentido de fomentar uma cultura institucional. 

Art. 7º O CONDRAF deverá manter um cadastro das institucionalidades 

territoriais criadas, no qual constem informações sobre sua composição e principais 

deliberações para serem agregadas à Rede Nacional de Órgãos Colegiados, 

disponibilizando aos Conselhos Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável as referidas informações. 

Art. 8º As institucionalidades territoriais devem dispor de infra-estrutura, 

como recursos, veículos, combustível, funcionários, assistência técnica e espaço físico 

para seu adequado funcionamento e para sua plena autonomia, bem como planejar 

estrategicamente mecanismos de auto-sustentação financeira. 

Parágrafo único. As institucionalidades territoriais teriam, no momento de 

implantação, um aporte financeiro do governo federal. Recomenda-se, no decorrer de 

sua constituição, uma discussão sobre sua sustentabilidade financeira, tanto com os 



 

 

276 

demais representantes dos governos estaduais e municipais quanto com as 

organizações da sociedade que deverão disponibilizar recursos que permitam o seu 

adequado funcionamento. 

Art. 9º É importante garantir periodicidade às reuniões e processos de 

gestão e planejamento, no sentido de reverter a lógica de reunião apenas nos 

momentos de definição de aplicação de recursos públicos, ou a relação direta das 

ações à temporalidade e ao mandato das administrações municipais e/ou estaduais. 

Parágrafo único. Recomendar a elaboração de um sistema de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação, com base em indicadores quantitativos 

e qualitativos e utilizando metodologias participativas, apropriadas às realidades 

territoriais e abertas ao aprimoramento e ajuste. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 

Presidente 


